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 المقدمة
 

لك النشاط وانما تطور ذالمبیت للنزالء فحسب ،  تقدیم خدمةعلى مجرد  لم یعد النشاط الفندقي الیوم قاصرًا   
      ن أصبح یطلق علیھ اصطالح أبین االنشطة االقتصادیة المختلفة الى  واحتل مكانتھ الالئقةسریعا وتشعب 

،  العالم تنتشر فروعھا في كافة انحاء ضخمة وعمالقة، وظھور مؤسسات فندقیة ) الصناعة الفندقیة  (
 ورھا البارز في الحیاة االقتصادیةد ، واصبح لتلك الصناعةموالھا ملیارات الدوالرات أرؤوس  تتجاوزو

                                                                                                    . العالم باختالف نظمھا االقتصادیة الدخل القومي للبالد في دول فيواسھامھا وتاثیرھا المباشر وغیر المباشر 

 ي یقدم اطارًامن ذلك النظام الذ جزُءالفنادق ھي  ، ومحاسبةللمعلومات  نظاُمبشكل عام ھي  ان المحاسبة   
ة وحاجتھا الى معلومات محاسبیة واحصائیة لرؤیة متكاملة للعملیة المحاسبیة بحیث تلبي متطلبات االدار

لة ، فعا لمتابعة اداریة ورقابة موضوعیًا عن كل قسم من اقسام النشاط الیومي الفندقي لتقدم اساسًا مفصلة
                    سھ متطلبات اعداد القوائم المالیة لالطراف المستفیدة .كما تلبي في الوقت نف

 ه المرحلة الدراسیة ،تي یحتاجھا الطالب في ھذال ف تغطیة االحتیاجات الرئیسةالمؤلا لقد حاولنا في ھذ   
 ،في حقل السیاحھ  في المعھد أو الجامعة ھتدراسطرائق واسالیب تعینھ عند اكمال ومن ثم تزویده بمبادئ و

وضوع والھدف من دراسة م نا على اعطاء االمثلة التطبیقیة البسیطة للطالب الیضاح الفكرةكما اعتمد
خبراء واختصاصیین تربویین ي اقر من قبل تسلسل مفردات المنھج الدراسي الذ كما توخینا، محاسبة الفنادق 

ومدرسات ومدرسین من المدارس التجاریة في اختصاص المحاسبة في االجتماع المخصص لھذا الغرض 
                    . وزارة التربیة  -للتعلیم المھني  شعبة المناھج في قسم الشوؤن العلمیة التابع للمدیریة العامة عقدتھوالذي 

منھ على التسویات المحاسبیة ، بینما خصص  تضمن الفصل االول ،ستة فصول على الكتاب  ھذا ملتشیو    
عرض نتائج الفعالیات في ، في حین تناول الفصل الثالث كیفیة الطعام والمشروبات  لحساب كلفة الفصل الثاني

الخامس تحلیل البیانات  تناول الفصلو اما الفصل الرابع فقد استعرض المركز المالي للفندق ،، الفندق 
                               . في النظام المحاسبي الموحد المحاسبیة ، واخیرا خصص الفصل السادس لمقدمة

مستوى المرحلة التي علمي بسیط یتناسب و مل ان نكون قد وفقنا في عرض ھدا المؤلف باسلوبنأ    
               ستھ المستقبلیة .            دراسیدرس فیھا ، وان یكون ھذا الكتاب عونًا للطالب في دراستھ ھذه وكذلك 

 واهللا الموفق

  المؤلفون                                                                                                       
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  الفصل األول
 

 

      -بعد االنتھاء من ھذا الفصل سیكون الطالب قادرا على :

 . السجالت في المخزون لتسجیل المستمر الجرد ونظام الدوري الجرد نظام بین التمییز - 1
 الفت�رة  خ�الل  المستخدمة المباعة آو المواد وتكلفة المدة اخر المتبقیة المواد كلفةت احتساب - 2

 .  المالیة
 والتمیی�ز  ذل�ك  وأھمی�ة  الفن�دق  قبل من المقتناة الثابتة الموجودات تكلفة تحدید كیفیة معرفة - 3

 .    والرأسمالي االیرادي المصروف بین
 وحس�ب  الفن�دق  قب�ل المس�تخدم م�ن    تكلف�ة االص�ل الثاب�ت   من  مالیة فترة كل نصیب احتساب - 4

 .  السجالت في تسجیلال وكیفیة علیھا المتعارف الطرائق

 واس�تبعاد  الفت�رة  خ�الل  انفق�ت  الت�ي  والمصروفات االیرادات من المالیة الفترة نصیب تحدید - 5
 .  القادمة الفترات یخص ما كل
 .  المحاسبیة المعالجة وكیفیة الصندوق في النقدیة عجز او زیادة تحدید - 6
 الرص�ید  م�ع  الفن�دق  س�جالت  حس�ب  المص�رف  حس�اب  رص�ید  لمطابق�ة  تس�ویة  م�ذكرة  اعداد - 7

  . الالزمة التسویات الجراء المصرف كشف في الوارد
 
 
 
 
 

 

 المحاسبیة التسویات
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 تمھیـد  

ان تحدید نتائج العملیات التشغیلیة من ربح أو خسارة بشكل دقیق ومعرفة المركز المالي للمنشأة بصورة 
ص��حیحة یتطل��ب م��ن ك��ل منش��أة ان تق��وم بج��رد موجوداتھ��ا ومطلوباتھ��ا ف��ي نھای��ة الس��نة المالی��ة ومطابق��ة        

 تھا بحیث تكون متطابقة .أرصدتھا مع األرصدة في الدفاتر وھذا ما یسمى بتسویة الحسابات أي تعدیل أرصد

وھناك مبادئ یعتمد علیھا في ھذه التسویات منھا مب�دأ الس�نة المالی�ة ، ویقص�د ب�ھ تقس�یم حی�اة المنش�أة         
الى فترات معینة (سنة) وقیاس نت�ائج اعمالھ�ا عل�ى ھ�ذا األس�اس ، وك�ذلك مب�دأ تحق�ق االی�راد وذل�ك لغ�رض            

إذ ان لحظ�ة تحق�ق االی�راد تع�د اتمام�ًا لعملی�ة البی�ع النق�دي أو          تحدید بدایة تحقق االیراد خالل السنة المالیة ،
اآلجل ، فقد تباع بض�اعة خ�الل فت�رة معین�ة إال ان قیمتھ�ا ل�م تحص�ل إال ف�ي فت�رات قادم�ة ، ك�ذلك ھن�اك مب�دأ              
 مقابلة االیرادات بالمصروفات لغرض معرفة صافي الربح أو صافي الخسارة للفترة المالیة باستبعاد االیرادات

ام  تم تسلمھا واضافة االیرادات التي تخص السنة سواء القادمة إال انھا تخص السنة المالیة  تم تسلمھا التي 
التي تخ�ص   روفاتة المصالتي دفعت ولكنھا تخص سنوات قادمة واضاف روفاتواستبعاد المص لم یتم تسلمھا

 . السنة المالیة سواء دفعت أم لم تدفع

الموج��ودات الثابت��ة ع��ن نف��س الس��نة ، كم��ا ینبغ��ي ج��رد بض��اعة أخ��ر الم��دة وبقی��ة  ك��ذلك احتس��اب ان��دثار 
 الموجودات المتداولة األخرى لغرض تحدید مجمل الربح وتصویر المركز المالي بشكل صحیح .
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 تقییم المخزون  /المبحث األول 
 الفرق بین نظم تسجیل المخزون في السجالت  /أوًال 

 -لتسجیل المخزون في السجالت ھما : نظامانھناك 

 نظام الجرد المستمر . -ب                 نظام الجرد الدوري . -أ                         
قبل التطرق الى ھذین النظامین وبیان الفرق بینھما البد لنا ان نوضح ماھیة الج�رد م�ن الناحی�ة المحاس�بیة ،     

التثبت الفعلي من المواد الموجودة في المخ�ازن م�ن الناحی�ة الكمی�ة والنوعی�ة والقیم�ة ، والھ�دف         فالجرد ھو
 منھ ھو تقییم بضاعة أخر المدة ألغراض احتساب األرباح والخسائر وإظھار المركز المالي للمنشأة .

یة للمنش�أة ویش�مل جمی�ع    یقصد بھ أجراء عملیة الجرد مرة واحدة في نھایة السنة المال  -الجرد الدوري : -أ
خ��الل فت��رة الج��رد . وت��تم بموجب��ھ  والتس��لمالم��واد الموج��ودة ف��ي المخ��ازن ویتطل��ب ایق��اف عملی��ات الص��رف  

مطابقة األرصدة الظاھرة في بطاقات األستاذ مع االرصدة المثبتة في بطاقات الصنف والتي ینبغي ان تتط�ابق  
كان�ت ھن�اك فروق�ات ینبغ�ي التح�ري عنھ�ا ومعرف�ة أس�بابھا          مع الموجود الفعلي لتلك المواد في المخ�ازن وإال 

 ومعالجتھا. 

ویتم أكثر من مرة خالل السنة ولك�ل م�ادة م�ن الم�واد وبص�ورة مفاجئ�ة وف�ي أي وق�ت           -الجرد المستمر: -ب
خالل السنة ، حیث یتم وضع برنامج من قبل القس�م المس�ؤول ع�ن مراقب�ة حرك�ة الم�واد ف�ي المخ�ازن یغط�ي          

و الفرعیة دون اللجوء ال�ى توق�ف االنت�اج أو البی�ع إذ ی�تم أیق�اف        الرئیسةاد المخزونة في المخازن كافة المو
صرف واستالم المواد التي یجري علیھا الجرد فقط في حین تستمر عملی�ات االس�تالم والص�رف لبقی�ة الم�واد      

 .  وھذا لن یؤثر كثیرًا على سیر العمل كما ھو الحال باتباع نظام الجرد الدوري

الف��رق الب��د ان نب��ین ( الع�د الفعل��ي لمخ��زون البض�اعة )   بع�د ان استعرض��نا وبش��كل م�وجز نظ��امي الج��رد   
ففي نظام الج�رد ال�دوري ی�تم تس�جیل االی�راد الن�اتج ع�ن البی�ع         عند التسجیل في السجالت المحاسبیة ،  بینھما

عند كل عملیة بیع فقط وال تجري أیة قیود لتسجیل كلفة البضاعة المباعة ، أما في الجرد المستمر فیتم مسك 
سجالت محاسبیة منتظمة ُتظھر باستمرار وكل یوم قیمة البضاعة في المخازن حیث یفرد حساب مس�تقل لك�ل   

ناف البضاعة ض�من دفت�ر األس�تاذ المس�اعد ویجع�ل فی�ھ حس�اب البض�اعة م�دینًا بالزی�ادة ودائن�ًا            صنف من اص
یلي مثاًال یوضح الفرق  كلفة البضاعة مدینًا بعد احتسابھا عند كل عملیة بیع وفیماتبالنقص كما یجعل حساب 

 في إجراء القیود الخاصة بالشراء والبیع .

 جھاز تلفزیون من شركة الصناعات الخفیفة بسعر)  50 ( ت العراقاشترت محال 6 / 1في  -: ) 1(  مثال

تون شیراعشتار الى فندق  ًاجھاز)  25 ( باعت منھ  8  وفي ، كشیدینار للتلفزیون الواحد ب)  120 000 (
  . نقدًادینار )  160 000 ( بسعر
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بأفتراض أن المحالت تتبع ، زمة في سجالت محالت العراق التسجیل قیود الیومیة ال المطلوب /
 نظام الجرد الدوري مرة ، ومرة اخرى نظام الجرد المستمر .

 -الحــل :

 تطبیق نظام الجرد المستمر تطبیق نظام الجرد الدوري

 دینار 6 000 000 = 120 000×50 عند الشراء: 

 1/6المشتریات              حـ/من    6 000 000  

 ( جاري ) المصرفحـ/ الى   6 000 000        

                   ________ 

  -نسجل قید واحد فقط كاالتي : عند البیع  

   

 دینار  4 000 000 = 160 000×25    

 8/6  الصندوق حـ /من     4 000 000    

 المبیعات حـ /الى    4 000 000              

   على الحساب تلفزیون 25عن بیع            

                        ________ 

     

 

 

 

 وفي نھایة الفترة (السنة) یتم الجرد الفعلي   

 للبضاعة وتسعیرھا بأحدى طرق التسعیر     
     

 د الخاص بھا وھو :قیوتثبیت ال      

 بضاعة أخر المدة حـ /           

 حـ /المتاجرة              

 والمحالت التجاریةأن ھذا النظام یالئم المنشآت   

 التي تبیع بالمفرد والتي تتعامل باصناف عدیدة    

 وأسعار منخفضة للسلع .   

 

 1/6حـ /البضاعة                    من   6 000 000  

 )( جاري  المصرف حـ / الى   6 000 000        

                    ________ 

 كلفة البضاعة  تیتم تسجیل قیدین األول لتثبیت  عند البیع 

 -والثاني لتثبیت إیراد البیع وكاآلتي :، المباعة  

 دینار  3 000 000 = 120 000 × 25   

 6/  8كلفة البضاعة المباعة  تحـ /من    3 000 000   

 حـ /البضاعة  الى      3 000 000           

 كلفة البضاعة المباعةتتثبیت              

                       ________ 

 8/6           الصندوق حـ / من   4 000 000  

 حـ/المبیعاتالى      4 000 000                

 على الحساب جھاز 25بیع عن              

                       ________ 

 وفي نھایة الفترة ال یتم تسجیل قید اضافي    

 برصید البضاعة وإنما یكتفي باغالق حسابي    
    

 كلفة البضاعة المباعة في حساب تالمبیعات و  

 . المتاجرة لتحدید مجمل الربح    

 

 أن ھذا النظام یالئم المنشآت والمحالت التجاریة التي  

 تقل فیھا عملیات البیع الیومي والتي تتعامل بأنواع     

 محدودة جدًا من البضائع .   
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 -مما تقدم نلخص الفرق في المعالجات المحاسبیة لكال النظامین وكاآلتي :

حساب البض�اعة أم�ا    ت ، إذ یتم تسجیل المشتریات فيال یستخدم في نظام الجرد المستمر حساب المشتریا .1
 الجرد الدوري فأنھ یستخدم حساب المشتریات .

نظام الجرد المستمر في حین یفتح حساب  یتم تنزیل مردودات المشتریات مباشرة من حساب البضاعة في .2
 لمردودات المشتریات ومسحوباتھا في الجرد الدوري .

كلف�ة عملی�ة البی�ع    تة المباعة ویخفض حساب البض�اعة  كلفة البضاعتحساب في الجرد المستمر یتم تثبیت  .3
، ویثب�ت قی�د بض�اعة    ة وري ال یتم إال في نھای�ة الفت�ر  كلفة البضاعة المباعة في الجرد الدتفي حین ان احتساب 

 اخر المدة .
كلفة البضاعة المباعة واضافتھا الى تفي الجرد المستمر یتم تسجیل مردودات المبیعات وذلك بتنزیلھا من  .4

 حساب البضاعة ، اما في الجرد الدوري فال یتأثر حساب البضاعة بھا .
ام الجرد المستمر ف�ي ح�ین ال   كلفة البضاعة المباعة ورصید البضاعة في أي وقت باستخدتیمكن احتساب  .5

یمكن ذلك عند استخدام الجرد الدوري إال بعد إجراء الج�رد الكم�ي للبض�اعة ف�ي المخ�ازن وال�ذي ی�تم ف�ي نھای�ة          
 الفترة المحاسبیة .

 -أھمیة تحدید تكلفة المخزون : / ثانیًا 

كلف�ة البض�اعة المباع�ة أو    تان تقییم البضاعة المتبقیة (بضاعة أخر المدة) یعتبر الخطوة التي توص�لنا ال�ى   
تكلفة المواد المستخدمة في اإلنت�اج وبالت�الي تحدی�د  مجم�ل ال�ربح أو الخس�ارة ، یمك�ن توض�یح ذل�ك م�ن خ�الل            

 -المعادلة اآلتیة :

 بضاعة أخر المدة  –كلفة البضاعة المعدة للبیع تكلفة البضاعة المباعة = ت      

 مواد أخر المدة  –كلفة المواد المعدة لالستخدام تكلفة المواد المستخدمة = ت   أو

 كلف�ة البض�اعة أو الم�واد   تعب�ارة ع�ن مجم�وع    س�تخدام ھ�ي   الكلفة البضاعة المعدة للبیع أو المواد المعدة لتأن 
 .كلفة صافي المشتریات تو أول المدة

البض�اعة المباع�ة ومجم�ل    كلف�ة  ت ف�ي أو الخطأ في طریقة تقییم البضاعة المتبقی�ة أخ�ر الم�دة س�یؤثر      أن التغیر
 الربح أو الخسارة ثم صافي الربح أو الخسارة .

س�تخدمھا  م�دلول كثی�ر م�ن النس�ب المالی�ة الت�ي ی       ف�ي ن أي خط�أ ف�ي تقی�یم المخ�زون س�یؤثر      أمن جان�ب أخ�ر ف�   
جھ�ة الكف�اءة ف�ي     مجھة السیولة أ أمسواء من جھة الربحیة  الفندق یم أوجھ نشاط والمحللون المالیون في تق

 . الموجودات والمطلوباتإدارة 
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 -:آلیة حساب تكلفة الوجبات /  ثالثًا 

یوج��د  د الوجب��ات وم��ن المع��روف محاس��بیًاتت��ألف تكلف��ة الوجب��ات م��ن تكلف��ة الم��واد المس��تخدمة ف��ي إع��دا       
 الجرد الدوري والجرد المستمر وكما أسلفنا آنفًا . أسلوباوھما ، أسلوبان لتحدید تكلفة المبیعات 

 -وھناك خصوصیة في محاسبة الفنادق والمطاعم تتمثل في تقسیم المواد المشتراة الى مجموعتین :     

وھي مواد األغذیة والمأكوالت التي یمكن تخزینھا لفت�رة ، وعن�د    -مجموعة المواد الغذائیة للتخزین : -)  1( 
 -شرائھا یتم إدخالھا الى المخازن بالقید األتي :

 من حـ / مخازن مواد األغذیة                                   

 ( حسب الحالة ) الموردینالى حـ / النقدیة او             

 -: التالي القید، كما في وامر ومستندات صرف موقعة أوفق  الحاجةثم تصرف المواد بعد ذلك حسب 

 من حـ / تكلفة االغذیة                                    

 حـ / مخازن مواد االغذیةى ال    

وھ��ي م��واد األغذی��ة والم��أكوالت الت��ي یق��وم المط��بخ   -مجموع��ة الم��واد الغذائی��ة لالس��تخدام المباش��ر : -)  2( 
حددة ال تتجاوز بضعة باستخدامھا في اعداد الوجبات مباشرة فور وصولھا الى الفندق او بعد وصولھا بفترة م

التلف والفساد ، فھذه الم�واد غی�ر قابل�ة للتخ�زین مث�ل الخض�راوات        ھن ھذا النوع من المواد سریعألایام نظرًا 
 وغیر ذلكللحوم واأللبان ... األسماك واو

ان تحدی��د تكلف��ة مبیع��ات األغذی��ة وف��ق أس��لوب الج��رد ال��دوري ی��تم ك��اآلتي م��ع مراع��اة الوجب��ات المجانی��ة          
 -للعاملین :

 تكلفة مخزون األغذیة أول المدة                 

 مشتریات األغذیة خالل المدة   +            

 المتاحة لإلنتاجتكلفة األغذیة    =            

 خر المدةأ تكلفة مخزون االغذیة     -           

 تكلفة االغذیة المستھلكة   =            

 تكلفة وجبات العاملین المجانیة    -           

 تكلفة مبیعات االغذیة   =            
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حرك�ة كمی�ة    كما یمكن المزج بین اسلوب الجرد الدوري ( حساب المش�تریات ) واس�لوب الج�رد المس�تمر (         
فقط لالصناف ) وذلك بمسك بطاق�ات حرك�ة كمی�ة الم�واد واج�راء المطابق�ة ب�ین الرص�ید ال�دفتري لكمی�ة الم�واد            

بع بالحركة الكمیة فقط ولیس بالحركة والرصید الفعلي في اخر المدة ، وبھذا یصبح اسلوب الجرد المستمر المت
 التكالیفیة ، كما في اسلوب الجرد المستمر التقلیدي .

وفي حالة ظھور فائض او عجز في مخزون اخر المدة عن طری�ق المراقب�ة الكمی�ة الص�ناف الم�واد یص�بح            
 الكشف السابق كاألتي :

 تكلفة مخزون األغذیة أول المدة                  

 مشتریات األغذیة خالل المدة  +              

 تكلفة األغذیة المتاحة لإلنتاج  =              

 تكلفة األغذیة المنصرفة لالنتاج   -

 خر المدةأالرصید الدفتري     =             

 الفائض او العجز    ±             

 الرصید الفعلي اخر المدة     =            

رد ال�دوري والج�رد   ـن الج� ـة ف�ي الكش�ف الس�ابق وف�ق اس�لوب الم�زج بی�       ـتكلفة مبیع�ات االغذی�  د ـویتم تحدی     
 على النحو اآلتي مع مراعاة أن تكلفة األغذیة المنصرفة لإلنتاج ھي نفسھا تكلفة االغذیة المستھلكة .المستمر

 تكلفة المنصرف لإلنتاج ( تكلفة األغذیة المستھلكة ) قبل التعدیل             

 الفائض في المخزون   ــــ         

 العجز في المخزون    +         

 تكلفة االغذیة المستھلكة بعد التعدیل    =         

 تكلفة وجبات العاملین المجانیة   ــــ         

 تكلفة مبیعات األغذیة     =         

أما وفق أسلوب الجرد المستمر التقلیدي ، حیث یتم تحدید تكلفة األغذیة مباشرة خ�الل ال�دورة فی�تم ایض�ًا          
الجرد الفعلي ش�ھریًا للمطابق�ة ب�ین الرص�ید ال�دفتري المحاس�بي ورص�ید الج�رد الفعل�ي ، وب�ذلك یعتم�د الكش�ف             

 األخیر ایضًا .
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 ةالمستھلكتحدید تكلفة الوجبات     -) : 2( مثال 

  -لنفترض ان قسم االغذیة ( المطعم ) في احد الفنادق اظھر البیانات اآلتیة :

دین��ار وھ��ذا المخ��زون ھ��و نتیج��ة الج��رد )  1 250 000 ( بل��غ 1/1/2010مخ��زون الم��واد الغذائی��ة ف��ي  -1
 الفعلي المنقول من العام الماضي .

أي  -ارة ع��ن م��واد غی��ر قابل��ة للتخ��زین وھ��ي عب��، دین��ار  ) 8 500 000 ( نق��دًا ت��م ش��راء م��واد غذائی��ة -2
 دینار مواد قابلة للتخزین . ) 5 300 000( دینار والباقي  ) 3 200 000 ( قیمتھا –لالستخدام المباشر 

دینار،  ) 1 380 000(  تھجردًا فعلیًا ، حیث بلغت تكلف  2010 / 1 / 31تم جرد الباقي من االغذیة في  -3
         درهـص ف��ي المخ��زون وق��  ـار ، اي ھن��اك نق�� ـ��ـدین ) 1 440 000( ي ـ��ـالمحاسبري ـ��ـبینم��ا ك��ان الج��رد الدفت  

 عجزًا طبیعیًا وتضاف الى تكلفة االغذیة . ُعددینار )  60 000( 
االغذی��ة  عن��د اتب��اع اس��لوب الج��رد المس��تمر بلغ��ت تكلف��ة الم��واد المنص��رفة الع��داد الوجب��ات أي تكلف��ة (       -4

   ر والم�واد القابل�ة للتخ�زین   ـدام المباش� ـواد ذات االستخ� ـواد للنوعین من المـالمر تسلیم ـالمستھلكة ) وفق اوام
 دینار . ) 8 310 000( 

 -أذا علمت ان :

 دینار . ) 135 000( تكلفة الوجبات المجانیة للعاملین قدرت بــــ  -أ 
فق�ط )   ج�رًد كمی�اً  ( التوجد فروقات جدیدة في الجرد ال�دفتري المحاس�بي ف�ي ك�ل م�ن اس�لوب ج�رد الم�زیج         -ب 

 ) ًاأي تكالیفی ًاوسعری ًاكمی ًاواسلوب الجرد المستمر ( جرد

اثب�ات القی�ود المحاس�بیة واج�راء العملی�ات الحس�ابیة لتحدی�د تكلف�ة مبیع�ات االغذی�ة خ�الل ش�ھر              -المطلوب :

 -باتباع : 2010كانون الثاني 

 اسلوب الجرد المستمر . - 3      اسلوب جرد المزیج . - 2   اسلوب الجرد الدوري . - 1

 وفق اسلوب الجرد الدوري / أوًال // الحل 

 النھ رصید منقول من العام الماضي  ًاال یسجل قید -)  1( 
 حـ / المشتریات  من        8 500 000             -)  2( 

 صندوقحـ / ال  الى        8 500 000                     

دینار ھ�و ال�ذي یعتم�د ف�ي      ) 1 380 000( والبالغ  2010 / 1 / 31الفعلي للمخزون في  ان الجرد -)  3( 
ف��ال یظھ��ر وف��ق ھ��ذا  ) 1 440 000( حس��اب تكلف��ة مبیع��ات االغذی��ة ، ام��ا الج��رد ال��دفتري المحاس��بي الب��الغ  

 االسلوب النھ ال یمكن اساسًا تحدید عجز او فائض في مخزون اخر المدة .
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    -تكلفة المبیعات : قید تحدید -)  4( 
 من مذكورین                                           

 حـ / مخزون اخر المدة    1 380 000                       

 حـ / وجبات العاملین       135 000                       

 الفرق بین الجانب الدائن والمدین )(  حـ / تكلفة مبیعات االغذیة    8 235 000                       

 الى مذكورین                                                       

 حـ / مخزون اول المدة       1 250 000                                          

 ذیةحـ / مشتریات االغ       8 500 000                                          

 -ویظھر كشف تحدید تكلفة مبیعات االغذیة خالل شھر كانون الثاني كاالتي :         

  1/1/2010تكلفة مخزون االغذیة         1 250 000                  

 +  تكلفة المشتریات خالل الشھر    8 500 000                  

 تكلفة االغذیة المتاحة لالنتاج خالل الشھر=      9 750 000                  

  31/1/2010ـ  تكلفة مخزون االغذیة ــ)    1 380 000(                 

 تكلفة االغذیة المستھلكة خالل الشھر  =     8 370 000                  

 وجبات العاملین    ـــ)       135 000(                  

                        تكلفة مبیعات االغذیة=        8 235 000                  

تط�ابق  جرد المزیج ھ�و اس�لوب ج�رد كم�ي فق�ط ، وھن�ا افترض�نا          -وفق أسلوب جرد المزیج :  /ثانیًا الحل // 
 والجرد المستمر التقلیدي . جنتیجة الجردین ، جرد المزی

 رصید منقول من العام الماضي . النھ ًاال یسجل قید -)  1( 
 قید المشتریات ھو نفسھ وفق الجرد الدوري الن ضبط الحركة ضبط كمي فقط . -)  2( 

 من حـ / المشتریات       8 500 000                         
 صندوقالى حـ / ال      8 500 000                         
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دینار وھنا یجب  ) 60 000( المقارنة بین كال الجردین الفعلي والدفتري الكمي تظھر عجزًا مقداره  -)  3(  
ویظھ�ر   اضافة العجز الى تكلفة الوجبات المستھلكة ، اما الجرد الفعلي فیظھر كرصید ف�ي اول الش�ھر الت�الي .   

 -كشف تحدید تكلفة المبیعات خالل شھر كانون الثاني كاالتي :

  1/1/2010تكلفة مخزون االغذیة        1 250 000              

 +  تكلفة مشتریات االغذیة   8 500 000              

 تكلفة االغذیة المتاحة لالنتاج=     9 750 000              

 ـــ  تكلفة المنصرف لالنتاج)   8 310 000(            

 ( جرد دفتري ) 31/1/2010تكلفة مخزون االغذیة  =     1 440 000              

 ( جرد فعلي ) 31/1/2010تكلفة مخزون االغذیة ـــ    ) 1 380 000(            

 العجز في المخزون =          60 000              

 -ویتم بعد ذلك حساب تكلفة المبیعات كاالتي :

 لالنتاج تكلفة المنصرف      8 310 000              

 +  عجز المخزون      60 000              

 تكلفة المنصرف لالنتاج بعد التعدیل=    8 370 000             

 ــ  تكلفة وجبات العاملینـ)   135 000(             

 تكلفة مبیعات الوجبات=      8 235 000            

لم�زیج ع�دم وج�ود أي اخ�تالف ف�ي رق�م تكلف�ة المبیع�ات ،         ویتضح بالمقارنة بین نتیجة الج�رد ال�دوري وج�رد ا   
وھذا یعود الى اعتبار العجز عجزًا طبیعیًا وجزءًا من التكلفة ، ام�ا ف�ي الج�رد ال�دوري فل�م یكتش�ف العج�ز وت�م         

 تضمینھ في تكلفة المبیعات .
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وفی�ھ ت�تم المقارن�ة ب�ین الرص�ید ال�دفتري والمحاس�بي بالرص�ید           -وفق اسلوب الجرد المستمر : /ثالثًا الحل // 
الفعلي وبالتالي یكش�ف العج�ز أو الف�ائض ، وف�ي ھ�ذا األس�لوب یمس�ك حس�اب مخ�ازن األغذی�ة ب�دًال م�ن مس�ك              
حساب مشتریات األغذیة وھكذا یمكن تحدید الرصید الدفتري المحاسبي في أي لحظة بعد ك�ل عملی�ة إدخ�ال او    

 نة مع الجرد الفعلي لبعض بنود المخزون او لجمیع بنود المخزون .إخراج والمقار

 -ویظھر حساب مخازن األغذیة وفق المعطیات السابقة على النحو اآلتي :

 ةـــــازن االغذیـحـ / مخ                                                     

 تكلفة المبیعات (استخدام مباشر)      3 200 000   1/2010/ 1رصید منقول        1 250 000

 تكلفة المبیعات (صرف على دفعات)      5 110 000  الصندوق       8 500 000

 المتمم الحسابي )) –(( الفرق                          

  31/1رصید مرحل (محاسبي)       1 440 000  

 

 000 750 9   000 750 9  

 عجز طبیعي     60 000  31/1رصید منقول (محاسبي)    1 440 000

 

000 440 1 

 ) فعلي رصید مرحل (  1 380 000

000 440 1  

  ( فعلي ) 2/  1رصید منقول       1 380 000

 

 حـ / تكلفة مبیعات األغذیة

 وجبات العاملین                    135 000   مخازن االغذیة                   3 200 000  

  31/1رصید مرحل                  8 235 000   مخازن االغذیة                   5 110 000  

  عجز طبیعي                       60 000  

  000 370 8   000 370 8  
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 -زون :خطرائق تحدید تكلفة الم/ رابعًا 

المخزون وتحدید كلفتھ منھا ما یعتمد على الكلف�ة التاریخی�ة أو الفعلی�ة ومنھ�ا م�ا      ھناك عدة طرائق لتقییم 
 -یعتمد على األساس التقدیري ، إال ان أكثر الطرق شیوعًا ھي :

   F I F O   (      First – in   first – out(  طریقة ما یرد أوًال یصرف أوًال -)  1( 
المصروفة من المخازن بسعر اق�دم كمی�ة وردت ال�ى المخ�ازن وف�ي       بموجب ھذه الطریقة تسعر المواد         

حالة انتھاء او نفاذ الكمیة القدیمة دفتریًا فتسعر ایة كمیة تصرف بعد ذلك على أساس سعر الكمیة الت�ي تلیھ�ا   
وھكذا ، ویترت�ب عل�ى ذل�ك ان الكمی�ة الباقی�ة بالمخ�ازن س�تكون بأح�دث األس�عار (األس�عار الجدی�دة) أي بس�عر             

 -: بما یأتي لسوق الجاري وتمتاز ھذه الطریقةا
تتماشى مع التسلسل المنطقي لعملیة صرف المواد من المخازن فعادة یفضل من الناحیة العملیة صرف  -أ     

 المواد التي وردت أوًال وابقاء المواد الجدیدة لتأخذ دورھا في الصرف .
وبالت�الي تق�یم المخ�زون بأح�دث االس�عار وقریب�ھ م�ن س�عر          تعتمد على مب�دأ الكلف�ة التاریخی�ة (الفعلی�ة)     -ب    

السوق الجاري ولكن یعاب علیھا ان استخدامھا یؤدي الى ارباك رأس المال العامل خصوصًا ف�ي حال�ة ارتف�اع    
المخ�زون ب�أعلى االس�عار وھ�ذا      االسعار وترحیل أو تقی�یم  االسعار وذلك ألن االنتاج سیحمل بمواد مسعره باقل

 ضخیم االرباح وبالتالي فرض ضرائب كثیرة .یؤدي الى ت

 -: سامراء السیاحيمن فندق ة یتالبیانات األ لدیك توفرت ) // 3( مثال 

 القیمة/ دینار كلفة الوحدة / دینارت عدد الوحدات تفاصیل

 بضاعة أول المدة

 1/3مشتریات في 

 1/6مشتریات في 

 1/10مشتریات في 

 1/12مشتریات في 

 للبیعالبضاعة المعدة 

 وحدات مباعة

 بضاعة أخر المدة

000 1 

500 

500 

500 

500 

000 3 

 وحدة   1 800        

 وحدة   1 200        

500 1 

600 1 

000 2 

500 2 

000 3 

000 500 1 

000 800 

000 000 1 

000 250 1 

000 500 1 

000 050 6 

 

 . FIFOبضاعة أخر المدة بموجب طریقة  البضاعة المباعة وتكلفة تحدید تكلفة //المطلوب 
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 ) FIFO(  كلفة البضاعة المباعةتاستخراج          // الحــل

 كلفة الكلیة / دینارتال كلفة الوحدة / دینارت عدد الوحدات التاریخ البیان

 1 500 000 1 500 1 000 1/  1 بضاعة اول المدة

 800 000 1 600 500 3/  1 مشتریات

 600 000 2 000 300 6/  1 مشتریات

 2 900 000 ----- 1 800 ةــــة المباعـــة البضاعـــكلفت
 

 

كلف�ة الوح�دات المع�دة للبی�ع     تم�ن  البض�اعة المباع�ة   كلف�ة  تتخرج من طرح تسف خر المدةكلفة بضاعة اما تأ                              
 -وكاآلتي :

 دینار    6 050 000كلفة الوحدات المعدة للبیع              ت    

 دینار  ) 2 900 000 (             المباعة     ةالبضاعكلفة ت   -

 دینار      3 150 000                  بضاعة اخر المدةكلفة =  ت

   L I F O     ( Last-in    first-out(   طریقة ما یرد أخیرًا یصرف أوًال  -)  2(  

المص�روفة م�ن المخ�ازن بس�عر أح�دث كمی�ة وردت ال�ى المخ�ازن وف�ي          بموجب ھذه الطریقة تسعر الم�واد  
حالة انتھاء أو نفاذ الكمیة الجدیدة دفتریًا فتسعر أیة كمیة تصرف بعد ذلك على أساس سعر الكمیة التي وردت 

 قبلھا وھكذا .

 -:ما یأتي  تمتاز ھذه الطریقة بـ

وذل�ك ألنھ�ا تحم�ل االنت�اج بم�واد مس�عرة باح�دث         یفضل استخدام ھ�ذه الطریق�ة ف�ي أوق�ات تقلب�ات األس�عار       -أ  
) وتقییم المخزون باقدم االسعار وھذا یؤدي الى تخفیض االرباح وبالت�الي تخف�یض    االسعار الجدیدة االسعار (

 الضرائب .
تساعد في رسم سیاسة التسعیر في المنشأة وتساعد اإلدارة في التعرف على م�دى اعتب�ار الس�عر المح�دد      -ب 

 تغطیة التكالیف .كافیًا ل
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 -: ما یأتيولكن یعاب علیھا 

ال تتماشى مع التسلسل المنطقي لصرف المواد وذلك الن االنتاج یحمل بالمواد الجدیدة أما الم�واد القدیم�ة    -أ  
 فتبقى في المخازن مما یعرضھا الى التلف أو الضیاع .

ل��ذا ف��ان الكثی��ر م��ن التش��ریعات الض��ریبیة   تتع��ارض م��ع التش��ریعات الض��ریبیة بس��بب تخفیض��ھا لالرب��اح  -ب  
  ترفض اتباع ھذه الطریقة في تقییم المخزون .

  -من فندق البصرة السیاحي :ة تالیال البیانات لدیك توفرت // ) 4(  مثال

 دینار / القیمة / دینار كلفة الوحدةت عدد الوحدات البیان

 بضاعة أول المدة

 2/1مشتریات في 

 2/4مشتریات في 

 1/8مشتریات في 

 1/12مشتریات في 

 البضاعة المعدة للبیع

 وحدات مباعة 

 بضاعة أخر مدة 

500 

250 

250 

250 

250 

500 1 

 وحدة 1100    

 وحدة  400    

500 1 

800 1 

000 2 

250 2 

500 2 

000 750 

000 450 

000 500 

500 562 

000 625 

500 887 2 

  LIFOبضاعة أخر المدة بموجب طریقة البضاعة المباعة وتكلفة تحدید تكلفة   //المطلوب 

  ) LIFO(  كلفة البضاعة المباعةتاستخراج         //الحــل 

 كلفة الكلیة / دینارتال كلفة الوحدة / دینارت عدد الوحدات التاریخ البیان

 625 000 2 500 250 12/  1 مشتریات

 562 500 2 250 250  8/  1 مشتریات

 500 000 2 000 250 4/  2 مشتریات

 450 000 1 800 250  1/  2 مشتریات

 150 000 1 500 100 1/  1 بضاعة اول مدة

 2 287 500 ----- 1 100 ةــــة المباعـــة البضاعـــكلفت
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لنستخرج تكلف�ة   كلفة البضاعة المعدة للبیع كما في الطریقة السابقةتمن  البضاعة المباعةكلفة تثم نطرح      
 -: خر مدةأبضاعة 

 دینار    2 887 500        كلفة الوحدات المعدة للبیع       ت    

 دینار  )  2 287 500 (                 المباعة ةالبضاعكلفة ت   -

 دینار       600 000                     بضاعة اخر مدةكلفة =   ت

     Weighted Average ( W . A )         . طریقة المعدل الموزون3

كلف�ة البض�اعة المع�دة للبی�ع     تكلفة الوحدة الواحدة وذلك بقسمة مجموع تبموجب ھذه الطریقة یعتمد معدل 
كلف�ة رص�ید أول الم�دة والمش�تریات     تكلفة البضاعة المعدة للبیع تعلى عدد الوحدات المعدة للبیع ویدخل ضمن 

 الوحدات المعدة للبیع/  كلفة البضاعة المعدة للبیعت = المخزون كلفةتمعدل           -: وكاآلتي

 كلفة المشتریاتتكلفة رصید أول المدة + ت=  كلفة البضاعة المعدة للبیعت                          

 كمیة رصید أول المدة + الكمیة المشتراة=  الوحدات المعدة للبیع                          

التقلب�ات  بانھ یفضل استخدامھا في اوق�ات تقلب�ات االس�عار النھ�ا تح�د م�ن أث�ر تل�ك          الطریقةوتمتاز ھذه 

 . على الكلف

انھا ال تقابل بین االیرادات الجاریة والتك�الیف الجاری�ة كم�ا ان أس�عار مخ�زون البض�اعة ال        ویعاب علیھا

 . FIFOتمثل األسعار الجاریة في السوق كما في طریقة 
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 . فندق السماوة السیاحي ن میة تالالبیانات ال لدیك توفرت  ) // 5( مثـال 

 القیمة/دینار كلفة الوحدة/دینارت عدد الوحدات البیان

 بضاعة أول المدة

 1/2مشتریات في 

 1/6مشتریات في 

 1/10مشتریات في 

 1/12مشتریات في 

 البضاعة المعدة للبیع

 وحدات مباعة 

 مخزون (بضاعة) أخر مدة 

100 

150 

200 

250 

300 

000 1 

 وحدة 800    

 وحدة  200    

000 1 

200 1 

400 1 

500 1 

000 2 

000 100 

000 180 

000 280 

000 375 

000 600 

000 535 1 

 المعدل الموزون . طریقة بضاعة أخر المدة بموجبة البضاعة المباعة وتكلفتحدید تكلفة  //المطلوب 

 //الحــل 

  1000/  1 535 000كلفة البضاعة المعدة للبیع / الوحدات المعدة للبیع = تكلفة المخزون = تمعدل 

 دینار / وحدة  1 535كلفة المخزون = تمعدل 

 دینار   307 000=  1 535×  200كلفة مخزون أخر المدة = ت 

 دینار  1 228 000=  1 535×  800كلفة البضاعة المباعة = تأما  

ر الش��راء خ��الل الفت��رة   ت��أثر بجمی��ع أس��عا  یون أخ��ر الم��دة بموج��ب ھ��ذه الطریق��ة    وھك��ذا ف��ان تكلف��ة مخ��ز      
 .المحاسبیة 
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  تطبیقي مثال   ) // 6(  مثــال

 . 2010البیانات اآلتیة مستخرجة من سجالت شركة بغداد التجاریة خالل عام 

 كلفة الكلیة/دینارتال كلفة الوحدة/دینارت عدد الوحدات البیان

 المدةبضاعة أول 

 10/3مشتریات في 

 5/7مشتریات في 

 20/10مشتریات في 

 30/11مشتریات في 

 البضاعة المعدة للبیع

 الوحدات المباعة

 اخر مدة مخزون (بضاعة) 

800 

950 

000 1 

300 1 

500 1 

550 5 

 وحدة 3 750

 وحدة 1 800

500 4 

000 5 

5  .192 5 

500 5 

000 6 

 

000 600 3 

000 750 4 

500 192 5 

000 150 7 

000 000 9 

500 692 29 

 

 باستخدام الطرق الثالثة . 2010كلفة البضاعة المباعة لعام تكلفة بضاعة أخر المدة وتاحتساب  /المطلوب 

  //الحــل 

  FIFO   طریقة األولىبأستخدام ال) 1(

 ) FIFO(  كلفة البضاعة المباعةتاستخراج                               

 كلفة الكلیة / دینارتال كلفة الوحدة / دینارت عدد الوحدات التاریخ البیان

 3 600 000 4 500 800 1/  1 بضاعة اول المدة

 4 750 000 5 000 950 3/  10 مشتریات

 5 192 500 5 192.  5 1 000 7/  5 مشتریات

 5 500 000 5 500 1 000 10/  20 مشتریات

 19 042 500 ----- 3 750 ةــــة المباعـــة البضاعـــكلفت
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كلف�ة الوح�دات المع�دة للبی�ع     تم�ن  البض�اعة المباع�ة   كلف�ة  تتخرج من طرح تسف خر المدةكلفة بضاعة اما تأ                              
 -وكاآلتي :

 دینار       29 692 500    كلفة الوحدات المعدة للبیع        ت    

 دینار    ) 19 042 500(            المباعة     ةالبضاعكلفة ت   -

 دینار       10 650 000                 بضاعة اخر المدةكلفة =  ت

  LIFO   الثانیة ةالطریقبأستخدام ) 2(

 ) LIFO(  كلفة البضاعة المباعةتاستخراج                                 

 كلفة الكلیة / دینارتال كلفة الوحدة / دینارت عدد الوحدات التاریخ البیان

 9 000 000 6 000 1 500 11/  30 مشتریات
 7 150 000 5 500 1 300 10/  20 مشتریات
 4 932 875 5 192.  5 950 7/  5 مشتریات

 21 082 875 ----- 3 750 ةــــة المباعـــة البضاعـــكلفت
 

 

كلف�ة الوح�دات المع�دة للبی�ع     تم�ن  البض�اعة المباع�ة   كلف�ة  تتخرج من طرح تسف خر المدةكلفة بضاعة اما تأ                              
 -وكاآلتي :

 دینار       29 692 500    كلفة الوحدات المعدة للبیع        ت    

 دینار    ) 21 082 875(            المباعة     ةالبضاعكلفة ت   -

 دینار        8 609 625                 بضاعة اخر المدةكلفة =  ت     

  (W . A)   الثالثة ةلطریقبأستخدام ا) 3(

 كلفة البضاعة المعدة للبیع / الوحدات المعدة للبیعتمعدل تكلفة المخزون =        

  5 550/  29 692 500كلفة المخزون = تمعدل        

 دینار / وحدة 5 350   = كلفة المخزونتمعدل        

 معدل تكلفة المخزون× الوحدات الباقیة  =كلفة مخزون أخر المدة ت  

  5 350 × 1 800 =كلفة مخزون أخر المدة ت  

 دینار  9 630 000=  كلفة مخزون أخر المدةت  

 معدل تكلفة المخزون× = الوحدات المباعة كلفة البضاعة المباعـة ت  

  5 350 × 3 750 =كلفة البضاعة المباعـة ت  

                       دینار  20 062 500=  كلفة البضاعة المباعـةت      
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 الموجودات الثابتة / ثانيالمبحث ال                                 

وبیع السلع أو  ان الموجودات الثابتة ھو اصطالح یطلق على الموجودات التي تستعملھا المنشآت النتاج
 -ھي : بثالث سمات رئیسیةالخدمات لمدة طویلة وھذه الموجودات تتسم 

 تقتنى بقصد االستعمال ولیس البیع . -)  1(   
 أنھا طویلة األجل من حیث طبیعتھا وتخضع لالندثار . -)  2(   
 لھا وجود مادي ملموس . -)  3(   

 

 -: ھما وتنقسم الموجودات الثابتة الى نوعین

 -الموجودات الثابتة الملموسة ، وتصنف إلى :اوًال / 
 . وغیر ذلكدثار مثل المباني واآلالت ... موجودات ثابتة ملموسة وخاضعة لالن - 1 
 . موجودات ثابتة ملموسة وغیر خاضعة لالندثار مثل األراضي التي لیست لھا فترة محددة لالنتھاء - 2 

كحق التألیف واالختراع وشھرة المحل والتي تتمثل  -الملموسة :الموجودات الثابتة غیر ثانیًا / 

 قیمتھا بوجودھا غیر الملموس .

 -تحدید تكلفة الموجودات الثابتة :

ثمن الشراء المدفوع في كلفة تتشمل ھذه ال، وكلفة التاریخیة تیتم اثبات الموجود الثابت وفقًا لمبدأ ال 
) مضافًا إلیھ جمیع المصروفات الضروریة كي یصبح صالحًا لالستعمال مثل  ثمن االقتناء االستحواذ علیھ (

الرسوم الكمركیة وعمولة الشراء أن وجدت وتكالیف اعداد الموقع ونفقات التركیب والفحص ورسوم 
 ان وجدت وغیرھا .التسجیل 

جد ان حساب یھا فنفمثًال تم شراء أرض لغرض استخدامھا في العملیات التشغیلیة لتشیید بنایة عل
أجور ورسوم ، فات األخرى كأجور داللیة الشراء ًا بمبلغ الشراء باالضافة الى المصرویناألرض یكون مد

غ ـراء ماكنة بمبلـش دـمثًال عن ل األرض ، أوـاض وتعدیـع االنقـرف روفاتة باسم الفندق ، مصـل الملكیـنق
دینار وتكالیف النصب بلغت  200 000الى دفع أجور نقلھا للفندق بلغت  دینار باالضافة 3 000 000
كلفة یطلق علیھا تدینار وھذه ال 3 700 000كلفة ھذه الماكنة ستكون تدینار وعلیھ فان   500 000

 كلفة .تالتكلفة التاریخیة أي المبالغ المدفوعة عند شرائھا أي عند االقتناء دون ان یحصل تغیر على ھذه ال

برز أھمیة الموجودات الثابتة بالفنادق من خالل كون أن نسبة استثمار رأس مال الفندق في وت
الموجودات الثابتة والمعدات أكبر منھ في الموجودات المتداولة وخاصة الفنادق الكبیرة التي تمتلك المباني 

 الخاصة بالفندق وملحقاتھ .

[25] 
 



محدد تستعمل فیھ ، أي انھا تفید المنشأة خالل مدة  مما تقدم یتضح ان معظم الموجودات الثابتة لھا عمر
 كلفة الموجود ینبغي توزیعھا كمصروف على عدد سنوات العمر االنتاجي .تعمرھا االنتاجي، لذا فان 

كلفة والباقي تأما إذا قدرت للموجود الثابت قیمة انقاض في نھایة عمره االنتاجي فینبغي طرحھا من ال
العمر بشكل منتظم ، أي تحمیل كل سنة من السنوات التي یستعمل فیھا الموجود یوزع على عدد سنوات 

 كلفة وھذا الجزء یطلق علیھ االندثار .تالثابت جزءًا من ال

كلفة الموجود الثابت بعد تنزیل االنقاض على سنین العمر االنتاجي بشكل منتظم تھو " توزیع   -:االندثار 

 وعقالني ".

 -لالندثار أسباب ھي :  -أسباب االندثار : 

ان اندثار الموجود الثابت سببھ االستعمال في العملیات التشغیلیة كأستعمال االثاث والمكائن  /االستعمال  .1
 واالدوات .

یمثل قیمة االنخفاض في قیمة الموجود الثابت بسبب ظھور موجودات ثابتة متطورة بدیلة یكون  /التقادم  .2
استعمالھا أكثر اقتصادیًا منھا مما یتوجب االستغناء عن القدیمة قبل نھایة عمرھا االنتاجي ، فالتقادم 

 معناه ان الموجود الثابت القدیم لھ منفعة ولكن استعمالھ غیر اقتصادي .
یستعمل ھذا المصطلح للموارد الطبیعیة كالمناجم وابار النفط والمحاجر والتي تنقص قیمتھا  / النفاذ .3

 تدریجیًا بسبب االستخراج مما یؤدي الى نخفاض احتیاطي تلك الموارد الطبیعیة .
یحصل النقص في قیمة الموجود الثابت بسبب مضي المدة الزمنیة لالستعمال وھذا ما  /مضي المدة  .4

ى االیجار طویل اآلجل وحقوق االختراع ، أذ تحدد بسقف زمني فكلما تم االقتراب من موعد ینطبق عل
 انتھاء استعمال الموجود الثابت ، كلما انخفضت أكثر قیمة الموجود الثابت .

 

 -:العوامل المحددة لالندثار 

 وھي :ھناك أربعة عوامل ینبغي أخذھا بنظر االعتبار عند تحدید قسط االندثار السنوي 

ھي ثمن االقتناء (سعر الشراء) مضافًا إلیھ كافة المصروفات التي  / موجود الثابتالكلفة التاریخیة لل .1
 صرفت على الموجود الثابت لحین أن یصبح جاھزًا لالستعمال .

أي عدد السنوات المقدرة الستعمال الموجود الثابت وبشكل  /مر االنتاجي (أو نسبة االندثار) الع .2
 . اقتصادي ویتم تقدیره من قبل فنیین متخصصین أو ُمنتج الموجود الثابت

في نھایة العمر االنتاجي للموجود الثابت في حالة لو  تسلمھاھي القیمة المتوقع  /االنقاض (الخردة)  .3
 تم بیعھ وبشكل سكراب .

 الطریقة التي یتم وفقھا احتساب االندثار السنوي للموجود الثابت. أي /طریقة االندثار  .4
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 -طرائق احتساب االندثار :

 -ان الطرائق الشائعة االستعمال من قبل المحاسبیین الحتساب قسط االندثار لكل سنة ھي :

 . ) المستقیمة طریقة القسط الثابت ( .1
 طریقة القسط المتناقص . .2
 طریقة ساعات العمل . .3
 الوحدات المنتجة .طریقة  .4
 طریقة مجموع سنین العمر االنتاجي . .5
 طریقة أعادة التقدیر . .6

تعتمد ھذه الطریقة على عامل الوقت عند احتساب االندثار ، إذ تفترض  -طریقة القسط الثابت : .1

تساوي الخدمات المستفادة في كل فترة زمنیة من عمر الموجود ، وبذلك یتم تحمیل كل سنة من سنوات 
 -: ألتيوكا موجود الثابتمتساویًا من كلفة ال عمر الموجود جزءًا

 ـــ االنقاض  كلفة الموجود الثابت                                            
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسط االندثار السنوي  = ــــــــ            

 الثابتالعمر االنتاجي للموجود                                                      

 -وھناك من یستخدم نسبة االندثار بدًال من العمر االنتاجي وكاآلتي : 

  السنوي قسط االندثار                                       
 100× ـ  ــــــــــــــنسبة االندثار  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              
 ـــ االنقاض   كلفة الموجود الثابت                                    

 
                                         100 % 
 نسبة االندثار =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ         أو  

   العمر االنتاجي                                      
 

 الخاضعة لالندثار الستخراج قسط االندثار السنوي .ثم نضرب نسبة االندثار بالقیمة 

اإلضافة إلى تحقیق العدالة في توزیع االندثار لبعض بوتمتاز ھذه الطریقة بالسھولة والبساطة 
 -:ما یأتي ولكن یعاب علیھا ، الموجودات الثابتة كالمباني 

 . یتزاید مع قدم الموجودال تمثل االستعمال السلیم للموجود الثابت حیث ان اندثار الموجود  .1
عباء أان معظم الموجودات ال تحتاج الى صیانة وتصلیح في بدایة عمرھا في حین انھا ستحمل المنشأة  .2

 الصیانة والتصلیح مع مرور الزمن .
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 10دینار وقدر عمرھا االنتاجي   15 500 000كلفتھا تاشترى أحد الفنادق سیارة   / )  7(  مثــال
فما ھو قسط االندثار السنوي  ، دینار   500 000سنوات بعدھا یمكن بیعھا كانقاض بمبلغ 

 ونسبة االندثار ؟

 / الحــل 

 ـــ االنقاض  كلفة الموجود الثابتت                                             
  ـــــــــــــــــقسط االندثار السنوي  = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

  العمر االنتاجي لألصل                                                          

  500 000ـــ    15 500 000                                          
 دینار  1 500 000ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   = قسط االندثار السنوي  =             

                                                                10 

 قسط االندثار السنوي                                             
 100× ـ  ــــــــــــــــنسبة االندثار  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

 ـــ االنقاض  كلفة الموجود الثابتت                                    
 

                                              000 500 1 

 % 10=  100× نسبة االندثار  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                
  500 000ـــ  15 500 000                                   

 
 %  10سنوات =  10% ÷  100أو نسبة االندثار =             

على السنوات  موجود الثابتكلفة التبموجب ھذه الطریقة یتم توزیع   -طریقة القسط المتناقص : .2

ة ، بمعنى تحمیل السنة األولى بالقسط األكبر تلیھا السنة الثانیة صمستفیدة من خدماتھ بـأقساط متناقال
 وھكذا . 

موجود محاسبیة المستفیدة من خدمات الان ھذه الطریقة تلبي شرط تحقیق العدالة بین الفترات ال    
والتصلیح لھذا ، إذ ان قسط االندثار في السنة األولى یكون أكبر وفي المقابل فان تكلفة الصیانة  الثابت

داد تكون قلیلة وھكذا تجد ان قسط االندثار یتناقص من سنة الى أخرى وفي المقابل تز موجود الثابتال
 من سنة الى أخرى . موجود الثابتتكلفة الصیانة والتصلیح لل

ویتم احتساب قسط االندثار السنوي بموجب ھذه الطریقة على الرصید الدفتري أي قیمة الموجود      
 االصلیة مطروحًا منھا االندثارات السنویة لھ .

 نسبة االندثار السنوي) ×  االندثار المتراكم – موجود الثابتكلفة الت (قسط االندثار السنوي =   

 نسبة االندثار السنوي×  موجود الثابتالدفتریة لل= القیمة قسط االندثار السنوي   
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 -اما نسبة االندثار السنوي فتحتسب من خالل المعادلة اآلتیة :

 ق                                                 

  ------------       ـــ   1ر =                        

 ك                                                 

  موجود الثابتن = العمر االنتاجي لل              ر = نسبة االندثار السنوي           -:ان حیث 

  موجود الثابتكلفة التك =                       ق = قیمة االنقاض                     

ان الطریقة اعاله الحتساب نسبة االندثار تحتاج الى استخدام اللوغارتمات ولكن ھناك طریقة أبسط     
 الحتساب نسبة االندثار السنوي عن طریق مضاعفة االندثار المحسوب بموجب طریقة القسط الثابت .

دمات األصل وذلك وتمتاز ھذه الطریقة بانھا تحقق شرط العدالة بین الفترات المحاسبیة المستفیدة من خ
النھا توازن بین قسط االندثار وتكلفة صیانة واصالح األصل الثابت ، ولكن یعاب علیھا انھا قد ال تمثل 

 االستعمال السلیم للموجود .
 

سنوات بعدھا  5دینار وقدر العمر االنتاجي بـ  5 200 000بكلفة  ًاأحد الفنادق اشترى أثاث / ) 8(  مثــال

وفق فما ھو قسط االندثار السنوي ونسبة االندثار ینار د 200 000بمبلغ  یمكن بیعھ كانقاض
 طریقة القسط المتناقص ؟

  200 000ـــ  5 200 000/                                 الحــل 
 دینار 1 000 000ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =   قسط االندثار السنوي =              

                                                              5 
 

 %  20=  100×  5 000 000/  1 000 000نسبة االندثار السنوي =                    

 %  20سنوات =  5% /  100أو نسبة االندثار السنوي =                 

 % نسبة االندثار بموجب طریقة القسط المتناقص . 40=  %2 ×  20               

 

 

 

 ن
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)1( )2( )3( )4) = (2×3( )5) = (2-4( 

 القیمة الدفتریة السنة

 بدایة السنة

 الدفتریةالقیمة  االندثار السنوي نسبة االندثار

 نھایة السنة

1 5200000 40% 2080000 3120000 

2 3120000 40% 1248000 1872000 

3 1872000 40% 748800 1123200 

4 1123200 40% 449280 673920 

5 673920 40% 269568 404352 

 

أن القیمة الدفتریة في نھایة السنة الخامسة ال تتساوى مع قیمة االنقاض في نھایة  ** مالحظة //
% ، وعندما نستخدم نسبة االندثار 40% ألى 20بسبب مضاعفة نسبة االندثار من  العمر االنتاجي

من % بدون مضاعفة سنجد القیمة الدفتریة في نھایة السنة الخامسة مساویة او قریبة جدًا 20االعتیادیة 
 قیمة االنقاض بسبب التقریب . 

 

 -:طریقة ساعات العمل  .3
ان ھذه الطریقة تنسجم مع تعریف الموجود الثابت والذي ھو عبارة عن طاقة من الخدمات المتوقع 
الحصول علیھا في المستقبل ، فاالندثار یعكس مقدار ما استنفذ من الخدمات المتوقعة من الموجود ویحتسب 

  -كاآلتي :االندثار فیھا 

 

 ـــ االنقاض  كلفة الموجود الثابتت                          
 عدد ساعات العمل الفعلیة لكل سنة ×   قسط االندثار السنوي = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 عدد ساعات العمل المتوقعة                              
                               

[30] 
 



دینار وقدر العمر االنتاجي  2 100 000اشترى أحد الفنادق ماكنة لغسل الصحون بمبلغ  // ) 9(  مثـال
إذا علمت ان عدد ، دینار  100 000ساعة متوقعة بعدھا یمكن بیعھا كأنقاض بمبلغ  20 000 لھا بـ

 1500،  1800،  2000ة خالل الخمس سنوات األولى من عمرھا كانت ـل الفعلي لھذه الماكنـساعات العم
  .ساعة على التوالي  1000،  1200، 

  احتساب قسط االندثار السنوي .// المطلوب 

 ـــ االنقاض  كلفة الموجود الثابتت                    //الحـل 
 عدد ساعات العمل الفعلیة لكل سنة× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قسط االندثار السنوي = 

 عدد ساعات العمل المتوقعة                                
 

                               )  100 000ـــ  2 100 000 (                                  
                     دینار 200 000 =  2 000×  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للسنة االولى =قسط االندثار       

                                             000 20 
 

 )                                100 000ـــ  2 100 000 (                                  
                     دینار 180 000 =  1 800× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = قسط االندثار للسنة الثانیة      

                                             000 20 
 

 )                                100 000ـــ  2 100 000 (                                  
                     دینار 150 000 =   1 500× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = قسط االندثار للسنة الثالثة      

                                             000 20 
 

 )                                100 000ـــ  2 100 000 (                                   
                     دینار 120 000 =  1 200× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = قسط االندثار للسنة الرابعة      

                                             000 20 
 

 )                                100 000ـــ  2 100 000 (                                      
                     دینار 100 000 =  1 000× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = قسط االندثار للسنة الخامسة      

                                             000 20 
 

  -. طریقة الوحدات المنتجة :4

ان ھذه الطریقة ال تختلف عن طریقة ساعات العمل ، إال بتعویض عن عدد ساعات العمل المتوقعة خالل 
 الثابت .العمر االنتاجي بعدد الوحدات المتوقع ان ینتجھا الموجود 

 -العمر االنتاجي : ن. طریقة مجموع سنی5

تشبھ ھذه الطریقة القسط المتناقص إذ تحمل السنة األولى العبء األكبر في حین تحمل السنة األخیرة 
فلو فرضنا ان موجود ثابت عمره االنتاجي خمس ، العمر االنتاجي  نالعبء األصغر ، وفیھا یتم جمع سنی

 -: تيفنقوم بجمع ھذه السنوات كاأل سنوات

 العمر االنتاجي  نمجموع سنی 15=  5+  4+  3+  2+  1
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السنة الخامسة / مجموع × ـــ االنقاض )  لموجود الثابتكلفة اتثم نقوم باحتساب االندثار كالتالي (      
 سنین العمر االنتاجي  

 السنة الثالثة وھكذا لغایة السنة االولى . وبعدھا السنة الرابعة / مجموع سنین العمر االنتاجي ثم

عمرھا االنتاجي خمس سنوات بعدھا دینار  1 600 000احد الفنادق اشترى آلة بمبلغ  // ) 10(  مثـال

 احتساب قسط االندثار السنوي . // المطلوب  .دینار  100 000یمكن بیعھا كانقاض بمبلغ 

 15=  5+  4+  3+  2+  1       //الحـل 

 دینار  500 000=  15/  5) ×  100 000ــ  1 600 000قسط اندثار السنة االولى = ( 

 دینار  400 000=  15/  4) ×  100 000ــ  1 600 000= (  ثانیةقسط اندثار السنة ال

 دینار  300 000=  15/  3) ×  100 000ــ  1 600 000= (  ثالثةقسط اندثار السنة ال

 دینار  200 000=  15/  2) ×  100 000ــ  1 600 000= (  رابعةقسط اندثار السنة ال

 دینار  100 000=  15/  1) ×  100 000ــ  1 600 000= (  خامسةقسط اندثار السنة ال

 

 -قة أعادة التقدیر :ی. طر6

تستخدم ھذه الطریقة للموجودات التي یصعب تقدیر عمرھا االنتاجي بشكل دقیق لذلك یتم في نھایة كل 
سنة اعادة تقدیر لھذه الموجودات وبالتالي فأن قسط االندثار یتمثل بالفرق بین القیمة الدفتریة أول المدة 

 والقیمة المقدرة في نھایة السنة .

دینار وعمرھا االنتاجي عشرة سنوات  10 000 000أحد الفنادق اشترى سیارة بمبلغ  // ) 11(  مثـال

تم تقدیر قیمة السیارة في نھایة السنة األولى بمبلغ  قدو، دینار  500 000بعدھا یمكن بیعھا كأنقاض بمبلغ 
 . المطلوب احتساب قسط االندثار السنوي للسنة األولى . دینار 9 000 000

 قیمة أعادة تقدیرھا نھایة السنة األولى  –قسط االندثار السنوي = كلفة السیارة  // الحـل

 9 000 000 – 10 000 000=  قسط االندثار السنوي           

 دینار  1 000 000=  قسط االندثار السنوي            
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 12عدد االشھر / × * مالحظة/ عندما یكون االندثار لجزء من السنة ، نضرب قسط االندثار 
 الستة التي ذكرت سابقًا . الطرائقالستخراج اندثار السنة المعنیة ولكافة 

 -طرائق تسجیل االندثار في السجالت :

ق الستة السابقة البد اآلن من أثبات ھذا القسط في ائبعد أن تم احتساب قسط االندثار السنوي بالطر
 -لتسجیل االندثار ھما : انضمن قیود التسویة ، وھناك طریقتسجالت الیومیة واالستاذ في نھایة الفترة 

االندثار أي جعل حساب بموجبھا یتم تخفیض حساب الموجود الثابت بقسط  -: الطریقة المباشرة .1
 -الموجود دائنًا بقسط االندثار بالقید اآلتي :
 .......... ندثارأ/  من حـ

 / الموجود الثابت  الى حـ          

دینار بطریقة القسط  10 000دینار واندثاره السنوي  100 000كلفة االثاث كانت تفلو فرضنا أن 
 -: األتيكاالندثار في نھایة كل سنة و البدایة بتسجیل قید نقوم في، لثابت وعمره االنتاجي خمس سنوات ا

 اندثار االثاث  / من حـ    10 000                             

  االثاث / الى حـ      10 000                                        

 -:التالي والخسائر وك ویجب تسجیل قید اقفال سنوي لحساب اندثار االثاث في حساب االرباح

 خ . أ / من حـ     10 000          

 ثاثاالاندثار  / الى حـ      10 000             

 -ي :تالالك دثار االثاث في سجل االستاذحساب انویصور 

 اندثار االثاث / حـ                                         

 12 / 31  االثاث / حـالى          10 000

000 10 

  12 / 31   خ . أ / حـمن          10 000

000 10 

 

 وھكذا لكل سنة من سنوات العمر االنتاجي لألثاث
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بموجبھا یتم تجمیع مصاریف االندثار للسنوات وذلك بتكوین مخصص لالندثار  -: الطریقة غیر المباشرة .2
أو حساب االندثار المتراكم تتجمع فیھ مبالغ االندثار السنویة دون أن یتأثر حساب الموجود حتى یتم بیع 

 مخلفات الموجود عندھا یقفل حساب الموجود بحساب االندثار المتراكم للموجود .
 

 اندثار االثاث  / من حـ /                    قید االندثار

 االندثار المتراكم لالثاث / الى حـ                          

  -یكون كالتالي :نوي أما قید االقفال الواجب تسجیلھ في نھایة كل سنة بمبلغ االندثار الس   

 خ . أ / من حـ                   

 اندثار االثاث الى حـ /                            

 : وبالرجوع الى المثال الموجود في الطریقة المباشرة سیكون قید االندثار وقید االقفال كاآلتي  

 اندثار االثاث  من حـ /        10 000                          

 لالثاث االندثار المتراكم حـ /الى          10 000                                     
                       

 خ . أ من حـ /         10 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  اندثار االثاث حـ /الى         10 000                                      
    

 -: تاليترحیل لالستاذ العام فیكون كالأما ال

 حـ /اندثار متراكم لالثاث       حـ /اندثار االثاث                                                 
 حـ/اندثار متراكم  10 000

                  31 / 12 

 

000 10  

 خ  . أ  / حـ    10 000

                31 / 12 

 

000 10 

  

  31/12 رصید 10 000 

 

000 10 

 12/  31 االثاثاندثار / حـ 10 000

             

 

000 10 

 1/1رصید مدور   10 000

 وھكذا لبقیة سنوات العمر االنتاجي                وھكذا لبقیة سنوات العمر االنتاجي       
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دینار وقدر عمرھا اإلنتاجي  اربع  11 000 000تم شراء سیارة بمبلغ  1/1/2008في  // ) 12(  مثـال
 دینار . 1 000 000سنوات وقیمة االنقاض 

 احتساب قسط االندثار السنوي بموجب طریقة القسط الثابت . -)  1(  -: المطلوب

 . ( بالطریقتین ) في الیومیة العامةواالغالق تسجیل قیود االندثار  -)  2(        
 
 ) الطریقة المباشرة ( //الحـــل 

 دینار 2 500 000=  4) /  1 000 000ـــ  11 000 000قسط االندثار = (  

  31 / 12  /2008           

 اندثار السیارة  حـ/ من        2 500 000                           

 السیارة حـ/الى          2 500 000                                         

 اندثار السیارة قید اثبات                                            

 خ . أ / حـمن         2 500 000                           

 اندثار السیارة  حـ/الى           2 500 000                                           

  حساب اندثار السیارةقفل قید                                 
 

 

  2011/  12/  31و  2010/  12/  31و  2009/  12/  31في وتتكرر القیود أعاله 
 

 

 )  المباشرة غیر الطریقة( 

31 / 12  /2008  

 اندثار السیارة  / حـ من        2 500 000                          

 اندثار السیارة المتراكم  / حـالى          2 500 000                                          

 اندثار السیارة قید اثبات                                            

 خ . أ / حـمن         2 500 000                           

 حـ/اندثار السیارة الى           2 500 000                                          

  حساب اندثار السیارةقفل قید                                 

 2011/  12/  31و  2010/  12/  31و  2009/  12/  31في وتتكرر القیود أعاله 
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 تطبیقي  ) // مثال 13مثال ( 

ق ائأنواع من المكائن التي حصل علیھا في أوقات مختلفة وتستخدم لھا طر ةالفنادق أربعیمتلك أحد       
 -ذه المكائن :ة وفیما یلي البیانات الخاصة بھاحتساب اندثار مختلف

 نوع

 الماكنة

تاریخ 
 الشراء

 كلفة الشراءت

 (دینار)

 العمر

 االنتاجي

 ( سنة )

 قیمة االنقاض

 المتوقعة

 (دینار)

 طریقة االندثار

 القسط الثابت 500 000 5 5 500 000 1/1/2005 أ

 القسط المتناقص 200 000 4 4 200 000 1/1/2006 ب

 العمر االنتاجي نمجموع سنی  500 000 5 8 000 000 1/1/2007 ج

طریقة وحدات االنتاج (قدرت  ------- 4 3 400 000 1/1/2008 د
وحدات االنتاج للسنة األولى 

وحدة وتنخفض  100 000بـ
وحدة في كل  10000بمقدار 
 من السنوات التالیة سنة

 

تسجیل القیود المحاسبیة ، و ولكافة السنوات احتساب اقساط االندثار الخاصة بكل ماكنة  // المطلوب

  . وبالطریقتینفقط  2008عن سنة  واغالقة المتعلقة باثبات االندثار
 

 //الحــل 

  طریقة القسط الثابتوفق )  أ الماكنة ( -)  1(   

 دینار  1 000 000=  5) /  500 000ـــ  5 500 000قسط االندثار السنوي = ( 

 طریقة القسط المتناقص وباستخدام ضعف نسبة القسط الثابت وفق )  ب الماكنة ( -)  2(   

 دینار 1 000 000=  4) /  200 000ـــ  4 200 000قسط االندثار السنوي = ( 

 %  25=  100) ×  4 000 000/  1 000 000نسبة االندثار = (           

 % نسبة االندثار السنوي 50=  %2 ×  25          

 دینار  2 100 000% =  50×  4 200 000قسط اندثار السنة األولى = 
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 دینار  1 050 000= %  50) ×  2 100 000 ــــ 4 200 000 ( قسط اندثار السنة الثانیة =

 دینار  525 000= %  50) ×  1 050 000 ــــ 2 100 000 ( = 2008 قسط اندثار السنة الثالثة

 دینار   262 500= %  50) ×  525 000ـــ  1 050 000 ( قسط اندثار السنة الرابعة =

 العمر االنتاجي  نسنیمجموع طریقة وفق )  ج الماكنة ( -)  3( 

 مجموع سنین العمر االنتاجي 15 = 5 + 4 + 3 + 2 + 1      

 دینار 2 500 000=   15/  5) ×   500 000ـــ  8 000 000اندثار السنة االولى = (     

 دینار 2 000 000=   15/  4) ×  500 000ـــ  8 000 000 = ( 2008 اندثار السنة الثانیة    

 دینار 1 500 000=   15/  3) ×  500 000ـــ  8 000 000 اندثار السنة الثالثة = (    

 دینار 1 000 000=   15/  2) ×  500 000ـــ  8 000 000 اندثار السنة الرابعة = (    

 دینار  500 000=   15/  1) ×  500 000ـــ  8 000 000 اندثار السنة الخامسة = (    

 

 طریقة وحدات االنتاج وفق )  د الماكنة ( -)  4( 

 وحدة 340 000 = 70 000 + 80 000 + 90 000 + 100 000 = المتوقعة للماكنة عدد وحدات االنتاج

 دینار 1 000 000=  100 000) ×  340 000/  3 400 000= (  2008قسط اندثار السنة االولى 

 دینار 900 000=  90 000) ×  340 000/  3 400 000قسط اندثار السنة الثانیة = ( 

 دینار 800 000=  80 000) ×  340 000/  3 400 000( قسط اندثار السنة الثالثة = 

 دینار 700 000=  70 000) ×  340 000/  3 400 000قسط اندثار السنة الرابعة = ( 

  -كالتالي : 2008علیھ یكون اندثار المكائن االربعة لسنة 

 دینار  4 525 000=  1 000 000+  2 000 000+  525 000+  1 000 000   
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 الطریقة المباشرة أوًال / قیود الیومیة 

 31/12/2008 كائن                   اندثار الم / حـمن            4 525 000              

 كائنالم / حـالى             4 525 000                                         

         كائناندثـار الم قید اثبات                        
              

 31/12/2008                       خ . أ / حـمن             4 525 000                            

 كائنحـ/اندثار المالى              4 525 000                       

 كائنحساب اندثار الم غلق                     

    المباشرةالطریقة غیر ثانیًا / 

 31/12/2008 كائن                   اندثار الم / حـ من          4 525 000                             

 المتراكم كائناندثار الم / حـ الى         4 525 000                                              

         كائناندثـار الم قید اثبات                

 31/12/2008                             خ . أ / حـمن             4 525 000                           

     اندثار الماكنة  / حـالى            4 525 000    

    كائنحساب اندثار الم غلق            

 

 المبحث الثالث : تسویة المصروفات واإلیرادات

ھذه الحسابات في نھایة السنة لغرض تحدید المصروفات التي أسھمت في تحقیق اإلیرادات  یتم تسویة
وتحدید صافي الربح الحقیقي أو صافي الخسارة الحقیقي ، ووفقًا للقواعد المحاسبیة المتعارف علیھا ینبغي 

تساب اإلیرادات حصر اإلیرادات والمصروفات التي تخص فترة زمنیة معینة ، فبالنسبة لإلیرادات یتم اح
المقبوضة التي تخص السنة المالیة زائدًا اإلیرادات التي لم تقبض وتخص نفس السنة والتي تسمى 
باإلیرادات المستحقة واستبعاد اإلیرادات التي قبضت وتخص السنوات القادمة والتي تسمى باإلیرادات 

 المقبوضة مقدمًا .

ب المصروفات التي أنفقت وتخص السنة المالیة زائدًا وكذلك الحال بالنسبة للمصروفات حیث یتم احتسا
المصروفات التي لم تدفع وتخص نفس السنة وتسمى بالمصروفات المستحقة واستبعاد المصروفات التي 

 . دفعت وتخص السنوات القادمة وتسمى بالمصروفات المدفوعة مقدمًا
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حسابات قد ظھرت في میزان أي یتم تسویة المصروفات واإلیرادات في حالة كون أرصدة ھذه ال
ان تتحملھ المدة المراد عنھا عمل الحسابات الختامیة ، أما إذا كانت  نبغيكثر مما یالمراجعة بأقل أو أ

 -لتسویة المصروفات واإلیرادات ھي : انداعي لعمل تسویة ، وھناك طریقت متساویة فال 

المصروف المستحق أو  یتم فیھا تثبیت قید تسویة بالمصروف الذي ظھر عند الجرد ( -الطریقة األولى :
) وقفل ما یخص السنة المالیة بحساب االرباح والخسائر او بحساب المتاجرة إذا  المصروف المدفوع مقدمًا

 كان المصروف من ضمن مصروفات الشراء .

) وقفل ما یخص السنة المالیة  االیراد المقبوض مقدمًااالیراد المستحق أو  كذلك یتم تسویة االیراد (     
  بحساب االرباح والخسائر وسوف نوضح ھذه القیود عند شرح كل حالة على حدة .

الطریقة االولى أكثر  ، وتعدیتم فیھا تثبیت ما یخص السنة المالیة من مصروف أو ایراد  -الطریقة الثانیة :
، وسنقوم نھایة الفترة وال یبقى لھا رصید حیث تقفل كافة المصروفات واالیرادات في  شیوعًا وعلمیًة

 باستخدامھا في الحل ھنا تاركین الطریقة الثانیة لدراسة الطالب المستقبلیة بغیة عدم االرباك .

 -تسویة أو جرد المصروفات :

دفتر الیومیة وترحیلھا الى الحسابات یقوم الفندق بتسجیل المصروفات التي تنفق خالل السنة المالیة في 
أو سنوات قادمة أو ماضیة وفي  نفسھا السنة نظر عما إذا كانت تخصالخاصة بھا بدفتر االستاذ بغض ال

نھایة الفترة المالیة یتم جرد أو تسویة المصروفات وتحدید ارصدتھا وعالقتھا بالفترة المحاسبیة عن طریق 
:- 

 الفترة المالیة .تحدید المصروفات التي تخص  .1
 تحدید المصروفات المستحقة . .2
 تحدید المصروفات المدفوعة مقدمًا  .3
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بعد ولم تظھر  سددص السنة المالیة اال انھا لم توھي المصروفات التي تخ -المصروفات المستحقة :

، وتكون القیود وفق الطریقة  قبل التسویات في نھایة الفترة ضمن رصید المصروفات في میزان المراجعة
 -:االولى كاالتي 

   تسویة المصروف المستحق :    .1
 حـ/ المصروف من                                         

 /المصروف المستحق  حـالى                  
 

 

 اقفال مصروف السنة المالیة بحساب االرباح والخسائر:   .2
 خ . أ / حـمن                                         

 المصروف / حـالى                                           

                           . اقفال مصروف السنة المالیة بحساب المتاجرة اذا كان من ضمن مصروفات الشراء :                                                   3     

 المتاجرة  / حـمن                                                 

 المصروف  / حـالى                  

   ضمن المطلوبات في المیزانیة العمومیة كالتزامات مالیة واجبة الوفاء . ةوتظھر المصروفات المستحق

  -وكما یاتي : علیھا فقط ع الطالبلغرض اطال ادناه في اما قیود الطریقة الثانیة سوف تذكر

 -. اقفال مصروف السنة المالیة مباشرة بحساب االرباح والخسائر :1

 أ.خ / حـمن                                              

 المصروف / حـالى        

 بحساب المتاجرة اذا كان من ضمن مصروفات الشراء  ة. اقفال مصروف السنة المالیة مباشر2

 المتاجرة  / حـمن                     

 المصروف / حـ الى                    
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ظھر رصید حساب الرواتب بمیزان المراجعة آلحد الفنادق     2009 / 12 / 31في   // ) 14(  مثال
راتبھ لشھر كانون االول  یتسلمدینار ولدى تدقیق قوائم الرواتب وجد ان أحد الموظفین لم  500 000

 دینار . 350 000والبالغ 

 . في دفتر الیومیةالالزمة د التسویة والقفل وقی تسجیل - 1 //المطلوب 
حساب االرباح والخسائر وعلى  فيتصویر الحسابات المتعلقة بالتسویة وبیان اثر التسویة  - 2

  المیزانیة العمومیة .
   //الحــل 

 الرواتب  / حـمن        350 000                .      1

 الرواتب المستحقة  / حـالى          350 000                      

  2009كانون أول من عام  تسویة الرواتب المستحقة لشھر   

 خ  . أ / حـ من        850 000                           

 الرواتب  / حـالى           850 000                                

 والخسائر  الرواتب بحساب االرباحاقفال حساب                

2        . 

 الرواتب المستحقة / حـ                  الرواتب / حـ                                           

 31/12/2009رصید  500000

حـ/رواتب مستحقة  350000
31/12 

850000 

حـ/أ.خ  850000
31/12/2009 

 

850000 

 رصید مرحل 350000 

350000 

حـ/الرواتب  350000
31/12/2009 

3500000 

رصید منقول الى  3500000
 المیزانیة

 العمومیة) 

 

 

 

 

 31/12/2009المیزانیة العمومیة كما في   31/12/2009حـ/أ.خ للفترة المنتھیة 

 رواتب مستحقة 350000    حـ/الرواتب 850000
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 -المصروفات المدفوعة مقدمًا :

وظھرت ضمن ارصدة نفسھا وھي المصروفات التي انفقت خالل السنة المالیة إال انھا ال تخص السنة      
   -أتي :المراجعة ، ویتم تسویتھا كما ی المصروفات في نھایة الفترة في میزان

 تسویة المصروف المدفوع مقدمًا :   .1
 المصروف المدفوع مقدمًا  / حـ من                                      

 المصروف  / حـ الى                                                      

 .  اقفال مصروف السنة المالیة بحساب األرباح والخسائر .2

 حـ / أ.خ من                                            

 حـ / المصروفالى                                                       

 . اقفال مصروف السنة المالیة بحساب المتاجرة اذا كان من ضمن مصروفات الشراء :  3

  المتاجرة / حـمن        

  الى حــ / المصروف                                                              

 

 وتظھر المصروفات المدفوعة مقدمًا ضمن الموجودات المتداولة في المیزانیة العمومیة .

د ــة الحــمیزان المراجعفـي  راـیجاالد حساب ــرصی رــظھ 2010 / 12 / 31في  // ) 15(  مثال  

دینار وان  25 000ولدى تدقیق عقد االیجار وجد ان االیجار الشھري ھو ، دینار   500 000   الفنادق
 . 2010 / 2 / 1العقد یبدأ من 

 

 . في دفتر الیومیة الالزمة د التسویة والقفل وقی تسجیل - 1 //المطلوب 

المیزانیة  وفيحساب االرباح والخسائر  فيثر التسویة أتصویر الحسابات المتعلقة بالتسویة وبیان  - 2
 العمومیة .
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 //الحــل 

 ) شھر فقط . 11 ( ھو لـ 2010ان االیجار الواجب الدفع عن سنة  .1
 دینار   275 000 = 25 000 × 11            

 مدفوع مقدمًا . دینار ایجار 225 000 = 275 000ـــ  500 000            

  2010 / 12 / 31                 مدفوع مقدمًاایجار  / حـمن         225 000            

 یجار اال / حـالى       225 000                         

 المدفوع مقدمًا تسویة ایجار                           

 2010 / 12 / 31                                خ  . أ / حـمن       275 000             

 یجار اال / حـالى        275 000                            

 االرباح والخسائر  یجار  بحساباالحساب اقفال                  

2.  
 مقدمًامدفوع  ایجار حـ /                        یجار اال / حـ                              

 31/12/2009رصید500000

 

 

500000 

 31/12/2010مدفوع مقدمًا  حـ/ایجار 225000

  31/12/2010حـ/أ.خ  275000

 

500000  

 31/12/2010 حـ/ایجار  225000 

 

225000 

 الى المیزانیة رصید منقول 225000

 

 

  رصید  225000

 مرحل

225000 

 

 

 31/12/2010المیزانیة العمومیة كما في   31/12/2010حـ/أ.خ للفترة المنتھیة 

 موجودات متداولة                           حـ/ایجار  275000

 مدفوع مقدمًا ایجار 225000
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 -تسویة أو جرد االیرادات :

یقوم الفندق بتسجیل االیرادات التي یحصل علیھا خالل السنة المالیة في دفتر الیومیة وترحیلھا الى 
أو سنوات ماضیة وفي  نفسھا الحسابات المختصة بھا بدفتر االستاذ بغض النظر عما إذا كانت تخص السنة

 -نھایة الفترة المالیة یتم جرد ھذه االیرادات وتحدید أرصدتھا وعالقتھا بالفترة المحاسبیة عن طریق :

 الختامیة .التي ترحل الى الحسابات نفسھا تحدید االیرادات التي تخص الفترة  -1
 تحدید االیرادات المستحقة . -2
 تحدید االیرادات المقبوضة مقدمًا  -3

نھا أوھي االیرادات التي تخص السنة المالیة اال انھا لم تقبض وعلى ھذا االساس ف -:االیرادات المستحقة

 -: ألتيالیرادات كاسنة ضمن رصید االیرادات في میزان المراجعة ویتم تسویة ھذه ا لم تظھر في نھایة ال

 /. تسویة االیراد المستحق 1

 / االیراد المستحق  حـ من                                       

 االیراد / حـالى         

 /)  الذي یخص السنة المالیة ( خ .  اقفال االیراد بحساب أ .2
                  / االیراد حـ من                               

 خ . أ / حـ الى            

وتمثل االیرادات المستحقة موجودًا من الموجودات المتداولة والذي یظھر في المیزانیة العمومیة في   
 الجانب االیمن جانب الموجودات .

بلغ رصید ایراد العقار المقبوض خالل الفترة المالیة الحد  2011 / 12 / 31في   // ) 16(  مثال

 دینار. 120 000دینار ولدى تدقیق عقد ایراد العقار وجد ان االیراد السنوي  100 000الشركات التجاریة 

 .قفل في دفتر الیومیة د التسویة والوقی تسجیل - 1   //المطلوب 

المیزانیة  وفيحساب االرباح والخسائر  فيتصویر الحسابات المتعلقة بالتسویة وبیان اثر التسویة  - 3
 العمومیة .
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 دینار ایراد عقار مستحق 20 000=  100 000ــــ  120 000   //الحــل 

 2011 / 12 / 31                         / ایراد العقار المستحق حـمن        20 000               .     1

 / ایرادالعقار حـالى           20 000                           

 تسویة ایراد العقار المستحق                       

 2011 / 12 / 31                                / ایراد العقار  حـمن         120 000                       

 خ . أ / حـالى             120 000                                   

 خ أ. اقفال حساب ایراد  العقار في حساب                 

2        .  

 أیراد العقار المستحق / حـ                  ایراد العقار / حـ                    

 

 31/12/2011حـ/أ.خ  120000

                 

 

120000 

 

              31/12/2011 رصید 100000

حـ/ أیراد العقار  20000
 المستحق

120000  

 

 

  

 31/12/2011العقارـ/ایرادح 20000

20000  

 رصید منقول الى المیزانیة  20000

 

 رصید مرحل 20000

20000 

 

 

 

 -مقدمًا :االیرادات المقبوضة 

وھي االیرادات التي قبضت خالل السنة المالیة وظھرت في نھایة الفترة ضمن رصید االیرادات في      
 -:أتي یتم تسویتھا كما یمیزان المراجعة ، اال انھا تخص سنوات قادمة و

 

 31/12/2011المیزانیة العمومیة كما في                  31/12/2011حـ/أ.خ للفترة المنتھیة    

 
 

 حـ/ أیراد العقار 120000
 

 

 حـ/ أیراد العقار المستحق 20000
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 تسویة االیراد المقبوض مقدمًا :     .1
 / االیراد   حـمن                                         

 مقدمًا  المقبوض / االیراد حـالى                                                        

 . اقفال االیراد الذي یخص السنة المالیة بحساب االرباح والخسائر :2

 / االیراد   حـمن                   

 خ . أ / حـالى             

  نھایة السنة ضمن المطلوبات في المیزانیة العمومیة .وتظھر ھذه االیرادات في 

د ــة الحــالل الفترة المالیـد ایراد العقار المقبوض خــبلغ رصی 2007 / 12 / 31في   // ) 17(  مثال

دینار وان  30 000دینار ولدى تدقیق عقد ایراد العقار وجد ان االیراد الشھري ھو  180 000الفنادق 
 . 2007 / 8 / 1العقد یبدأ من 

 

 قید التسویة والقفل في دفتر الیومیة وبالطریقتین . تسجیل -1  //المطلوب 

 وفيحساب االرباح والخسائر  فيتصویر الحسابات المتعلقة بالتسویة وبیان اثر التسویة  - 2
 المیزانیة العمومیة .

  //الحــل 

 ھو لخمسة شھور فقط 2007 خالل عام المبلغ المستحق القبض .1
 دینار  150 000=  30 000 × 5            

 دینار ایراد العقار  المقبوض مقدمًا . 30 000 = 150 000ـــ  180 000            

 2007 / 12 / 31                     / ایراد العقار حـمن           30 000                           

 / ایراد العقار المقبوض مقدمًا حـالى           30 000                                      

 تسویة ایراد العقار المقبوض مقدمًا                                          

 2007 / 12 / 31                     / ایراد العقار حـمن          150 000                          

 خ . أ / حـالى         150 000                                       

 اقفال حساب ایراد العقار في حساب أ.خ                                     
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          حــ / ایـــــراد العقـــــار                                                  

 2007/  12/  31رصید       180 000    31/7/2007حـ / ایراد العقار المقبوض مقدمًا      150 000

 حـ / أ . خ         30 000

000 180                                                          000 180 

 

         مقدمًاالمقبوض حــ / ایـــــراد العقـــــار                                 

 2007/  12/  31حـ / ایراد العقار      150 000  رصید مرحل                150 000         

         000 180                                 000 150 

 

  تطبیقي ) //       مثال 18مثال ( 

                           -: 2008 / 12 / 31ظھرت االرصدة اآلتیة في میزان المراجعة ألحد الفنادق     
،   ةـاوراق مالی  4 000 000   ،   ةـاالوراق المالی دـفوائ   100 000  ،  اء  ـور كھربـاج  800 000
 -: ایأتيوعند الجرد تبین م، عمولة وكالء الشراء   120 000    ،    ایراد العقار   6 000 000

 . لم تدفع بعد 2008 كانون اولدینار عن شھر   170 000ھناك قائمة اجور الكھرباء بمبلغ  .1
 . 2008دینار لم تستلم بعد تخص عام   250 000ھناك فوائد اوراق مالیة قدرھا  .2
 . دینار مدفوعة مقدمًا  40 000ضمن عمولة وكالء الشراء مبلغ  .3
 . 2008 / 3 / 1ان العقد یبدأ في ، علمًا دینار   500 000ایراد العقار الشھري  .4

 . في دفتر الیومیة الالزمة د التسویة والقفل وقی تسجیل //المطلوب 

 

 

 31/12/2007یزانیة العمومیة كما في الم                          31/12/2007حـ/أ.خ للفترة المنتھیة     

 حـ/ أیراد العقار المقبوض مقدمًا 30000   حـ/ أیراد العقار 150000 
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 2008 / 12 / 31                    اجور الكھرباء / حـ من      170 000    )  1(        //الحـل 
 حـ/ اجور الكھرباء المستحقة الى        170 000                              

 تسویة اجور الكھرباء المستحقة                         

 2008 / 12 / 31                               خ  . أ / حـمن       970 000                            

 / اجور الكھرباء حـالى         970 000                                         

 .خأ  حسابفي اجور الكھرباء اقفال حساب                     

 

 2008 / 12 / 31       فوائد اوراق مالیة مستحقة  / حـمن         250 000)                 2(    

 / فوائد اوراق مالیة حـالى           250 000                                       

 األوراق مالیة المستحقةتسویة فوائد                                         

 2008 / 12 / 31                 فوائد اوراق مالیة   / حـمن       350 000                           

 خ . أ / حـالى           350 000                                        

 خ . أ حسابفي  األوراق مالیةاقفال فوائد                                 

 31/12/2008   الشراء المدفوعة مقدمًا/ عمولة وكالء  حـمن          40 000)                  3( 

 / عمولة وكالء الشراء  حـالى             40 000                                   

 تسویة عمولة وكالء الشراء المدفوعة مقدمًا                                 

 2008 / 12 / 31                               / المتاجرة  حـمن         80 000                        

 / عمولة وكالء الشراء حـالى          80 000                                    

 حساب المتاجرة في  اقفال حساب عمولة وكالء الشراء                            

 ایراد العقار  دینار 5 000 000شھر =  10×  500 000)       4(  

 دینار ایراد العقار مقبوض مقدمًا 1 000 000=  5 000 000 – 6 000 000             

 2008 / 12 / 31                          / ایراد العقار حـمن         1 000 000                      

 حـ/ایراد العقار المقبوض مقدمًا الى         1 000 000                                      

 مقدمًا  ایراد العقار المقبوضتسویة                                         

 2008 / 12 / 31                         ایراد العقار / حـمن         5 000 000                       

 خ . أ / حـالى            5 000 000                                      

 خ . حساب أفي ایراد العقار اقفال حساب                                      
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 المبحث الرابع : النقدیة

 -یتكون أصل النقدیة عادة من بندین رئیسیین ھما :

 النقدیة في الصندوق . .1
 . ) البنوك النقدیة في المصارف ( .2

) الجانب االكبر خصوصًا بعد ان تزایدت أھمیة توفیر  النقدیة في المصارف الثاني (وغالبًا ما یشكل البند     
عنصر الرقابة الداخلیة على النقدیة والتي تفرض العتبارات توفیر االمان تخفیض قیمة النقد المحتفظ بھ في 

ت والمقبوضات في المدفوعا شیكاتعن ذلك على التعامل بالالصندوق الى الحد االدنى ، والتركیز عوضًا 
 النقدیة .

وتنحصر المشاكل المحاسبیة الخاصة ببند النقدیة في مشكلة واحدة ھي مشكلة الجرد ومعالجة الفروق 
التي قد تظھر بین الرصیدین الدفتري والفعلي ، أما مشكلة القیاس أو التقییم فھي بالنسبة لبند النقدیة بسیطة 

صول المتداولة االخرى ، واالصول الثابتة باعتبار ان قیاس جدًا ولیست معقدة كما ھو الحال في بقیة اال
 وتقییم ھذا البند ال یخضع لالجتھاد الشخصي كما ھو الحال في بقیة البنود األخرى .

 أوًال : تسویة حساب النقدیة في الصندوق 

تمھیدًا  اعتادت المنشآت ومنھا الفنادق على جرد النقدیة بالصندوق في نھایة كل فترة محاسبیة وذلك
لتحدید الرصید الذي ستظھر بھ في المیزانیة العمومیة ، ویطلق عادة على اسلوب الجرد ھذا الجرد الدوري 
وفي بعض االحیان تلجأ ادارة المنشأة أو الفندق وفي ظروف استثنائیة السلوب الجرد المفاجئ والذي یتم 

والرقابة الداخلیة الھادفة الى المحافظة عادة بدون أي اشعار مسبق ألمین الصندوق ویتم ألغراض الضبط 
على النقدیة واختبار وسائل حمایتھا ، بینما یتم الجرد الدوري بقصد اعداد الحسابات الختامیة ومن قبل لجنة 
تشكل لھذا الغرض من قبل ادارة المنشأة أو الفندق وبحضور مدقق الحسابات ، فتتولى حصر النقدیة 

لم ترسل بعد الى المصرف  شیكاتفي صورة  مقطع نقدیة أ مراق أفي الصندوق سواء كانت او ة فعًالالمتوفر
احتماالت  ةلتحصیلھا ، وبعد تحدید الرصید الفعلي تتم مقارنتھ بالرصید الدفتري وفي ھذه الحالة توجد ثالث

 -: ھي

تحتاج الى اجراء قید ان یتطابق رصید حساب الصندوق مع النقدیة الموجودة في الخزینة والتي ال  .1
 التسویة .

دوق في السجالت عن النقدیة الموجودة في الخزینة وھذا ما یسمى ـد حساب الصنیــزیادة رص .2
 بالعجز .

وق في السجالت وھذا ما یسمى بالوفر ة في الخزینة عن رصید حساب الصندزیادة النقدیة الموجود .3
 أو الزیادة .
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 -في الصندوق ینبغي تسجیلھ في الدفاتر وفقًا لالتي : ًافإذا تبین من الجرد بان ھناك عجز

اذا كان امین الصندوق ھو المسؤول عن العجز وھذا العجز غیر متعمد ، في ھذه الحالة یسجل قید  -أ 
 -بتحمیل ذمة امین الصندوق بالمبلغ وكاآلتي :

 )االسم  أمین الصندوق ( / حـمن                               

 الصندوق / حـالى                                            

 -وعند تسدید المبلغ سواء دفعة واحدة أو على شكل اقساط فیسجل القید اآلتي :    

 الصندوق / حـمن                       

 )االسم  أمین الصندوق ( / حـ الى                                

العجز مسحوبات  یعدھو نفسھ امین الصندوق ففي ھذه الحالة أو الفندق اذا كان صاحب المنشأة   -ب 
 المسحوبات الشخصیة / حـ من         -شخصیة ویسجل القید اآلتي :

 الصندوق / حـالى                                            

خسارة یحمل بھا حساب االرباح والخسائر وعندھا یفتح حساب بالعجز یسمى بعجز الصندوق  یعدأو      
 عجز الصندوق / حـمن                             -وكاآلتي :

  الصندوق / حـ الى                                   

 -: ثم یقفل حساب عجز الصندوق في حساب االرباح والخسائر بالقید اآلتي  

 خ . أ / حـمن                   

 عجز الصندوق / حـالى                                               

) في ھذه الحالة یفتح حساب فندق صاحب ال مكان امین الصندوق أسواء  اذا لم یعرف سبب العجز ( -ج 
 -معلق بمقدار مبلغ العجز ویسجل القید اآلتي :

 معلقال / حـمن                        

 الصندوق / حـالى                                  
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 ویظھر حساب المعلق في المیزانیة العمومیة بجانب الموجودات .

أما إذا تبین من الجرد بان ھناك زیادة في النقدیة الموجودة في الخزینة عن الرصید في السجالت فینبغي 
 الدفاتر وفقًا لآلتي :تسجیلھ في 

 -إذا لم یعرف سبب الزیادة ففي ھذه الحالة یفتح حساب معلق بمقدار الزیادة ویسجل القید اآلتي : .أ 
 الصندوق / حـمن         

 المعلق / حـ الى                     
       

 ثم یظھر حساب المعلق في المیزانیة العمومیة بجانب المطلوبات 

 -الزیادة ایرادًا فیحمل حساب االرباح والخسائر بھا وعندھا یفتح حساب بالزیادة وكاآلتي : ُعدتاذا  .ب 
 الصندوق / حـمن          

  زیادة في النقدیة / حـ الى                 
      

 ثم یقفل ھذا الحساب بحساب االرباح والخسائر بالقید اآلتي :

 زیادة في النقدیة / حـمن           

 حـ / أ . خالى                      
    

 

 000   اظھرت دفاتر احد الفنادق رصیدًا لحساب الصندوق قدره 2005 / 12 / 31في   //)  19 ( مثـال

تسجیل   //المطلوب  . دینار  35 000وعند اجراء عملیة الجرد تبین بان ھناك عجزًا  قدره ، دینار   120

 المیزانیة . فيقیود التسویة والقفل في الحاالت اآلتیة وتصویر حساب المعلق وبیان أثره 

 ) بسبب اھمال غیر متعمد . أحمد ان العجز من مسؤولیة أمین الصندوق ( .1
 . ) صاحب الفندق ان العجز من مسؤولیة أمین الصندوق ( .2
           اعتبار العجز خسارة . .3
 . لم یعرف سبب العجز .4
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 //الحــل  
 ) احمد امین الصندوق ( / حـ من               35 000                 .1   

 الصندوق / حـالى             35 000                                              

 لصندوق وتحملیھ على امین الصندوق احمدفي االعجز تسویة           

 المسحوبات الشخصیة  / حـمن              35 000               . 2    
 الصندوق  / حـالى           35 000                              

 شخصیة تسویة العجز بالصندوق مسحوبات                     

 عجز الصندوق  / حـمن            35 000                . 3    
 الصندوق / حـالى            35 000                         

 خسارة بوصفھتسویة العجز بالصندوق                   

 خ . أ / حـمن           35 000            

 عجز الصندوق / حـالى          35 000                         

 االرباح والخسائرقفل عجز الصندوق بحساب                 

 المعلق  / حـمن          35 000          .             4     
 حـ/الصندوقالى              35 000                         

 حساب معلق لعدم معرفة السبب تسویة العجز بالصندوق بفتح                           

 المیزانیة العمومیة        المعلق / حـ                              

 

 31/12حـ/الصندوق    35 000

 

35000 

 

 رصید منقول الى المیزانیة 35 000

 

 

 مرحل  رصید 35000

 

35000 

 

 

  

 موجودات متداولة

 المعلقحـ /   35 000
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 000  رهدقدوق ـد الفنادق رصیدًا لحساب الصنـاظھرت دفاتر اح 2005 / 12 / 31في   // ) 20(  مثـال

  . دینار  35 000 اقدرھ  زیادةن ھناك أعملیة الجرد تبین ب وعند اجراء، دینار   120

 المیزانیة  فيتسجیل قیود التسویة والقفل في الحاالت اآلتیة وتصویر حساب المعلق وبیان أثره  //المطلوب 

         . ھذه الزیادة لم یعرف سبب - 1            
  الزیادة إیرادًا . ھذه ُعدت  - 2            

 //الحــل 
 الصندوق / حـمن           35 000)                           1(    

 المعلق / حـالى            35 000                              

 بفتح حساب المعلق لعدم معرفة السبب تسویة الزیادة بالصندوق       

 

 

 المیزانیة العمومیة  لقعالم / حـ           
 

 رصید مرحل 35 000

000 35 

 

 31/12حـ/الصندوق  35 000

000 35 

 الى المیزانیة رصید منقول 35000

 

  
 

 المطلوبات

 المعلق  35 000

    
 
 

 الصندوق / حـمن           35 000)                          2( 
 الزیادة في النقدیة / حـالى          35 000                            

 ایرادًا أو ربحًا بوصفھاتسویة الزیادة في النقدیة                    

 الزیادة في النقدیة / حـمن           35 000                      

 خ . أ / حـالى            35 000                          

 والخسائر  حساب الزیادة بالنقدیة بحساب األرباحقفل                           
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  ومطابقتھا مع كشف المصرف : تسویة حساب النقدیة في المصرف ثانیًا 

كشف للمنشأة او الفندق توضح فیھ حركة حسابھا  بارسالم المصارف عادة في نھایة كل شھر تقو
 الجاري خالل الشھر وكذلك رصید ھذا الحساب في نھایة الشھر حسب سجالت المصرف .

تقوم المنشأة أو الفندق من جانبھ بمطابقة الحركة التي یظھرھا كشف المصرف مع حركة حساب النقدیة 
ین الرصید الدفتري للنقدیة بالمصرف ورصیدھا بالمصرف في دفاترھا وذلك بقصد حصر أسباب أي فرق ب

ت التجاریة وكجزء من نظام الرقابة الداخلیة على ؤسسابكشف المصرف ، كذلك اعتادت المالذي یظھر 
 النقدیة بالمصرف ان تعد في نھایة كل شھر مذكرة تسویة توضح فیھا أسباب عدم تطابق ھذین الرصیدین .

محاسبیة إجراء مقارنة بین الرصید الدفتري للنقدیة بالمصرف ورصیدھا ومن ھنا یتوجب في نھایة فترة 
الذي یظھر بكشف المصرف في نھایة السنة المالیة فإذا تساویا تنتفي الحاجة حینئٍذ ألیة تسویة ، أما إذا لم 
 یتساویا وھو ما یحدث غالبًا فیصبح من الضروري حینئذ إجراء التسویة كي یصبح الرصیدان متساویین ،

 -ھي : ینباب لعدم تطابق أو تساوي الرصیدوھناك أس
 

 -عملیات سجلھا الفندق في دفاتره إال انھا لم تسجل بعد في دفاتر المصرف وھي : -1

التي حررھا الفندق لغیره ویسجلھا  شیكاتوھي ال /ادرة التي لم تقدم للمصرف للدفع الص شیكاتال -أ 
الرصید في دفاتره إال أن الغیر لم یقدمھا للمصرف بعد لذا لم تظھر في  كشف المصرف ، ولمطابقة 

من الرصید الظاھر في كشف المصرف وعمل مذكرة تسویة بھذا  شیكاتینبغي طرح قیمة ھذه ال
 الخصوص .

التي أودعت في المصرف  شیكاتبالنقود والبل المصرف وتتمثل االیداعات التي لم تسجل من ق -ب 
ضوء مستند االیداع إال انھا لم تظھر في كشف المصرف وذلك الن  فيوقیدت في دفاتر الفندق 

االیداع تم بعد تنظیم الكشف ولمطابقة الرصیدین ینبغي اضافة ھذه االیداعات الى رصید كشف 
 المصرف وعمل مذكرة تسویة بھذا الخصوص .

 

 -: الفندق وھي لم تسجل بعد في دفاتر سجلھا المصرف في دفاتره اال انھاعملیات  - 2

وھي المصاریف التي دفعھا المصرف من حساب جاري  /ف التي لم تظھر في سجالت الفندق المصاری - أ
الفندق نیابة عنھ لذا ظھرت في كشف المصرف إال أن اشعارات الخصم المرسلة من قبل المصرف 
للفندق لم تصل بعد لذا لم تظھر في دفاتر الفندق ولغرض مطابقة الرصیدین ینبغي طرح المصاریف من 

 -:تسویة اآلتي الرصید سجالت الفندق وبقید 
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 المصروفات  / حـمن                

 جاري المصرف  / حـالى               

وتتمثل باالیرادات والمتحصالت األخرى التي  /ة التي لم تظھر في سجالت الفندق المبالغ المحصل - ب
الفندق اشعارًا دائنًا بھا  یتسلمالجاري ولم  الفندق ھا المصرف نیابة عن الفندق واضافھا الى حسابقبض

ومثل ھذه االیرادات المودعة عن طریق المصرف ایراد العقار والفوائد التي یستحقھا الفندق 
والمتحصالت االخرى من اوراق القبض ولغرض مطابقة الرصیدین ینبغي ان تضاف الى رصید سجالت 

 -الفندق وبقید التسویة اآلتي :

 جاري المصرف  / حـمن          

  االیرادات / حـالى           

الصادرة او  شیكاتطاء محاسبیة في تسجیل قیمة القد یعود سبب عدم التطابق في بعض االحیان الى اخ - 3
صرف للتحصیل ولكنھا رفضت اما قدمت للم شیكاتعن ، كما قد ینشأ الفرق أیضًا  الواردة في الدفاتر

 . شكلي فیھا أو بسبب عدم كفایة رصید البنك ألخط

 وأدناه صورة من كشف مطابقة حساب المصرف  

 ×××        )             دائن .... ( / 12 / 31رصید كشف المصرف بتاریخ      

 ) ××× الصادرة التي لم تقدم بعد للدفع                                   ( شیكاتالـــ   

 ×××        االیداعات التي لم تسجل بعد من قبل المصرف                         + 

 ×××            ....                                      / 12 / 31في  السجالتبموجب المعدل الرصید   

 ××× )   مدین . (... / 12 / 31رصید الحساب الجاري في سجالت الفندق في   

 ) ××× (           السجالت                        التي لم تسجل في  روفاتالمص ـــ  

 ×××      االیرادات التي لم تظھر في السجالت                                     +

 ×××                ...                                    . / 12 / 31في  كشفالرصید المعدل بموجب ال
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ورد ألحد الفنادق كشف المصرف الذي یبین جمیع عملیاتھ مع  2006 / 3 / 31في  // ) 21(  مثـال

دینار بینما كان رصید حساب  9 000 000مصرف الرافدین فكان رصید ھذا الكشف دائنًا بمبلغ 
دینار وبالمقارنة بین كشف المصرف  7 680 000جاري المصرف في دفاتر الفندق مدینًا بمبلغ 

 -:ما یأتي  والدفاتر تبین ان سبب الفرق بین الرصیدین یرجع إلى

دینار من محمود ارسلھ للمصرف الضافتھ   200 000بمبلغ )  650 ( كًا رقمھشیتسلم الفندق  .1
 للحساب الجاري وقیده في الدفاتر ولكنھ لم یرد في كشف المصرف .

وكذلك دینار لم یقدم للمصرف بعد  1 000 000) ألمر أحمد بمبلغ  1 ( ھكًا رقمشیحرر الفندق  .2
 دینار لم یقدم للمصرف بعد .  500 000) ألمر جاسم بمبلغ  2 ( ھكًا رقمشی

 دینار للفندق لم تثبت في الدفاتر . 50 000احتسب المصرف فائدة قیمتھا  .3
 دینار لم یثبت في الدفاتر .  30 000الخدمة المصرفیة عن الشھر  روفاتبلغت مص .4

 

 أعداد مذكرة التسویة . - 1  //المطلوب 

واستخراج الرصید الصحیح لحساب في سجالت الفندق الالزمة  الیومیة قیودتسجیل  - 2       
 جاري المصرف .

 

 مذكرة التسویة  . 1    //الحــل 

  9 000 000                        2006 / 12 / 31الرصید في كشف المصرف في     

 1 000 000) بمبلغ  1 ك رقم (شیلم تقدم للمصرف بعد :  ـــ  شیكات

 500 000) بمبلغ  2 ك رقم (شی       

                          ) 000 500 1(  

  200 000     )    650 ك رقم (شیمودعة لم تسجل في كشف المصرف :  شیكات  +

                                                                                   000 700 7 
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 7 680 000     2006 / 12 / 31الرصید في دفاتر الفندق في  

 50 000                  ةدائنفوائد  + 

 ) 30 000 (                الخدمة المصرفیة  روفاتمصـــ  

                                                                                          000 700 7 

 في سجالت الفندق قیود الیومیة  -2  

 / جاري المصرف حـ من           50 000                                 

 الفائدة / حـالى         50 000                                             

 في كشف المصرف التي وردتتسجیل الفائدة                 

 الخدمات المصرفیة    روفاتمص / حـمن            30 000                                

 حـ / جاري المصرف الى            30 000                                            

 في كشف المصرف التي وردت روفاتتسجیل المص                                       

 

 جاري المصرف / حـ       

 

 رصید            7 680 000

 الفائدة  / حـ             50 000

000 730 7 

 رصید منقول       7 700 000

 

 المصرفیة الخدمة روفاتمص / حـ   30 000

 رصید مرحل         7 700 000

000 730 7 
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بلغ رصید حساب المصرف بموجب سجل االستاذ ألحد الفنادق  2012 / 12 / 31بتاریخ  // ) 22(  مثـال

دینار مدینًا أما رصید الحساب الجاري بموجب كشف المصرف وبالتاریخ أعاله  37 000 000السیاحیة 
 -وعند مقارنة كشف المصرف مع سجل االستاذ تبین مایلي :،  ًادینار 38 000 000

دینار ثبت في سجالت الفندق ولم یظھر  100 000مقداره  2012 / 12 / 31ھناك إیداع بتاریخ  .1
 في كشف المصرف .

 الى المصرف لصرفھا بعد . المستفیدونحررھا الفندق ولم یقدمھا  شیكاتھناك  .2
  دینار عن شراء مواد غذائیة  200 000بمبلغ  1010رقم  شیكال  

 دینار عن تسدید ورقة دفع . 400 000بمبلغ  1015 رقم كشیال  

دینار حصل مبلغھا المصرف  810 000أوراق قبض مرسلة الى المصرف للتحصیل مقدارھا  .3
ظھر في سجالت تحصیل ظھرت في كشف المصرف ولم ت روفاتدینار كمص 10 000واستقطع مبلغ 

 االشعار الدائن بعد .الفندق لعدم ورود  
دینار مسددة من قبل المصرف نیابة عن الفندق لم تظھر في سجالت  200 000أوراق دفع مبلغھا  .4

 الفندق .
دینار لم تظھر في سجالت الفندق لعدم ورود االشعار  100 000لمصرف وفوائد ا روفاتبلغت مص .5

 المدین .
 

 أعداد مذكرة التسویة . - 1 //المطلوب 

 تسجیل القیود الالزمة واستخراج الرصید الصحیح لحساب جاري المصرف . - 2       
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   // الحــل 

 مذكرة التسویة - 1 

 38 000 000            )                     دائن الرصید بموجب كشف المصرف (    

 100 000             ایداع لم یظھر في الكشف   +

 200 000     ) 1010 ك رقم (شیلم تقدم للمصرف :  شیكاتـــ  

 400 000     ) 1015 ك رقم (شی                                   

                      ) 000 600 ( 

                                                                          000 500 37 

    37 000 000               )          مدین الرصید بموجب سجالت الفندق ( 

    810 000                ق محصلة  . أ   +    

 ) 10 000 (تحصیل            روفاتمصـــ       

                     000 800 

 ) 200 000 (                  فع د . أ ـــ      

 )   100 000 (               وفوائد المصرف  روفاتمصـــ       

                                                                                                     000 500 37 
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  في سجالت الفندق قیود الیومیة    -2

 من مذكورین                                                          

 جاري المصرف / حـ         800 000                                  

 تحصیل روفاتمص / حـ          10 000                          

 ق برسم التحصیل . أ  / حـ الى         810 000                                        

 / أوراق دفعـ ح من          200 000                                  

 جاري المصرف  / حـ الى          200 000                                        

 المصرف  روفاتئد ومصفوا / حـمن             100 000                         

 جاري المصرف  / حـ الى           100 000                               

 

 رفـــــاري المصـج / حـ                                                

 دفع  . أ / حـ     200 000                 رصید         37 000 000             

 المصرف روفاتفوائد ومص / حـ  100 000    ق برسم التحصیل . أ / حـ    800 000             

 رصید مرحل     37 500 000                                                               

             000 800 37                                000 800 37 

 رصید منقول        37 500 000             
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 اسئلة وتمارین الفصل األول

 اوًال // االسئلة

 الفرق في المعالجات المحاسبیة لنظم تسجیل المخزون في السجالت ؟ ما  // 1 س

 ممیزات وعیوب طریقة الوارد اوال صادر اوال ؟ ھيما  // 2 س

 ممیزات وعیوب طریقة الوارد اخیرا صادر اوال ؟ ھيما // 3 س

 ممیزات وعیوب طریقة المعدل الموزون ؟ ھيما  // 4 س

 الفرق بین االندثار والنفاذ ؟ ما // 5 س

 ھي طرق تسجیل االندثار في السجالت ؟ما  // 6 س

 ھي طرق تسویة المصروفات واالیرادات ؟ما // 7 س

 ھي الحاالت التي یسفر عنھا جرد النقدیة ؟ما  // 8 س

 ؟سجالت الفندق  ھي اسباب عدم تطابق الكشف المرسل من المصرف مع حساب المصرف فيما // 9 س

 ثانیًا // التمارین

 -البیانات الخاصة باحدى المواد : أتيفیما ی  // 1 تمرین

 . للوحدة دینار 1500وحدة بسعر  120رصید   ال 1 / 1

 . للوحدة دینار 1600وحدة بسعر  80مشتریات   2 / 20

 . للوحدة دینار 2000وحدة بسعر  200مشتریات  3 / 22

 . للوحدة دینار1800وحدة بسعر  200مشتریات  7 / 8

 . وحدة في المخازن 150وبعد اجراء الجرد اتضح وجود 

 -: قیمة یضاعة اخر المدة وفقًا احتساب / المطلوب 

     طریقة ما یرد اوال یصرف اوال . -)  1(          
 طریقة ما یرد اخیرا یصرف اوال . -)  2(          
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 -: كاألتيشھر كانون الثاني خالل المدة والمشتریات الحدى المواد كان رصید اول  // 2 تمرین

 دینار . 1 020 000 كلفة اجمالیةتوحدة ب 340رصید اول المدة     1 / 1

 . للوحدة دینار 2500وحدة بسعر   350 مشتریات   1 / 8

 . للوحدة دینار 2800وحدة بسعر   400  مشتریات 1 / 19

 . للوحدة دینار 3100بسعر  وحدة   510مشتریات  1 / 23

 .  للوحدة دینار 3500یسعر وحدة  400مشتریات  1 / 29

 .  وحدة ما زالت في المخازن 450ظھر ان  1 / 31وفي 

 -: وفقًا اخر مدة مخزونتكلفة البضاعة المباعة وتكلفة تحدید  / المطلوب 

      ما یرد اوال یصرف اوال  .طریقة  – 1             
 ما یرد اخیرا یصرف اوال  .طریقة  – 2             

 المعدل الموزون .طریقة  – 3             
 

 -ي حركة احدى المواد المستخدمة من قبل احدى الفنادق :أتفیما ی // 3تمرین 

 دینار  . 120 000 كلفة اجمالیة تبوحدة  120رصید اول المدة    1 / 1

 . للوحدة دینار 1100بسعر وحدة  200مشتریات   3 / 26

 . للوحدة دینار 1200 وحدة بسعر 250مشتریات   5 / 1

 . للوحدة دینار 1400 وحدة بسعر 190مشتریات    7 / 20

 . للوحدة دینار 1500بسعر  حدةو 140مشتریات  10 / 25

 . للوحدة دینار 2000 وحدة بسعر 100مشتریات  12 / 25

 وحدة  . 750اذا علمت ان المواد المصروفة بلغت   

 -:  وفقًا اخر مدة مخزونتكلفة البضاعة المباعة وتكلفة تحدید  //المطلوب 

           ما یرد اوال یصرف اوال  .طریقة  – 1              
 ما یرد اخیرا یصرف اوال  .طریقة  – 2              

 المعدل الموزون .طریقة  – 3              
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سنوات  5نتاجي اال هعمرقدر دینار و 4 800 000كلفة تب ًاثابت ًاالفنادق موجوداشترى احد  // 4تمرین 
 دینار . 300 000وقیمة االنقاض 

 -: االتیةوفقا للطرائق  للسنتین االولى والثانیة فقط ندثار السنوياحتساب قسط اال //المطلوب 

             طریقة القسط الثابت . - 1                  
 طریقة القسط المتناقص . - 2                  

 العمر االنتاجي . نطریقة مجموع سنی - 3                  
 

دینار وقدر لھا قیمة  18 500 000بمبلغ  2010 / 7 / 1اشترى احد الفنادق سیارة نقل في  // 5تمرین 
 سنوات وباستخدام طریقة القسط الثابت ،  8دینار وعمر انتاجي  500 000انقاض بلغت 

 -یظھر حساب السیارة وحساب االندثار المتراكم لھا في المیزانیة العمومیة في : بین كیف 

            2010 / 12 / 31 –أ                       
 2011 / 12 / 31 –ب                      

 10دینار وقدر لھا عمر انتاج  30 000 000 بمبلغة ماكنتم شراء  2007/  1/  1في  // 6تمرین 
 االنتاجي دینار وقدرت طاقتھا االنتاجیة خالل عمرھا 2 500 000بعدھا یمكن بیعھا كانقاض بمبلغ  واتسن

 .  على التوالي وحدة 5000،  4000انتجت  ) 2008،  2007(  وحدة منتجة وخالل السنة 40 000

 -: األتیةوفق الطرائق  )  2008،  2007للسنتین ( احتساب قسط االندثار  // المطلوب

    القسط الثابت . - 1             
   وحدات االنتاج .  - 2   
 . مضاعف نسبة القسط الثابت ) القسط المتناقص ( - 3   
 العمر االنتاجي . نطریقة مجموع سنی - 4

 -: 2010 / 12 / 31احد الفنادق السیاحیة بتاریخ ت ارصدة مستخرجة من سجال أتيفیما ی // 7تمرین 

  120 000 عموالت وكالء السیاحة ،دینار 600 000  مین ضد الحریق ،أدینار اجور الت 1 500 000   
  دینار ایراد تاجیر محالت ، 900 000دینار ایراد اوراق مالیة ، 

 -: مایأتي نھایة السنة تبین في وعند الجرد

 . 2010 / 1 / 1من  أمین یبدأدینار وان الت 1 200 000ان اجور التامین السنوي تبلغ  -1
  . دینار 100 000لم تدفع لھ بلغت  2010ھناك عمولة مستحقة الحد وكالء السیاحة خالل عام  -2
باالوراق المالیة علما ان الفندق ظل محتفظا ،  دینار 40 000ان ایراد االوراق المالیة الربع سنوي  -3

 طیلة السنة .
 ن مدة سنة ونصف .ع 2010 / 4 / 1في  یتم تسلمھان ایراد تاجیر المحالت  -4
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  //المطلوب 

 . 2010 / 12 / 31تسجیل قیود التسویة والقفل الالزمة بتاریخ  - 1      

 وبالتاریخ اعاله .تصویر حساب االرباح والخسائر الجزئي والمیزانیة العمومیة الجزئیة للفندق  -2     

  -: 2012 / 12 / 31حد الفنادق بتاریخ ت أي ارصدة مستخرجة من سجالأتفیما ی // 8تمرین 

وعند  فوائد توفیر ، 80 000 دینار صیانة وتصلیح السیارة ، 450 000دینار االیجار ،  2 400 000
 -: مایأتي رد في نھایة السنة اتضحالج

علما ان االیجار  2012 / 12 / 1ان مبلغ االیجار یمثل ایجار دار سكن لمدیر الفندق دفع بتاریخ  -1
 دینار . 200 000ھو  الشھري

 / 31دینار لم یسدد حتى  300 000وبمبلغ  2012 سنة كانون اولتم تصلیح سیارة الفندق خالل شھر  -2
12 / 2012 . 
 ان المبالغ ظلت مودعة طیلة ایام السنة .علما  لمدة ستة اشھر ،مبلغ فوائد التوفیر  -3

                 تسجیل قیود التسویة والقفل الالزمة .        //المطلوب 

 -: 2011 / 12 / 31بتاریخ  فنادق السیاحیةاحد ال في سجالتظھرت االرصدة التالیة  // 9تمرین 

دینار جاري المصرف ، وعند الجرد وجدت زیادة بالصندوق  5 000 000دینار صندوق ،  4 000 000
 دینار اعتبرت ربحا ،  10 000مقدارھا 

 الصندوق .  حـ /التسویة الالزم وتصویر تسجیل قید  //المطلوب 

 000وجد عجز قدره  2010 / 12 / 31بتاریخ  أحد الفنادق السیاحیة في لدى جرد الصندوق // 10تمرین 
 وكان سبب العجز ھو االھمال غیر المتعمد من قبل امین الصندوق . ، دینار  25

 .للحالة اعاله تسجیل قید التسویة الالزم  //المطلوب 

كشف المصرف وجد  تسلمھولدى ، كان لدى احد الفنادق حساب جاري مع مصرف الرافدین  // 11تمرین 
بینما كان رصید حساب ، دینار  4 860 000كان دائنا بمبلغ  2013 / 12 / 31ان رصید الحساب في 

 -: أتينار ولدى تدقیق الكشف تبین ما یدی 4 800 000المصرف في سجالتھ مدینا بمیلغ 

قد سجلت في سجالت اال انھا دینار لم تظھر في الكشف  700 000برسم التحصیل بمبلغ  شیكاتھناك  -1
 الفندق .

 دینار . 1 620 000المسحوبة وغیر المقدمة للمصرف  شیكاتبلغت ال -2
 دینار ارسلت لالیداع ولم تظھر في الكشف . 800 000بمبلغ  شیكاتھناك  -3
دینار سجلھا المصرف اال انھا لم تظھر في  60 000على الحساب الجاري قدرھا  روفاتھناك مص -4

 سجالت الفندق .
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 .  2013/  12/  31كما في  أعداد مذكرة التسویة - 1 //المطلوب 

 الالزمة واستخراج الرصید الصحیح لحساب جاري المصرف .تسجیل القیود  - 2    

ادق عند تسویة حساب البیانات التي امكن الحصول علیھا من احد الفن یأتي بعضفیما   // 12تمرین 

 -: 2010 / 12 / 31المصرف  في 

                                    . دینار 2 920 000رصید حساب النقدیة في الدفاتر  -1
 دینار . 4 640 000رصید حساب المصرف طبقا لكشف الحساب  -2
 دینار . 300 000ایداعات بالطریق  -3
 -معلقة : شیكات -4

 ، دینار  600 000بمبلغ  21ك برقم شی     
 دینار . 600 000بمبلغ  25ك برقم شی     

 دینار . 800 000تحصیالت اوراق قبض  -5
 دینار . 16 000تحصیالت فوائد اوراق قبض  -6
 دینار . 20 000مصروفات تحصیل اوراق قبض  -7
 دینار . 16 000مصروفات خدمات مصرفیة  -8

 . 2010 / 12 / 31كما في أعداد مذكرة التسویة   //المطلوب 

   -فیما یأتي بیانات مستخرجة من سجالت فندق السعدون السیاحي/ قسم االغذیة ( المطعم ) : // 13تمرین  

والمنقول نتیجة الجرد الفعلي من شھر كانون الثاني  2011كان مخزون المواد الغذائیة في اول شباط  – 1  
 دینار . 8 125 000 مبلغ  2011

 دینار . 55 250 000تم شراء مواد غذائیة نقدًا بمبلغ  – 2
 دینار .  8 970 000مبلغ   2011/  2/  28 لمتبقي من االغذیة فيتكلفة اكانت نتیجة الجرد الفعلي ل – 3
 دینار .  877 500تكلفة الوجبات المجانیة للعاملین قدرت بمبلغ  – 4

اثبات القیود المحاسبیة الالزمة واجراء العملیات المحاسبیة لتحدید تكلفة مبیعات االغذیة خالل  //المطلوب 

                              باتباع اسلوب الجرد الدوري .   2011شھر شباط 

  -: من سجالت فندق االندلس السیاحي/ قسم االغذیة ( المطعم ) بیانات مستخرجةفیما یأتي  // 14تمرین 
  2012/  6/  30والمنقول نتیجة الجرد الفعلي من  2012 / 7/  1كان مخزون المواد الغذائیة في   - 1

 دینار . 8 125 000 مبلغ
 دینار . 29 750 000تم شراء مواد غذائیة نقدًا بمبلغ  – 2
 دینار .  4 830 000جردًا فعلیًا وبلغت كلفتھ  2012/  7/  31تم جرد الباقي من االغذیة في  – 3
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بلغت تكلفة المواد المنصرفة العداد الوجبات ( تكلفة االغذیة المستھلكة ) حسب اوامر تسلیم المواد مبلغ  – 4
 ینار .د 29 085 000

 دینار . 472 500لغ قدرت تكلفة الوجبات المجانیة للعاملین بمب – 5

 
اثبات القیود المحاسبیة الالزمة واجراء العملیات الحسابیة لتحدید تكلفة مبیعات االغذیة خالل  //المطلوب 
باتباع اسلوب جرد المزیج ، علما ان في حالة وجود نقص ( عجز ) في مخزون االغذیة  2012شھر تموز 

 ھذا النقص ( العجز ) طبیعیًا . یعدنھایة الشھر 
 

  -:السیاحي/ قسم االغذیة ( المطعم ) من سجالت فندق االعظمیة مستخرجةبیانات فیما یأتي  // 15تمرین 
  2013/  9/  30والمنقول نتیجة الجرد الفعلي من  2013 / 10/  1مخزون المواد الغذائیة في  كان - 1

 دینار . 3 125 000 مبلغ
ـن ة للتخزیـر قابلـمواد غین ـي عبارة عـدینار وھ 21 250 000غ ـدًا بمبلـة نقـتم شراء مواد غذائی – 2

 دینار . 13 250 000مواد قابلة للتخزین مبلغھا دینار ، والباقي  8 000 000) مبلغھا (استخدام مباشر
  -وكانت نتیجة الجرد كاالتي : 2013/  10/  31تم جرد الباقي من االغذیة في  – 3

 دینار .  3 450 000الجرد الفعلي بلغت كلفتھ  –أ          
 دینار .  3 600 000الجرد الدفتري كان  –ب          

 دینار .  337 500بلغت تكلفة الوجبات المجانیة للعاملین  – 4
 

باتباع اسلوب الجرد المستمر ،  2013تكلفة مبیعات االغذیة خالل شھر تشرین اول  تحدید //المطلوب 
 علما ان في حالة وجود نقص في االغذیة فان ھذا النقص یعتبر نقصًا طبیعیًا .
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 الفصل الثاني
 

 

 

 

 

      -بعد االنتھاء من ھذا الفصل سیكون الطالب قادرا على :

 تحدید عناصر التكالیف والمراقبة علیھا - 1

 احتساب سعر الغرفة اوالوجبات من خالل تحدید التكلفة . - 2
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

حساب كلفة الطعام 
 والمشروبات
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  االول المبحث
 مراقبتھا وكیفیة التكالیف عناصر

 الى الوصول بھدف التكالیف عناصر على الرقابة ھو التكالیف لمحاسبة ةالرئیس االھداف احد ان     
  . ممكنـة تكلفة قلأوب انتاج كمیة علىأ وتحقیق العناصر لھذه االمثل االستخدام

 البشریة الطاقات استخدام من الصناعیة المنشاة او الفندق ادارة تمكن التكالیف عناصر على فالرقابة     
  ومعالجتھ لتصحیحھ المناسبة القرارات واتخاذ رشید غیر استخدامأي  متابعة وبالتالي امثل استخداما والمادیة

   لـوالعم)  الخامات ( المواد ھي عناصر ةثالث الى التقلیدیة التكالیف انظمة في التكالیف رـعناص وتقسم     
 ةأالمنش في اما ، الصناعیة بالمنشاة المتبع التصنیف ھو وھذا) ،  الخدمات(  روفاتوالمص ) االجور( 

 وذلك المواد ثم ومن االجور ثم الخدمات ايروفات بالمص اذ نبدا سیتغیر التكالیف عناصر ترتیب فان الخدمیة
 انتاج ولیس النزالء او للزبائن الخدمة تسویق او تقدیم الى تھدف الفنادق ضمنھا ومن المنشات ھذه الن

 .  المنتجات
 فھي االجور اما ، والشراب الطعام خدمات تقدیم سبیل في المشروع یتحملھ ما كل ھي االولیة فالمواد    

 العاملین من المبذول الجھد مقابل ھي او ، معین عمل انجاز سبیل في الفندق في للعاملین تدفع التي المبالغ
 . الفندق في للنزالء تقدیم خدمات او منتجات الى الخام المواد لتحویل

 الحصول جلأل العمل قوة او االنتاج وسائل في االستھالك او النفقات من نقدي تعبیر فھي روفاتالمص اما     
 . المباشرة غیر الصناعیة التكالیف ضمن یكون العنصر ھذا فان وعموما ، منفعة او خدمة على

 -مفھوم الكلفة :
 موارد من بجزء اقتصادیة تضحیة ھي او باالنتاج المستنفذة االقتصادیة الموارد قیمة بانھا الكلفة عرفت     

 وبشكل نقدا قیاسھا ویمكن محتملة مستقبلیة او حالیة منفعة او سلعة على الحصول مقابل المشروع
 -:ھما  اننوع والكلف ،  اقتصادي

 

 تعد وبالتالي كلفةتال فیھا حدثت التي المالیة الفترة نفس في منفعة علیھا یترتب تضحیة ھي :- مستنفذة كلفةت
 قائمة عناصر حدأك محاسبیا تبوب وبالتالي الربح قیاس الى للوصول الفترة لنفس االیراد مع قابلتی ًامصروف

 .  الدخل
 اصال بوصفھا محاسبیا وتبوب مستقبلیة فترات في منفعة علیھا یترتب تضحیة ھي :- مستنفذة غیر كلفةت 

 . المالي المركز قائمة ضمن ) ثابتة موجودات(  ثابتا
 المفاھیم من العدید محاسبیا كخسارة ، وھناك دة التي انتفت فیھا المنفعة فتعكلفة غیر المستنفذتاما ال    

 المباشرة الكلف وھي الكلف تصنیف من اننوع فھناك والفنادق بالمطاعم الخاصة بالكلف یتعلق وفیما ، للكلف
            . والثابتة المتغیرة والكلف المباشرة وغیر
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 حسب بالتبویب علیھ ویطلق التكالیف عناصر تبویبات احد وھو  -: المباشرة غیر والكلف المباشرة الكلف -1

 .  كلفةتال بغرض عالقتھا حسب التكالیف قیاس او االنتاج بوحدات العالقة
 تخصیصھا یمكن التي التكالیفھي  او ، كلفةتال بغرض ربطھا یمكن التي التكالیف وھي / المباشرة الكلف *

 بطریقة سھلة واقتصادیة . المختص كلفةتال مركز او االنتاج وحدة على مباشر بشكل وتتبعھا وتمییزھا
 یمكن ال التي التكالیف ، اوھي كلفةتال بغرض ربطھا یمكن ال التي التكالیف وھي / المباشرة غیر الكلف *

كلفة المختص فھي تنفق لتسھیل توحدة المنتج او مركز ال لىعمباشر بشكل وتتبعھا وتمییزھا تخصیصھا
 . العامة او االضافیة بالتكالیف عملیات االنتاج وتسمى

 التكالیف قیاس او االنتاج بحجم العالقة حسب التبویب علیھ ویطلق -: الثابتة والكلف المتغیرة الكلف 2 -
 بمستوى النشاط . ارتباطھا ومدى التكالیف عناصر سلوك دراسة التبویب ویتطلب ، التخطیط الغراض

 تبقى حین في النشاط مستوى في التغیر مع طردیا مجموعھا في تتغیر التي التكالیف وھي / المتغیرة الكلف *
 .  ثابتة منھا الواحدة الوحدة كلفة
 وھي والشراب الطعام انتاج في تدخل التي االولیة المواد بكلف المتغیرة الكلف تتمثل الفندقیة المنشات في

  . المبیعات وحجم االنتاج بحجم ترتبط
 حین في المالئم المدى ضمن النشاط مستوى بتغیر مجموعھا في تتغیر ال التي التكالیف وھي / الثابتة الكلف *

 الوحدة نصیب یقل النشاط حجم زیادة فعند ، النشاط حجم تغیر مع عكسي بشكل تتغیر الواحدة الوحدة كلفة ان
  ..الخ . واالیجار واالجور الرواتب وتشمل . ایضا صحیح والعكس الثابتة التكالیف من الواحدة

  -اھمھا مایأتي : ومن كلفةتال ھذه احتساب من فوائد عدة ھناك//  والشراب الطعام كلفةت احتساب فوائد
 وتحقیق الطعام انتاج في الداخلة االولیة المواد كلفةت معرفة اي / المطعم داخل والمتابعة السیطرة لغرض -1

 بالمصاریف والتحكم بالمطعم الخاصة السیاسات وضع امكانیة الى باالضافة ، والمستثمرین المالكین اھداف
 .     الربح ھامش وتحدید المبیعات الى ونسبتھا االولیة بالمواد الخاصة

 یعدالمحاسبیة  الفترة خالل كلفةتال ھذه احتساب ان / المطعم داخل والحسابیة المالیة االستخدامات غرضل -2
 على متوازن بشكل روفاتالمص وتوزیع والحسابیة المالیة والمعلومات البیانات اعداد لغرض ضروریة مسالة

 الختامیة تالحسابا اعداد من والتمكن الضیافة روفاتومص االداریة روفاتالمص وخاصة المنتجة االقسام
 .  للمطعم الختامیة المیزانیة واعداد

 كلفةتال احتساب ان /  المطعم داخل الحفالت وتنظیم بالسعر الخاصة الضروریة القرارات اتخاذ لغرض - 3
 على بالسعر والتحكم الشرائیة والقدرة والمنافسین السوق وضع مع تتناسب بطریقة االسعار تحدید في یساعد
  .  بدقة الربح ھامش ومعرفة والشراب الطعام كلفةت اساس
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 وتحقیق كلفةتال ھذه ضوء على ویتحرك والشراب الطعام كلفةت بدقة یتابع المطعم في المشتریات قسم ان - 4
 الحسابي النظام العالم في الكبرى والمطاعم الفنادق شركات تبنت وقد والشراب الطعام كلفةتل منخفضة نسب

 ومكونات الطعام والشراب كلف مراقبة في والحسابي المالي لعملھا اساسا والمطاعم للفنادق الموحد االمریكي
 . البیع سعر الى الطعام كلفةت واستخراجنسبة  االنتاج كلف

 واجمالي المطاعم من مطعم في دینار 5 000 الواحدة الكیك قطعة سعر انعلى سبیل المثال  فرضنا فلو *
 -: ستكون الطعام كلفةت نسبة فان،  دینار)  2 000(  اعدادھا في الداخلة ةالرئیس المواد ةلفكت

  100× ة / سعر البیع كلفة المواد الرئیستكلفة الطعام = تنسبة 
 % 40=  100×  5 000/  2 000كلفة الطعام = تنسبة 

 والمشروبات االطعمة كلفةت في تتحكم التي العوامل الن اخرى الى دولة من نسبیا القیاس نسبة وتختلف    
 .  الكلف تحدید في تدخل التي العناصر استقرار درجة على یعتمد النسبة ھذه استقرار ان اذ ، متغیرة

 في تتحكم التي االساسیة العوامل وتحدید معرفة اوال ینبغي ، الكلف تحدید في تتبع التي الصورة ولتوضیح
        :-  وھي والشراب الطعام كلفةت تحدید

 على التعرف حیث من الشراء سةیاس دراسة ینبغي / االنتاج في الداخلة االولیة للمواد الشراء سیاسة -1  
 جیدة مواد توفیر من المشتریات ادارة قدرة الى باالضافة الشراء بطریقة الخاصة والسیاسات التعلیمات
 یحتاجھا التي المواد وتوفیر  بالشراء تقوم ومتى السوق بمركز ودرایتھا وخبرتھا ، نسبیا منخفضة وباسعار

 .  الفندق
 تعتمد والمطاعم الفنادق مجال في المتقدمة الدولان  / والمطاعم الفنادق في المطلوبة العاملین مھارة - 2

 المرافق ادارات على فان لذا ، القطاع ھذا في للعاملین النتائج لتقییم كاسلوب والشراب الطعام كلفةت على
 االنتاج على المشرفین وخاصة للعاملین الصحیح االختیار على تحرص انوالشراب  الطعام تقدم التي السیاحیة
                     . المباشر

 حجم الى باالضافة كلفةتال احتساب طریقة منھا عوامل عدة على السیاسة ھذه تعتمد / التسعیر سیاسة - 3
 في الداخلة االولیة للمواد التسعیر سیاسة واخیرا التشغیل ونسبة للزبائن الشرائیة والقدرة السوق في التنافس

 . بالكلف االسعار تربط التي العالیة للحساسیة نظرا سھلة لیست عملیة االسعار فتحدید . جاالنتا
 تحقیق الى في الدول المتقدمةوالفنادق  المطاعم تسعى ادارات /االمتیازات والحوافز الخاصة بالعاملین  - 4

 باالھتمام العامل تشعر ومادیة معنویة حوافز توفیر خالل من العمل اثناء للعاملین ومالئمة مریحة اجواء
 .  االدارة قبل بھ الكافي

 الھدف وھذا االیرادات حجم وزیادة المبیعات تنشیط الى المطاعم ادارة تسعى / والمبیعات الترویج سیاسة - 5
  . الفعال الترویج على تعتمد المبیعات لتنشیط تشجیعیة سیاسة وضع خالل من یتحقق
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 الثاني المبحث
 الفندق في الیومیة والوجبات االقامة سعر تحدید في التكلفة اھمیة

 كلفةتال تعد اذ الفنادق في التسعیریة القرارات واتخاذ االسعار تحدید مجال في واضحة اھمیة للتكالیف ان     
 .  المجال ھذا في المستخدمة االساسیة المؤشرات احدى

 فان لذا ، للزبائن الخدمة تقدیمھ نتیجة الفندق یتحملھا التي كلفةتال من سیسترجع ما مقدار یحدد فالسعر     
 ، عملھا في االستمرار على یساعدھا مناسب عائد وتحقیق كلفةتال استرداد بھدف جاھدة تعمل الفندق ادارة
 على وطلب منافسة من االسعار في المؤثرة العوامل بدراسة الفندق ادارة قیام خالل من اال یتم ال الھدف وھذا

 خالل من كلفةتال من استرداده یمكن ما نحدد ان نستطیع الدراسة ھذه ضوء وفي الحكومیة والقیود الخدمة
 .  الفندق في المقدمة الیومیة الوجبات اسعار وكذلك الفندق في االقامة سعر تحدید

 في ریفالتسع ، الفنادق ومنھا الخدمیة المنشات في التسعیر عن یختلف الصناعیة المنشات في التسعیر ان     
 التسعیر اما ، المستغلة التكالیف او المتغیرة التكالیف او الكلیة التكالیف اساس على یعتمد الصناعیة المنشات

 او موضوعیة واخرى اجتھادیة بعضھا تسعیر اسالیب على یعتمد فانھ)  الفندقیة(  الخدمیة المنشات في
 :-  وكاالتي اخرى امور على یعتمد االخر والبعض التكلفة على یعتمد وبعضھا واقعیة

 والتخمین الحدس على وتقوم عملیة وغیر واقعیة غیر االسالیب ھذه ان -: االجتھادیة التسعیر اسالیب / اوال
 -: االسالیب ھذه ومن المنتج وتكالیف الربح متطلبات اساس على االسعار تحدید في تفشل فھي ، والتقدیر

 وان للزبون قیمة یمثل المحدد السعر ان الفندق في الطعام خدمة مدیر یعتقد اذ / المعقولة االسعار اسلوب -أ  
 .  الخدمة لھذه والمكافى العادل السعر ھو ما الزبون من یعرف

 ، لدفعھ مستعد الزبون ان یعتقد الذي االعلى السعر الطعام خدمة مدیر یضع ھنا / االعلى السعر اسلوب–  ب
 .  المدیر تقدیر أ فيخط ھامش اي لیغطي یمتد ھنا القیمة مفھوم وان

 ستجذب والتي والمشروبات االطعمة لبعض منخفض سعر وضع یتم وھنا / الخاسر ئداقال تسعیر اسلوب -ج 
 بمعنى ، الربح متطلبات لتحقیق ضروري اعلى بسعر اخرى ومشروبات اطعمة وجود ان اال ، لشرائھا الزبائن

 قطاعات لجذب وذلك مرتفع واخرى منخفض بعضھا االسعار من بنوعین تسعر والمشروبات االطعمة ان اخر
 .  السوق من معینة فئة او معینة

 السعر  ینجح  لم فاذاأ والخط التجربة على یعتمد االسلوب ھذا ان / التخمین او بالتقدیر التسعیر اسلوب -د 
  .  اخر سعر یجرب الموضوع
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 تاخذ ال النھا عام بشكل فعالة غیر االجتھادیة االسالیب ان -: الواقعیة او الموضوعیة التسعیر اسالیب/  ثانیا
 .  الیوم السوق ومتطلبات االعتبار بنظر المنتج وتكالیف الربح متطلبات

  -: الواقعي رالتسعی طرق اھـــم يأتی وفیما
 االنتاج في المستخدمة الغذائیة المواد كلفةت ضرب طریق عن السعر تحدید یتم بموجبھا / عاملمال طریقة -أ

 -: وكاالتي الغرض لھذا یعد سعر بمعامل
 نسبة بلغت التكلفة ھذه ان فرضنا فلو ، ) المعیاریة كلفةتال ( تحملھا الفندق یرید التي الطعام كلفةت تحدید -1

 ) . 2.  5(  البالغ المعامل على سنحصل النسبة تلك على %100 نقسم ثم،  40%
 -: وكاالتي البیع سعر على فنحصل عاملمال بھذا واالقامة الطعام كلفةت نضرب - 2

    -، فأن السعر یكون : دینار 10 000 ھي الفنادق احدى في المستخدمة الغذائیة المواد كلفةت ان لنفرض

  التسعیر معامل  ×  الغذائیة المواد كلفةت  = الطعام بیع سعر  

 2.  5×   10 000=  الطعام بیع سعر  

 دینار  25 000=  الطعام بیع سعر  

 كلفةت نسبة ان اعتقاد على تقوم فھي لبساطتھا وذلك الفنادق في المطاعم ادارات لدى شائعة الطریقة ھذه ان
 التي روفاتالمص كافة العائد لتغطیة نسبة یمثل100%  ـ ال نسبة من والمتبقي،  كلفةتال نسبة ھي الطعام
 االخرى روفاتالمص ستغطي النسبة ھذه ان المطعم ادارة تعلم ان دون ولكن الغذائیة المواد كلفةت بعد ما تنفق

 .  ال ام
 المطعم قبل من المستخدمة المعیاریة الوصفة من تتحدد للطعام االولیة كلفةتال ان -: االولیة كلفةتال طریقة -ب
 كلفةت الى اضافة دینار 5000  ھي الوجبة انتاج في المستخدمة الغذائیة المواد كلفةت ان فرضنا لو فمثال ،

 7000  البالغة االولیة كلفةتال على سنحصل دینار 2000   البالغة الوجبة تحضیر كلفةتب المتمثلة االجور
  . دینار
 طرح من البد المعامل ھذه الى وللوصول التسعیر بمعامل ضربھا یتم االولیة كلفةتال على الحصول وبعد    

 :-  وكاالتي ) ةالغذائی المواد كلفةت عدا ( حالرب وھامش االخرى المصروفات نسبة من المباشر العمل اجور
 ، 60 % ستكون الربح ھامش نسبة اذن ، % 40بـ  المعیاریة الطعام كلفةت نسبة قدرنا السابقة الطریقة في
    -ي :وكاالت الھامش نسبة من وطرحھا المباشرة االجور نسبة باستخراج نقوم ثم

 ثلث ھي المباشرة االجور نسبة وان الكلیة كلفةتال من 30 % تشكلالكلیة  االجور كلفةت نسبة ان لنفرض    
  رىــاالخ المصروفات ةــنسب على لــلنحص 60 % ـال ةــنسب نــم سنطرحھا لذا  10 % اي ، ةــالنسب ھذه

    على 100 % قسمة دــوعن) %  50% =  10% ـــ  60 ( يــوھ المباشرة ورــاالج عدا الربح شــوھام
 طریق نـع البیع رـسع ىـعل ولــبالحص نقوم ثم ( 2 ) اويــیس والذي التسعیر معامل على لــسنحص%  50

 -:   وكاالتي المعامل بھذا االولیة كلفةتال ضرب
 سعر البیعدینار  14 000=  2×  7 000                  

 . االعتبار بنظر المباشرة االجور اخذ بسبب السابقة الطریقة من اقل البیـع سعر تعطي الطریقة ھذه ان
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 اخذ على وتقوم واالقامة الطعام سعر تحدید في الطریقة ھذه استخدام یتم  -: ةـالفعلی ةـكلفتال ةـطریق  -ج 
   -:  كلفةتال ھذه وتشمل وتغطیتھا تحدیدھا یتم اي االعتبار بنظر والربح التكالیف عناصر كافة

 .)  المبیعات من نسبة ( المتغیرة كلفةتال - 3      . االجور كلفةت - 2    . الغذائیة المواد كلفةت - 1      

 ) . تالمبیعا من نسبة ( الربح  - 5       .)  المبیعات من نسبة ( ةالثابت كلفةتال - 4           

 ، للوحدة ردینا)  3 020 ( االجور كلفةتدینارو)  4 000 للوحدة ( الغذائیة المواد لفةكتانت ك/ ) 1(  مثال

 10 % والربح المبیعات من  % 20 تعادل الثابتة كلفةتوال المبیعات من  %11.  5  تعادل المتغیرة كلفةتوال
 .  المبیعات من  

 . كلفة الفعلیةتتحدید سعر البیع حسب طریقة ال المطلوب / 

  للوحدة ینارد  7 020=  3 020+  4 000=  واالجور الغذائیة المواد كلفةت  //ل  الحـــــ

 % 41.  5=  10 % +%  20 +%  11.  5=  والربح والثابتة المتغیرة كلفةتال

 % 58.  5=  % 41.  5 ـــ  % 100 = واالجور الغذائیة المواد نسبة

 س = للوحدة البیع سعر ان فرضن

 % 58.  5/  7 020س = 

        دینار سعر البیع للوحدة .  12 000س = 

 وبشكل ، العالقة ذات التكالیف ویغطي االیراد یولد الذي المركز ھو الربح مركز ان -: الربح مراكز طریقة - د
  . واالقامة والشراب الطعام خدمات تقدم واخرى فقط الطعام واالقامة خدمات تقدم فنادق ھناك عام

 -:ما یأتيب قدرت سنویة تشغیلیة موازنة باعداد المطعم مدیر قاموقد  واالقامة الطعام یقدم فندق /) 2( مثال

 الربح، دینار 1 050 000 صناعیة تشغیلیة روفاتمص،  دینار 4 200 000 الكلیة الطعام مبیعات    
 . دینار 90 000  المعیاریة الطعام كلفةت،  دینار 150 000 المقدر

    .  حسب طریقة مراكز الربح االساسي البیع سعر احتساب المطلوب //
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  // الحـــل

  ) الربح+  تشغیلیة روفاتمص ( – الطعام مبیعات = المتوقعة الطعام كلفةت احتساب - 1

 ) 150 000+  1 050 000(   –  4 200 000 = المتوقعة الطعام كلفةت     

    1 200 000ـــ  4 200 000=  المتوقعة الطعام كلفةت     

 دینار   3 000 000=  المتوقعة الطعام كلفةت     

 كلفة الطعام المتوقعة تاحتساب مضاعف السعر = مبیعات الطعام الكلیة /  – 2

  3 000 000/  4 200 000مضاعف السعر =      

     دینار  1.  4مضاعف السعر =      

                                    السعر مضاعف × المعیاریة الطعام كلفةت =  االساسي البیع سعر احتساب - 3
       1.  4×   90 000  =   االساسي البیع سعر     

 ینار د  126 000 =  االساسي البیع سعر احتساب      
  

 

 

 

 

 

 

 

، وكان الربح قبل الضریبة المرغوب بتحقیقھ لمركزي  واالقامة والشراب الطعام یقدم فندق // ) 3(  مثال   

   -دینار ، وكانت الموازنة التشغیلیة السنویة كالتالي : 250 000الطعام والشراب 
 الكلیة الطعام كلفةت ،  دینار  105 000 الكلیة الشراب مبیعات،  دینار  350 000 الكلیة الطعام مبیعات     

،   دینار 12 000 المعیاریة الطعام كلفةت،  دینار  113 750  التشغیلیةروفات المص ،  ردینا 75 000
 . بھا المسموح المشروبات كلفةت من%  5 القیاسیة الوصفة حسب المشروب كلفةت نسبة

 الربح من مبیعات الطعام   – 1:  احتساب المطلوب /

 للطعام االساسي البیع سعر  - 2                           
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 //      الحـــل

 مبیعات نسبة × التشغیلیةروفات المص ( – الطعام مبیعات = الطعام مبیعات من الربح احتساب - 1

  الطعام كلفةتـــ  *)   الكلیة المبیعات الى الطعام

             75 000 ـــ)  455 000/  350 000 ×  113 750 ( ـــ 350 000  = الطعام مبیعات من الربح     

  75 000 ـــ   87 500  ـــ  350 000=  الطعام مبیعات من الربح     

  162 500ـــ   350 000=  الطعام مبیعات من الربح     

 دینار  187 500=  الطعام مبیعات من الربح     

 مبیعات الطعام والشراب الكلیة   مبیعات الطعام الكلیة /ت الطعام الى المبیعات الكلیة = * نسبة مبیعا

 كلفة الطعام المقدرة ت/   مبیعات الطعام المقدرةاحتساب مضاعف السعر للطعام =   - 2 

                                                   75 000/   350 000مضاعف السعر للطعام =          

    دینار    4.  667 مضاعف السعر للطعام =        

 السعر مضاعف  ×المعیاریة الطعام كلفةت = للطعام االساسي البیع سعر احتساب - 3

 4.  667×  12 000=  للطعام االساسي البیع سعر     

 دینار     56 004 = ي للطعامسعر البیع االساس      

 مجمل اجمالي بقسمة كمعدل زبون كل من الربح مجمل تحدید یمكن بموجبھا  -: الربح مجمل طریقة – ھـ
 . متساوي ربح بحجم الوجبات من وجبة كل تحمل بموجبھا، و  الزبائن عدد على الربح

 ) 7 000 000(  مبلغ فقط واحد لشھر مطعم احد الفنادق السیاحیةل الطعام مبیعات بلغت //)  (  4 لمثـا

 خالل المطعــم ھذا ارتادوا الذین الزبائن وعدد دینار)  2 800 000(  كانت الطعام تكلفة بان علما ، ردینا
 .  زبون)  2 000 ( كان رالشھ
 ستیك من یتكون الطبق وان،  دینار)  1 500 ( كلفتھات بلغت الوجبة على اضافات یضیف المطعم كانو     
 دینار)   4 500( و)   7 500 ( كانت القیاسیة وصفتھا حسب منھا كل كلفةت انو،  دجاجال وسكالوب اللحم
 . التوالي على

  . الربح مجمل طریقةوفق  للوجبة البیع سعر احتساب  // المطلوب
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 ) / عدد الزبائن كلفة الطعامت –المبیعات ( =  زبون لكل الربح مجمل  // الحــــل

  2 000) /  2 800 000ــــ  7 000 000(  = زبون لكل الربح مجمل     

 دینار 2 100=    زبون لكل الربح مجمل     

 الربح مجمل + االضافیة كلفةتال + القیاسیة كلفةتال = للوجبة البیع سعر

 دینار   11 100 = 2 100+  1 500+  7 500 ستیك اللحم =ـ  سعر البیع ل

             دینار   8 100=  2 100+  1 500+  4 500=  الدجاج سكالوبـ  ل البیع سعر

 خطوات ولكن ) ، النقطة ج(  الفعلیة كلفةتال لطریقة مشابھة الطریقة ھذه ان -: االساسي السعر طریقة – و
 دراسة االدارة وعلى للزبون یقدم ان یمكن ماذا دراسة ثم اوال البیع سعر تحدید یتم اي ، بالعكس تتم الحل

 ربحا لھ ستوفر وھل بھا ویقبل الفندق سیتحملھا التي الكلف وكذلك للوجبة السوق في مقبوال كان ان السعر
   . فیھ مرغوبا

             كان الطعام لوجبة البیع سعر % وان 10 كان المطاعم الحد بھ المرغوب الربح نسبة ان //)  5( مثال 

بلغت نسبة و البیع سعر % من 30 قیمتھا بلغت المباشرة غیر الصناعیة كلفةتال وان،  دینار)  22 000( 
    . % 25 االجور

 .  االنتاج في الداخلة الغذائیة المواد كلفةت ایجاد // المطلوب  

       )والربح  واالجور المباشرة غیر الصناعیة ( االخرى الكلف – البیع سعر = في االنتاج الداخلة الغذائیة المواد كلفةت //الحل

  ) % 25 × 22 000+ (  )% 30×  22 000 ( [ــ  22 000 = في االنتاج الداخلة الغذائیة المواد كلفةت

                                                                                          +  )000 22 × 10 % ( [                                                                  

 )  2 200+  5 500+  6 600(  – 22 000 = في االنتاج الداخلة الغذائیة المواد كلفةت

               14 300ـــ  22 000 = في االنتاج الداخلة الغذائیة المواد كلفةت 

  دینار       7 700 = في االنتاج الداخلة الغذائیة المواد كلفةت 

 اقل او دینار 7 700 االنتاج في المستخدمة الغذائیة دالموا كلفةت فیھا تكون قیاسیة وصفة اي ان یعني وھذا  
  . الربح وتحقیق واالجور االخرى الصناعیة روفاتالمص كافة سیغطي المطعم ان یعني

[76] 
 



 الذي والسؤال التكلفة الى الربح ھامش باضافة السعر تحدید یتم -: التكلفة اساس على التسعیر طریقة  -ز
 ؟ الربح ھامش تحدید یتم كیف )عزیزي الطالب (نفسھ یطرح

 بالعائد ویقصد ، المستھدف االستثمار على العائد معدل اساس على الربح ھامش تحدید طرق من واحدة ان    
 .  المستثمر المال راس على تحقیقھ الفندق ادارة تتوقع الذي المستھدف التشغیل دخل ھو االستثمار على

 على المستھدف والعائد دینار)   96 000 000(  الفنادق الحد المستثمر المال راسكان  // ) 6(  مثال

 ھي الكلیة الوجبة كلفةت وان سنویا وجبة 2 000 ویبیع ینتج الفندق وان % 18 ھو بھ المرغوب االستثمار
  .دینار    720

 ؟ الفندق قبل من فیھ المرغوب الربح ھامش فماھو 

 

     الحل //

  االستثمار على المستھدف لعائدا   ×المستثمر المال راس = االجمالي المستھدف التشغیل دخل 

 % 18×  96 000 000=   االجمالي المستھدف التشغیل دخل  

 دینار  17 280 000=   االجمالي المستھدف التشغیل دخل 

  الوجبات عدد / االجمالي المستھدف التشغیل دخل = وجبة لكل المستھدف التشغیل دخل 

 2 000/  17 280 000=  وجبة لكل المستھدف التشغیل دخل

  دینار 8 640=   وجبة لكل المستھدف التشغیل دخل 

       ة الكلیة وجبكلفة الت/  ةجبدخل التشغیل المستھدف للو = كلفةتنسبة ھامش الربح المرغوب بھ من ال

                                                                             720/  8 640 = كلفةتنسبة ھامش الربح المرغوب بھ من ال

 %   12=  كلفةتنسبة ھامش الربح المرغوب بھ من ال
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 اسئلة وتمارین الفصل الثاني

 اوًال / االسئلة

 انواعھا ؟ھي كلفة وماتعرف ال // 1 س

 كیف تصنف الكلف في المطاعم والفنادق ؟ // 2 س

 ماذا تعني الكلف المباشرة والكلف غیر المباشرة ؟ // 3 س

 ماذا  تعني الكلف المتغیرة والكلف الثابتة ؟ // 4 س

 ؟ كلفة الطعام والشرابتھي فوائد احتساب ما // 5 س

 كلفة الطعام والشراب ؟تھي العوامل االساسیة التي تتحكم في تحدید ما // 6 س

 تكلم بشكل موجز عن اسالیب التسعیر االجتھادیة . // 7 س

 عدد اھم انواع وطرائق التسعیر الموضوعي او الواقعي . // 8 س

 / التمارین ثانیًا
 

 

 

 

 -والذي لدیھ مركز ربح واحد : في فندق سیاحي فرت لدیك المعلومات االتیة عن احد المطاعماتو / 1ن مریت
      دینار    5 000 000       مبیعات الطعام الكلیة    -1
     دینار    2 000 000     تشغیلیة        روفاتمص -2
        دینار  1 000 000         الربح المقدر           -3
     دینار       20 000    كلفة الطعام المعیاریة    ت -4

                      .تحدید سعر البیع االساسي حسب طریقة مركز الربح  /المطلوب 
 

 

 

 

 

 -:في فندق سیاحي یة تخص احد المطاعم تالالبیانات ال /  2 تمرین
 %  25  كلفة المعیاریة للطعام ھيتال -1
 دینار   7 000كلفة الطعام ( المواد الغذائیة المستخدمة ) ھي ت -2

 عامل .متحدید سعر بیع الطعام حسب طریقة ال /المطلوب 
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 // 3 تمرین
 -یة تخص احد الفنادق :تالالبیانات ال       

 . ) % 35 دینار وتعادل ( 5 000كلفة الطعام )  ت كلفة المواد الغذائیة المستخدمة (ت -1
  . للطعامكلفة الكلیة ت) من ال % 25 دینار وتعادل ( 3 000كلفة االجور المباشرة  تبلغت  -2

 كلفة االولیة .تتحدید سعر بیع الطعام حسب طریقة ال /المطلوب 
 
 
 

  // 4 تمرین
   -فیما یأتي معلومات مستخرجة من قائمة الدخل الحد المطاعم :        

 دینار .  16 000كلفة المواد الغذائیة المستخدمة       ت -1
 دینار .  8 000كلفة االجور المباشرة وغیر المباشرة   ت -2
 %) من المبیعات  20(الثابتة  ،%) من المبیعات  10المتغیرة ( كاالتي /الكلف االخرى المتغیرة والثابتة  -3
  . ) من المبیعات % 10 نسبة الریح المرغوبة ( -4 

 كلفة الفعلیة .تتحدید سعر البیع حسب طریقة ال /المطلوب 
 
 
 

 // 5 تمرین 
دینار والعائد المستھدف على االستثمار  150 000 000لمال المستثمر في احد الفنادق س اأان رك       

 1 000كلفة الوجبة الكلیة ھي توجبة سنویا وان  3 000% وان الفندق ینتج ویبیع 16المرغوب بھ ھو 
 ھامش الربح المرغوب فیھ من قبل الفندق ؟ ما ھو دینار .

 
 
 

 // 6تمرین  
 بان علما ، ردینا ) 9 000 000(  مبلغ فقط واحد لشھر مطعم احد الفنادق السیاحیةل الطعام مبیعات بلغت    

           كان رالشھ خالل المطعــم ھذا ارتادوا الذین الزبائن وعدد دینار)  3 500 000(  كانت الطعام تكلفة
 .  ًازبون)  2 750 (

 بابك من یتكون الطبق وان،  دینار)  3 000(  كلفتھات بلغت الوجبة على اضافات یضیف المطعم كانو     
 دینار)   5 000( و)   7 000 ( كانت القیاسیة وصفتھا حسب منھا كل كلفةت انو،  دجاجال بكباو اللحم
  . التوالي على

 . الربح مجمل طریقةوفق  للوجبة البیع سعر احتساب  // المطلوب  
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 الفصل الثالث 
 

 

 

 

 

      -بعد االنتھاء من ھذا الفصل سیكون الطالب قادرا على :
  

تعریف الدخل المحاسبي وكیفیة الوصول الیھ .   -1  

تنظیم كشف الدخل للفندق والنماذج االخرى المستخدمة من قبل بعض الفنادق لعرض نتیجة  -2

  نشاط الفندق . 

 

 

 

 

 

 

عرض نتائج الفعالیات 
 في الفندق
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 تمھید 

ات المنشأة ( سواء كانت تجاریة ة للمحاسبة بشكل عام ھو الوصول الى نتائج فعالیاالھداف الرئیسمن      
خدمیة ) في نھایة كل مدة مالیة . وفي الفنادق سیكون الھدف ھو فصل وقیاس نشاط وفعالیات  أم صناعیة أم

عن طریق معرفة نتائج كل قسم من اقسام الفندق كي تتمكن الفندق واظھار النتائج لمدة معینة من الزمن 
ن تطویر اي قسم منھا تخاذ ماتراه مناسبًا بشأن كل قسم من ھذه االقسام ، ولكي تتمكن مأادارة الفندق من 

او عدم تطویره او االستغناء عنھ كلیا ( عدا قسم الغرف الذي یعتبر النشاط االساسي للفندق حیث الیمكن 
االستغناء عنھ ، الن االستغناء عنھ معناه االستغناء عن العمل ) ، البد من وجود نظام محاسبي یساعد على 

                                                                -تحقیق اھداف مھمة ، اھمھا ما یأتي :

                                                               یة كل قسم من اقسام الفندق .قیاس مدى فاعل  -1  

االقسام االخرى .  عمقارنة نتائج كل قسم م -2                                                                    

 في رسم السیاسات والقرارات التي تتخذھا . الفندق ادارة تسھیل مھمة  -3       

                                                                  مكافأة االقسام حسب النتائج التي تحققھا .  -4  

  نتیجة فعالیات الفندق -المبحث االول :

الخالصة النھائیة لنشاط المنشأة . اال ان المقصود المحاسبي الدقیق ھي معنى نتیجة الفعالیات أن      

لمنشأة الى مدد زمنیة ھو اظھار نتیجة جھود وانجازات المنشأة لمدة زمنیة معینة ، اي تقسیم حیاة ا
ة لقیاس كفاءة االداء ومدى اداة فعال تعدلكل مدة زمنیة وذلك الن البیانات المالیة  متساویة واظھار النتائج

  ربحیة فعالیات المنشأة خالل كل مدة مالیة معینة وكذلك تساعد على رسم السیاسات والخطط في المستقبل . 

مفھوم الدخل     اوال:   

( الذي ینتج من زیادة ایراد المبیعات المتحققھ لمدة معینة على نھ أالدخل ب البعض من المحاسبین عرف    
للموجودات المستھلكة  –بصرف النظر عن قوتھا الشرائیة  –الكلفة التاریخیة تقاس بعدد الدنانیر المنفقھ 

                                                                                             للحصول على االیراد  ) . 

ـذا كما عرفھ اخرون بانھ ( مجموعة الفرق في اقیام المیزانیة العمومیة في بدایة ونھایة السنة ) . وھ       
   حسابات في المیزانیة العمومیة مقابلة االیرادات بالمصاریف . لحول اظھار القیمة الجاریة لالمفھوم یركز 
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ف ، فالدخــل معر ي تسبب االیرادات والمصاریف ــالمعامالت الكاملة التكذلك عرف الدخل على اساس     
                                                 الناتجة من معامالت كاملة  . بالفرق بین االیرادات والمصروفات

التقسیم والتسمیات للدخل ثانیا :   

   -یمكن استخدام التقسیم التالي للدخل :   

من حیث االصطالحات والتسمیات المستخدمة  .  -1      

من حیث طبیعة مكوناتھ والنتیجة .  -2       

   .من حیث المدة الزمنیة  -3   

من حیث الغرض .  -4     

من حیث الشكل . -5     

ف ھذا ـة لوصـددت االصطالحات المستخدمـتع  -من حیث االصطالحات والتسمیات المستخدمة  : -1

   -الكشف الختالف الغرض من اعداده ، ومن اھم المصطلحات المستخدمة مایأتي :

كشف االرباح أو العوائد     -أ        

كشف االرباح والخسائر أو كشف المتاجرة واالرباح والخسائر . –ب        

   . كشف الفعالیات او نتیجة الفعالیات –ج      

  . كشف الدخل –د      

.  كشف االیرادات والنفقات -ھـ       

   -من حیث طبیعة مكوناتھ والنتیجة :  -2

        الكشف الذي یظھر نتیجة فعالیات المنشأة الحالیة االعتیادیة  دون العملیات الطارئة  وتسویة  -أ      
                                                                                             السنین السابقة .          

  وھو الكشف الذي یظھر صافي الدخل الناتج عن العملیات االعتیادیة والطارئة  -الكشف الشامل : –ب      
                                                                                   . وتسویة السنین السابقة          

     وینتج صافي الدخل ھنا عن كافة فقرات الربح او الخسارة المتحققة  -الكشف الشامل المعدل  : –ج      
                                                           .  تسویات السنین السابقة خالل المدة بأستثناء         

     وبموجب ھذا الكشف یوحد الكشفان ، كشف الدخل  -واالرباح المتراكمة المركب  : كشف الدخل –د      
                                      .  كشف واحد وتظھر فیھ كافة الفقراتوكشف االرباح المتراكمة ب        
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   -من حیث المدة الزمنیة : -3

    -یعد كشف الدخل في الحاالت التالیة :       

من كل سنة .     12/  31وتنتھي في  1/  1كشف عن سنة تقویمیة  تبدأ في  -أ        

     وھو عبارة عن كشف الدخل لفترة اثنى عشر شھرًا تناظر  -طبیعیة :كشف عن سنة االعمال ال –ب      
                                                                                . الدورة التشغیلیة للمنشأة           

ویعد عن مدة نصف سنة او ربع سنة او شھرین لغرض  -: ( المرحلي ) دخل الدوريكشف ال –ج      
                                                 .  المقارنة بین نتائج المدد المتساویة على مدار السنة 

                                                                         -یقسم الى  :    -من حیث الغرض  : -4

اغراض داخلیة  .  –ب                     اغراض خارجیة  .      -أ                      

    -من حیث الشكل :  -5

     تي باللغة االنكلیزیة ) تنظم فیھ االیرادات والمصاریف اما ان یكون بشكل حساب ( یشبھ حرف  -أ      

                                                                        بشكل دائن أو مدین على التوالي .           

     او ان ینظم بنموذج كشف تدرج فیھ الحسابات وتنظم بشكل عمودي وبصورة متتالیة وحسب  –ب       
                                                                                             اسبقیات معینة  .          

كشف الدخل   ثالثا :   ( قائمة الدخل )        

یختلف كشف الدخل في المشاریع الخدمیة ( التي بضمنھا الفنادق ) عن المشاریع التجاریة ، ویعود         
السبب الى المخزون السلعي ، اي شراء البضائع بغرض بیعھا وتحقیق الربح . ففي المشروع الخدمي لیست 

یبیعھا لتحقیق الربح . عكس المشروع التجاري الذي یشتري بضاعة ویخزنھا و لدیھ بضائع یشتریھا ویبیعھا
  وسنركز ھنا على المشاریع الخدمیة ( باعتبار الفندق احداھا ) .
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    عناصر كشف ( قائمة الدخل ) - 1

  -ة لقائمة ( كشف ) الدخل ھي :أن أھم العناصر الرئیس             

        ( أو كالھما )  ما الزیادات في اصول الفندق ، او تسویة اللتزاماتھي المدخالت او االیرادات /  – 1

 الفندق ، ، مسبحق، مطعم الفندقغرف النوم في الفنادتأجیر: مثل(فترة ، نتیجة بیع وتقدیم خدمات خالل 
     . ) وغیر ذلكأو غیرھا من االغراض ....  تأجیر قاعات في الفندق ألغراض المؤتمرات أو اقامة االعراس

        ات یمنحھا الفندقاو تكبد لخصوم الفندق ألصولات او استخدامات اخرى ـمخرج/  روفاتالمص – 2

       تقدیم وي یدفعھا الفندق لتھیئة غرف النوم للنزالء اـالمصروفات الت، نتیجة رة ـ) خالل فت كالھما( او  
                                                                  . وغیرذلك و تجھیزه في مطعم الفندق .......الطعام 

            ومن كل العملیات  فندقة اوعرضیة للیزیادة في صافي االصول نتیجة لعملیات حدثالمنافع /  – 3

االستثمارات   ماعدا تلك الناتجة من االیرادات او ، خالل فترة معینة  فندقال فياالحداث المؤثرة ووالظروف 
                                                                                  . ي الفندقبواسطة مالك

             كل العملیات ن م لفندقعرضیة لص في صافي االصول نتیجة عملیات نقالخسائر /  – 4 

او  المصروفات تیة نتیجةتأماعدا تلك الم، خالل فترة معینة  لفندقا فياالحداث والظروف االخرى التي تؤثر و
                                                                                       . الفندق مالكي التوزیعات الى

دلة الدخل في المشاریع الخدمیة معا   - 2  

المصروفات التشغیلیة  –صافي الدخل ( الخسارة ) = االیرادات الخدمیة                  

یمثل صافي الدخل ( یسمى ایضًا صافي الربح ) نتیجة نشاط المشروع الخدمي خالل فترة زمنیة محددة       
 ( سابقة ) قد تكون سنة او نصف سنة او ربع سنة او شھرًا وحسب رغبة االدارة في معرفة نتیجة اعمالھا 

                                                           من كل سنة ) . 12/  31ماتكون سنویًا بتاریخ ( غالبا   
  

، اذا كانت مصروفاتة  2007/  12/  31احسب صافي الدخل لفندق الرشید السیاحي بتاریخ /  ) 1مثال ( 
مبلغ  نفسھا واجمالي ایرادتھ الخدمیة خالل السنةدینار  60 000 000مبلغ  2007التشغیلیة خالل سنة 

دینار .                                                                                   90 000 000  
 

المصروفات التشغیلیة  –صافي الدخل = االیرادات الخدمیة      الحل /  
  60 000 000  – 90 000 000صافي الدخل =                
  دینار   30 000 000 صافي الدخل =               
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أسالیب عرض نتائج فعالیات الفندق  -: المبحث الثاني      

   -تبوب النماذج التي تتبع في اعداد نتیجة فعالیات الفندق الى تبویبین رئیسین وھما :       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    حساب المتاجرة وحساب ارباح وخسائر )(نماذج التبویب االول   اوال :

النماذج ماذج اعتمدت على حساب المتاجرة وحساب االرباح والخسائر ، لكن اكثر ھذه ن ةھنالك اربع         
 قبوال وشیوعًا ھو النموذج االول ، وسنركز عزیزي الطالب على دراسة ھذا النموذج بشكل مفصل ، بینما

   سنعطي فكرة بسیطة عن النماذج الثالثة االخرى تاركین التوسع فیھا لدراستك الجامعیة مستقبال .

  یتم فتح حساب للمتاجرة یقسم الى جانبین مدین ودائن . النموذج االول /    - 1

 

 

 

 

                                                                      . ربح االجمالي لكل نشاط ھو ال مبلغ الفضلة        

 التبویب االول

اعداد ویشمل النماذج التي تتبع في   
نتیجة فعالیات الفندق تسمیتھا وتقسیمھا 
الى حساب المتاجرة وحساب االرباح 
والخسائر ویترتب على ذلك ان كثیرا من 
البنود التي تظھر عادة في االرباح 
والخسائر في اغلب المنشات تظھر في 

لمتاجرة في الفنادق               حساب ا
( مثال مصروف اندثار االثاث  

استھالك المفروشات تقفل في  ومصروف
اغلب المنشأت بحساب االرباح والخسائر 

ویب الثانيالتب  

وھو الذي یعتمد اسلوب تسمیة فعالیات 
الفندق تقریر الدخل او باالرباح والخسائر 
على ان یظھر ضمنا مجمل ربح االقسام الذي 

واالیرادات  المصروفاتیمثل الفرق بین 
قسم على انفراد ثم تطرح  المباشرة لكل

لة للتوزیع على االقسام غیر القاب المصروفات
یة والعامة والمالیة من االدار والمصروفات

اجمالي ربح االقسام لغرض الوصول الى 

.            صافي ربح الفندق  

 الجانب المدین

التي  یضم جمیع المصروفات 
تتأثر تأثیرًا مباشرًا بحجم 
النشاط للفندق من دون توزیعھا 
        على اقسامھا المختصة .
                         

 الجانب الدائن

ھو شبھ جدول ویقسم الى عدة 
 –كلفة المبیعات ت  -حقول وھي :

نسبة الفضلة الى  –ایراد المبیعات 
.          بلغ الفضلةـــم –المبیعات 
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یمثل الربح االجمالي لنشاط الفندق ككل ، وینقل ھذا الفرق الى الجانب الدائن فالفرق بین الجانبین  اما     
من االداریة والعامة والمالیة ونتیجة ھذا الحساب  المصروفات ( من حساب االرباح والخسائر  . وتظھر كافة

                                                                  في الجانب المدین من حساب االرباح والخسائر . ) صافي ربح الفندق

  وفیما یأتي شكًال مبسطًا لكل من حساب المتاجرة وحساب االرباح والخسائر . 

حــ / المتاجرة                                                                                                            

لـــــــــھ                                                                        منـــھ                                    

مبیعــات الغــــرف                 ****                             *     االجور                                 

كلفة المبیعاتتالفضلة   النسبة%    المبیعات                                الرواتب*                                     

طعام   *        %             *             *                   *     اطعام العاملین                               

میاه   *      *              %         *           المجمــــوع                                                ***                       

                                                                      *        %             *             *  سكائر
                                                                                    ****              %       *            

المجموع *      

-:مثلفي الجانب المدین  وتدرج كافة المصروفات  

   –االنارة  –ایجار  –( ماء                       

–التامین  –تدفئة                                                     

   -قرطاسیة ومطبوعات                          

  –عامة  مصروفات –اعالن ودعایة                       

    -زجاجیات  –صیانة وتصلیحات                 

    -فضیات وادوات مطبخ                            

غسیل وكوي                                                               ––بیاضات                           

اعاله  في مجموع المصروفات         ***    

مجمل الربح                  ***     

  ******                                          *****           
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  -: األتياما حساب االرباح والخسائر فیصور بالشكل 

    20/ ...  12/  31حـ / االرباح والخسائر عن السنة المنتھیة بتاریخ               

منـــــــھ                                                                              لـــــــــــھ            

/ المتاجرة ( مجمل الربح )****     حـ  فوائد القرض                     ***                                

مكافأت اعضاء مجلس االدارة                                     

***           اجور                                                         

***      خدمات اداریة                                                  

المجمــــــــــوع                 ***                                       

اجور تدقیق          ***                                    

االطفاء واالندثار                         ***                   

  مجموع المصروفات                                ****     

صافي الربح                                         ****     

                                  ******                           *****  

عن السنة فیما یأتي بعض المعلومات المستخرجة من سجالت فندق الرصافة السیاحي ) /  2 مثال (

                                                             -: 2001/  12/  31المنتھیة بتاریخ 

     / دینار  2 000 000/ المیاه المعدنیة  دینار  30 000 000ة  ـاالطعم -:ة المبیعات لكل منـكلفت – 1
دینار .  3 000 000/ العصائر دینار   6 000 000/ المشروبات الغازیة  دینار  4 000 000السكائر   

/ دینار  5 000 000/المیاه المعدنیة دینار   50 000 000االطعمة  -ایراد المبیعات لكل من : – 2
دینار . 5 000 000/ العصائر  دینار  10 000 000/ المشروبات الغازیة  دینار  8 000 000 السكائر  

                                                             دینار .  70 000 000بلغ ایراد مبیعات الغرف   – 3

 . دینار 4 000 000دینار واطعام العاملین   25 000 000بلغت رواتب واجور العاملین  – 4
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والقرطاسیة دینار   12 200 000االیجار  مصروفات ودینار   800 000الماء   مصروفات بلغت  – 5 
االعالن  مصروفاتار وـدین 7 000 000 دـة والتبریـالتدفئ مصروفاتار وـدین 1 000 000والمطبوعات  

 3 000 000دینار والبیاضات  4 000 000وادوات المطبخ  دینار والفضیات  6 000 000والدعایة  
       دینار . 

 1 000 000بلغت فائدة القرض  ، في حین دینار  2 000 000ت مكافأة اعضاء مجلس االدارة  ـكان – 6
                                                                                           دینار . 1 500 000دینار واجور التدقیق 

                                 االرباح والخسائر .  اب رة وحسـالمتاجبأستخدام فتح حساب كشف الدخل ( قائمة الدخل ) اعداد / المطلوب

 ـرةـــــــحــ / المتاج                          الحل //  

                                                                                                                                                                                                       منـــــــــــھ                                                                  لـــــــــــــھ      

الغرفمبیعات                  70 000 000                    رواتب واجور العاملین  25 000 000            

القسم     كلفة المبیعات ت      المبیعات     النسبة%    الفضلة               اطعام العاملین       4 000 000                    

االطعمة  30 000 000   50 000 %000  40  20 000 000 المجموع                   29 000 000        

میاه معدنیة 2 000 000    5 000 %000  60    3 000 000 الماء مصروفات          800 000                 

السكائــــــر   4 000 000  8 000 %000  50    4 000 000 االیجار مصروفات    12 200 000                   

مشروبات غازیة 6 000 000 10 000 %000  40  4 000 000 قرطاسیة ومطبوعات     1 000 000            

العصائـــــــــر  3 000 000  5 000 %000  40  2 000 000 تدفئة وتبرید           7 000 000           

  اعالن ودعایة          6 000 000                     45 000 000  78 000 %000 42.3  33 000 000

        000 000 33 فضیات وادوات المطبخ  4 000 000           

البیاضات        3 000 000            

مصروفاتمجموع ال           34 000 000  

مجمل الربح        40 000 000   
          000 000 103   000 000 103               

منھ                                        حــ /  أ . خ                                        لــھ      

مجمل الربح ( المتاجرة )      40 000 000      مكافأة مجلس االدارة               2 000 000    

      فائدة القرض                   1 750 000   

اجور تدقیق                     2 250 000     

صافـي الربــح                 34 000 000    

  000 000 40                                           000 000 40   
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   -توضیح الحل :

حساب المتاجرة **      

وھي االرصدة الموجودة في السؤال قسمت الى قسمین ، القسم االول وھو مایخص العاملین  الجھة المدینة /
)  29 000 000وتشمل ( رواتب واجور العاملین واطعام العاملین ) وتم جمعھما سویة وبلغ مجموعھما ( 

االیجار الماء ومصروف  مصروفاتالمتعلقة بنشاط الفندق وھي ( مصروفاتالدینار ، والقسم الثاني یخص 
االعالن والدعایة والفضیات وادوات  مصروفاتوالقرطاسیة والمطبوعات ومصروف التدفئة والتبرید و

                                  ) دینار . 34 000 000(  مصروفاتالمطبخ والبیاضات ) وكان مجموع ھذه ال

) دینار . ثم تم عمل تخطیط  70 000 000فتم ادراج مبیعات الغرف كایراد والبالغ ( اما الجھة الدائنة / 
          -شكلي لبقیة االیرادات الخاصة باالقسام االخرى والتي یتبقى منھا سلعًا بعد بیع جزء منھا وكاالتي :

كلفة المبیعات وایراد المبیعات معلوم بالسؤال ، تاالطعمة /    

كلفة المبیعات  )   -الفضلة فتساوي ( ایراد المبیعات   اما               

دینار الفضلة   2 000 000=  3 000 000  -  5 000 000              

   100× =  مبلغ الفضلة / ایراد المبیعات  نسبة الفضلة         

  100×   5 000 000/  2 000 000نسبة الفضلة =          

% 40نسبة الفضلة  =            

وبنفس االسلوب یتم استخراج الفضلة ونسبة الفضلة لكل من المیاه المعدنیة والسكائر والمشروبات الغازیة 
  والعصائر .

ومن ثم نستخرج كلفتھا توالمبیعات و الفضلة بعد االنتھاء من احتساب الفضلة ونسبتھا لكل قسم نقوم بجمع 
. نسبة الفضلة االجمالیة  

م ـم السكائر + فضلة قسـم المیاه المعدنیة + فضلة قسـم االطعمة + فضلة قسـة = فضلة قســي الفضلــاجمال
المشروبات الغازیة + فضلة قسم العصائر                           

  2 000 000+  4 000 000+  4 000 000+  3 000 000+  20 000 000اجمالي الفضلة = 

دینار  33 000 000 اجمالي الفضلة  =   
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  5 000 000+  10 000 000+  8 000 000+  5 000 000+  50 000 000اجمالي المبیعات= 

دینار    78 000 000اجمالي المبیعات =    

  100×   78 000 000/  33 000 000االجمالیة  =  نسبة الفضلة 

% ( بعد التقریب لمرتبة واحدة )  42.  3نسبة الفضلة االجمالیة  =    

 ي الفضلة فقطـرف واجمالـث یتم جمع مبیعات الغـحی، رة ـ/ المتاج ن حــن مـب الدائـوم بجمع الجانـثم نق    
) . 103 000 000لیكون مجموع الجھة الدائنة (  ) 33 000 000+  70 000 000(   

جموع الجانب المدین من نفس الحساب نالحظ ان حاصل جمع المصاریف المتعلقة بالعمال ة مــجعاوبمر     
  ) أي مامجموعھ مبلغ       34 000 000+  29 000 000ون ( ـومجموع مصاریف الفندق االخرى یك

الدائنة ) ، فنقوم باستخراج مجمل الربح وھو الفرق بین الجانبین ( الطرف االكبر الجھة  63 000 000(   
یكون الفرق مجمل )  63 000 000 ( مطروحا منھا مجموع الجھة المدینة)  103 000 000 ( ومبلغھا

                                                                          ) دینار .  40 000 000الربح ومقداره ( 

حساب االرباح والخسائر **     

ینقل مجمل الربح من حساب المتاجرة الى الجھة الدائنة من حساب االرباح والخسائر ، ثم یتم درج        
المصروفات االخرى في الجانب المدین . ویتم استخراج صافي الربح بعد جمع المصاریف وطرحھا من 

                                                                                                 مجموع الجھة الدائنة .

   -تاجرة وذلك وفقًا لتقسیم نشاط الفندق وكاالتي :للم ینحساب یتم اعداد/ النموذج الثاني  - 2

حساب المتاجرة لالنشطة الفرعیة . –ب    ،  ة ( نشاط عام ) الرئیسلالنشطة حساب المتاجرة  –أ            

لقد اطلق على ھذا النموذج عنوان حساب المتاجرة واالرباح والخسائر ، وینظم ھذا /  النموذج الثالث  - 3
                            النموذج بشكل كشف ویتم فیھ دمج المتاجرة واالرباح والخسائر معًا .

فیھ     ویتم في ھذا النموذج فتح حساب ختامي واحد ھو االرباح والخسائر تظھر /  النموذج الرابع  3 -4
. ن اقسام الفندق االنتاجیة النتائج النھائیة االجمالیة لكل قسم م  
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   ) كشوفات وتقاریر (  نماذج التبویب الثاني  ثانیا : 

یطلق علیھ كشف االرباح والخسائر ، واخرون یطلقون علیھ كشف االیرادات النموذج األول /  – 1
                            ، وھذا النموذج بدیل عن حسابي المتاجرة واالرباح والخسائر .   مصروفاتوال

المباشرة على اقسامھا او التكالیف على  مصروفاتبموجب ھذا النموذج توزع كافة الالنموذج الثاني /   – 2
                                                            مراكز الكلف وكذلك بالنسبة لالیرادات المباشرة  . 

      ایضا في الفندق الذي  اوھو من النماذج التي تمتاز ببساطتھا وامكانیة استخدامھ النموذج الثالث / – 3
   یتركز نشاطھ على الغرف والمطاعم وبعض االنشطة الفرعیة االخرى التي لیس ھناك حاجھ لمعرفة        

          -شكل تقریر الدخل للفندق كما یأتي :ویكون  بشكل منفرد ، اذ یمكن دمجھا .تفاصیل نشاطھا       

  201/ .... 12/  31تقریر الدخل لفندق ........... عن السنة المنتھیة بتاریخ                   

 التفاصیـــــل  المجموع قسم الغرف قسم المطعم قسم المسبح قسم المسرح

واالیراداتالمبیعات        

 یطرح :-      
 مصروفاتیعات والبكلفة المت

 المباشرة
 

) = مجمل الربح ( الخسارة         

 یطرح :-      
غیر المباشرة  مصروفاتال

 واالداریة
 

= صافي الربح        
   

  -ھما :المشار الیھا سابقًا ، یوجد نموذجان السلوب عرض قائمة الدخل وبصورة عامة 
 

-فیما یأتي عرض مبسط لقائمة الدخل ذات مرحلة واحدة : قائمة الدخل ذات المرحلة الواحدة /. -أ     
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201/ ....  12/  31قائمة الدخل فندق .......  بتاریخ                             
كلي / دینار     ارنید/  جزئي      التفاصیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل             

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

  االیرادات  :- 
قسم الغرف      
قسم المطعم      
قسم المسبح      
قسم السینما      
قسم الھاتف      
قسم تأجیر القاعات     
ایة اقسام ایرادیة اخرى في الفندق     
ارباح بیع االصول الثابتة     

     *******   الفندق اجمالي ایرادات  

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

 تطرح / التكالیف والمصروفات :- 
قسم الغرف     
قسم المطعم     

قسم المسبح      
قسم السینما      
قسم الھاتف      
قسم تأجیر القاعات     
ایة اقسام ایرادیة اخرى في الفندق      
اداریة عامة مصروفات    
التسویق    
الصیانة واالصالح      
تكالیف الطاقة      
ایجار وضرائب امالك وتأمین     
مصروف فوائد      
مصروف االندثار واالطفاء      

خسائر بیع االصول الثابتة         

     ( ***** ) اجمالي مصروفات الفندق      

    ********** =  صافي الدخل     
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 لقائمة الدخل ذات المراحل المتعددة فیما یأتي عرض مبسط/   قائمة الدخل ذات المراحل المتعددة -ب 

میز بین االحداث التشغیلیة ( االیرادات یاالمریكي الموحد لصناعة الفنادق الذي  وفقًا لمتطلبات النظام
والمصروفات ) الدوریة المتكررة والمستمرة وتفصلھا عــن االحداث االخرى ( االیرادات والمصروفات 

                                                                                                                -:  ة وغیـر المستمرةـرراالخــرى غیـر الدوریة وغیر المتكـ

201/ .... 12/  31قائمة دخل فندق ..... عن السنة المنتھیة بتاریخ   

كلي / دینار     ارنیدجزئي /       التفاصیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل             

  
      **  

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

  ایرادات االقسام االیرادیة :- 
قسم الغرف      
قسم المطعم      
قسم المسبح      
قسم السینما      
قسم الھاتف      
قسم تأجیر القاعات     
ایة اقسام ایرادیة اخرى في الفندق     

     *******  اجمالي ایرادات االقسام االیرادیة  

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

 التكالیف والمصروفات :- 
قسم الغرف     
قسم المطعم     

قسم المسبح      
قسم السینما      
قسم الھاتف      
قسم تأجیر القاعات      
اداریة عامة مصروفات    
التسویق    
الصیانة واالصالح      
تكالیف الطاقة      
ایجار وضرائب امالك وتأمین     
مصروف فوائد      
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     ** مصروف االندثار واالطفاء       

     ( ***** ) اجمالي مصروفات الفندق      

    ********** الدخل قبل أرباح ( خسائر ) بیع االصول الثابتة      

          **  
       ( ** )  

        )** (  
          **  
        )** (  

            **  
       ( ** )  
         **  
       ( ** )  

   
 

+ ارباح بیع االصول الثابتة    
خسائر بیع االصول الثابتة  -       

ضرائب تملك الموجودات الثابتة ( رسم التسجیل العقاري ) -    
+  فائدة القرض الدائنة    
  فائدة القرض المدینة  -  
+ ارباح بیع االستثمارات واالسھم والسندات    
خسائر بیع االستثمارات واالسھم والسندات  -    

+ ایة ایرادات اخرى ال تتعلق بنشاط الفندق      
اخرى ال تتعلق بنشاط الفندق ایة مصروفات  -    

          ******** = الدخل قبل مصروف الضریبة      

       ( ** ) مصروف ضریبة الدخل  -     

      ******* =  صافي الدخل     
 

لغرض وقبل الدخول بحل امثلة حول قائمة الدخل ذات المراحل المتعددة ، نعرض الیك عزیزي الطالب     
            . باللغة العربیة لقائمة الدخل معدة وفقًا للنظام المحاسبي الموحد للفنادق االمریكیة ًانموذجاالطالع 

دخل       
 (خسارة )

مصروفات 
 اخرى

رواتب 
 وملحقاتھا

تكلفة 
 مبیعات

صافي 
 االیراد

 البیان الملحق

 
692261 
87377 

(27623) 
12646 
61283 

825944 
 

164181 
67868 
61554 

 
62099 
54703 
1587 
6731 
----- 

125120 
 
66549 
32043 
24637 

 
143140 
204180 
17132 
33276 

----- 
397728 

 
97632 
35825 
36917 

 
---- 

178310 
60044 
10347 

---- 
248701 

 
---- 
---- 
---- 

 
897500 
524570 
51140 
63000 
61283 

1597493 
 

---- 
---- 
---- 

 
1ملحق   
2ملحق   
3ملحق   
4ملحق   
5ملحق   

 
 

6ملحق   
7ملحق   
8ملحق   

 االثسام االیرادیة
 قسم الغرف

 قسم االغذیة والمشروبات
 قسم التلفون

 اقسام ایرادیة اخرى 
 ریع االیجارات والدخول االخرى

 اجمالي االقسام
 مصروفات غیر قابلة للتوزیع

 مصاریف اداریة وعامة
 التسویق

 الصیانة واالصالح
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الحد ھذه المالحق وھو  ًاولغرض االطالع على المالحق الواردة في نموذج الكشف اعاله ، نعرض نموذج    
. )  1الملحق رقم (   

) : قائمة دخل قسم الغرف  1ملحق (     

 
 

 

 

897500 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
900000 

2500 
 
 
 
 

143140 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

120000 
23140 

 
 

2500 
5285 
10100 
7000 

 االیرادات 
 مبیعات الغرف 

 خصومات 
 صافي االیراد
 المصروفات

 رواتب واجور
 مزایا العاملین " ملحق الرواتب "

 اجمالي الرواتب واالجور والمصروفات الملحقة
 مصروفات اخرى

 عموالت
 عقود خدمة تنظیف

 نقل النزالء
وكوي غسل  

47312 
340915 
485029 

 
28500 
45324 
6914 

192153 
146000 
418891 
66138 
10500 
76638 
16094 
60544 

47312 
170541 
295661 

 
---- 
---- 
---- 
---- 
---- 

 

---- 
170374 
568102 

 
---- 
---- 
---- 
---- 
---- 

 

---- 
---- 

248701 
 

---- 
---- 
---- 
---- 
---- 

 

---- 
---- 

1597493 
 

---- 
---- 
---- 
---- 
---- 

 
 

 
 
 

 

9ملحق   
 
 
 

10ملحق   
10ملحق   
10ملحق   
10ملحق   
10ملحق   
 
 

 تكالیف الطاقة
 اجمالي مصروفات غیر قابلة للتوزیع

 الدخل قبل االعباء الثابتة
 االعباء الثابتة

 االیجار
 ضرائب االمتالك

 التامین
 الفائدة

 اھالك واطفاء
 اجمالي االعباء الثابتة

 الدخل قبل مكاسب بیع اصول
 مكسب بیع اصل ثابت

 الدخل قبل ضریبة الدخل
 ضریبة الدخل
 صافي الدخل
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205239 
692261 

 
 
 
 
 

62099 

11000 
11125 
9925 
2167 
2972 

 
 

 بیاضات
 مستلزمات التشغیل
 مصروف حجوزات

 زي موحد
 مصروفات تشغیلیة اخرى
 اجمالي مصروفات اخرى

 اجمالي المصروفات 
 دخل القسم ( الخسارة )

 

 -: 2004/  12/  31السیاحي بتاریخ  رصدة مستخرجة من سجالت فندق الشموعفیما یأتي ا)/  3 مثال(
                                                            -كانت ایرادات اقسام الفندق االیرادیة كما یأتي :  - 1  

  دینار 16 000 000  مـم المطعـقس  -ب       دینار 25 000 000 رف ـم الغـقس -أ          

دینار  3 000 000قسم المسبح   -د          دینار  4 000 000  م تأجیر القاعاتـقس -ج           

  -بلغت التكالیف والمصروفات الخاصة بأقسام الفندق االیرادیة كما یأتي : – 2  

ار ـدین 9 000 000م  ـالمطعقسـم   -ب         دینــار  19 000 000رف  ـالغقسـم  -أ            

دینار .  1 500 000المسبح    -د        دینار  2 500 000 ر القاعاتـتأجیقسـم    -ج            

دینـار .  1 500 000ة ـداریاال مصروفاتال – 3    

. دینـار  1 000 000 ةـعامال مصروفاتال - 4    

دینار . 1 500 000یــة المتنوعة  قـتسویال مصروفاتال - 5    

دینار .  1 500 000 ـات حالتصلیة وــصیانال  - 6    

دینار .  750 000  مطبوعـاتالقرطاسیــة وال - 7    

  .دینار  100 000دق ارباح بیع احدى سیارات الفن - 8  

دینار .  200 000  الفندق ثاثخسائر بیع جزء من ا - 9    

دینار . 1 000 000الفوائد الدائنة لصالح الفندق عن استثمارات في شراء اسھم   - 10    

دینار .  400 000الفوائد المدینة لصالح مصرف الرشید على الفندق  - 11    

دینار . 500 000ایراد بیع بیاضات مستھلكة   – 12    
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المطلوب / اعـداد كشـف الدخــل ( قائمة الدخل )  ذات المرحلة الواحدة لفندق الشموع السیاحي عن السنة 
       . 2004/  12/  31المنتھیة بتاریخ               

 الحل /               
  2004/  12/  31فندق الشموع السیاحي بتاریخ ذات المرحلة الواحدة لقائمة الدخل 

كلي / دینار     ارنیدجزئي /       التفاصیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل             

  
 000 000 25  

000 000 16  
000 000 4  
000 000 3  
000 100  
000 000 1  
000 500  

  االیرادات  :- 
قسم الغرف      
قسم المطعم      
قسم تأجیر القاعات     
قسم المسبح      
ارباح بیع سیارة      
فوائد دائنة      
ایراد بیع بیاضات مستھلكة     

فندقاجمالي ایرادات ال    49 600 000  

  
000 000 19  
000 000 9  
000 500 2  
000 500 1  
000 500 1  
000 000 1  
000 500 1  
000 500 1  
000 750  
000 400  
000 200  

 التكالیف والمصروفات :- 
قسم الغرف    
قسم المطعم     
قسم تاجیر القاعات     
قسم المسبح    
اداریة مصروفات    
عامة مصروفات    
متنوعة تسویقیة مصروفات    

  تصلیحاتصیانة و   
قرطاسیة ومطبوعات    

فوائد مدینة      
  خسائر بیع االثاث    

  )000 850 38 ( اجمالي مصروفات الفندق      

   000 750 10 =  صافي الدخل     
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 -: 2000/  12/  31فیما یأتي ارصدة مستخرجة من سجالت فندق الكوت السیاحي بتاریخ ) /  4 مثال (

                                                           -:كانت ایرادات اقسام الفندق االیرادیة كما یأتي   - 1  

  دینار    12 000 000              رفـم الغـقس        

ار ـدین      6 000 000              مـم المطعـقس          

                                                         دینار        2 000 000    اتـر القاعـم تأجیـقس         
                                                 -بلغت التكالیف والمصروفات الخاصة بالفندق كما یأتي : – 2  

       رــتأجیم ـقس،  مــالمطعقسم ،  رفــالغقسم ة ( ـدق االیرادیـة باقسام الفنـف الخاصـالمصاری –أ         

                                                                  دینــار  . 9 600 000  -) : اتـالقاع            

  قـالتسویدینـار /   600 000  ةـامـع مصروفات -االخــرى الخاصــة بالفنــدق : مصروفاتال –ب         

   900 000 روف االندثارـمصدینار /  700 000 ـات حتصلیة وــصیاندینـار /  1 300 000             

دینار .      1 100 000اداریة   مصروفاتدینار /  900 000دینار / اجور تدقیق                 

دینار .  100 000ى سیارات الفندق ارباح بیع احد  - 3   

% . 30نسبة ضریبة الدخل   - 4   

السنة   اعداد كشف الدخل ( قائمة الدخل )  ذات المراحل المتعددة لفندق الكوت السیاحي عن المطلوب /   

                                                                 . 2000/  12/  31المنتھیة بتاریخ               
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                السیاحي عن السنة المنتھیة بتاریخفندق الكوت ذات المراحل المتعددة لدخل ال قائمة   الحل /

31  /12  /2000                                                                                    .  

كلي / دینار     جزئي / ذیتار      التفاصیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل             

  
     000 000 12  

   000 000 6  
   000 000 2  

  ایرادات االقسام االیرادیة :- 
قسم الغرف      
قسم المطعم      
قسم تأجیر القاعات     

 اجمالي ایرادات االقسام االیرادیة     20 000 000  

  
 000 600 9  
 000 600  
 000 300 1  
 000 700  
 000 900  
 000 900  
 000 100 1  

 التكالیف والمصروفات :- 
خاصة باالقسام االیرادیة في الفندق مصروفات  

عامة مصروفات    
التسویق    

تصلیحاتصیانة و     
مصروف االندثار      
اجور تدقیق      
اداریة مصروفات     

  )000 100 15   ( اجمالي مصروفات الفندق      

الدخل قبل أرباح ( خسائر ) بیع االصول الثابتة     4 900 000     

+ ارباح بیع االصول الثابتة         100 000      

     000 000 5 = الدخل قبل مصروف الضریبة      

   )000 500 1 ( % 30 ضریبة الدخل   -     

=  صافي الدخل        3 500 000     
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 -: 2002/ 12/  31السیاحي بتاریخ  بعقوبةفیما یأتي ارصدة مستخرجة من سجالت فندق ) /  5 مثال (

( المبالغ بالدینار ) -كانت ایرادات ومصروفات اقسام الفندق االیرادیة كما یأتي :  - 1    

 التفاصیل قسم الغرف قسم المطعم قسم المسبح قسم تاجیر القاعات

000 200 3  000 500 4  000 500 17  000 000 30  االیرادات 

000 000 2  000 000 3  000 000 9  000 000 17  التكالیف والمصروفات 
 

 2 000 000 اداریة  مصروفات -خـرى الخاصة بالفندق كما یأتي :بلغت التكالیف والمصروفات اال – 2  

 ةـالصیاندینار /  1 900 000تسویقیة متنوعة   مصروفاتدینار /  1 900 000عامة  مصروفاتدینار / 

دینار /  1 500 000الطاقة  مصروفاتدینار /  1 000 000 االندثار دینار / 1 600 000  والتصلیحات

دینار / اجور  100 000  مصروف فوائددینار  /  2 200 000تأمین دینار /  800 000ضرائب امالك 

                                                                                          دینار  .    400 000تدقیق 

. دینار 400 000حدى سیارات الفندق ارباح بیع ا - 3    

دینار .   200 000 الفندق ثاثاخسائر بیع جزء من  - 4    

% . 20نسبة ضریبة الدخل  – 5    

اعداد كشف الدخل ( قائمة الدخل )  ذات المراحل المتعددة لفندق بعقوبة السیاحي عن     المطلوب /        

.  2002/  12/  31السنة المنتھیة بتاریخ                      

      /الحل 

. 2002  /  12/  31فندق بعقوبة السیاحي عن السنة المنتھیة بتاریخ ل ذات المراحل المتعددة دخلالقائمة    
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كلي / دینار     اردینجزئي /       التفاصیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل             

  
  000 000 30  

  000 500 17  
  000 500 4  
   000 200 3 

  ایرادات االقسام االیرادیة :- 
قسم الغرف      
قسم المطعم      
قسم المسبح      
قسم تأجیر القاعات     

 اجمالي ایرادات االقسام االیرادیة    55 200 000    

  
      000 000 17 

000 000 9    
000 000 3  
000 000 2  
000 000 2  
000 900 1  
000 900 1  
000 600 1  
000 000 1  
000 500 1  
000 800  
000 200 2  
000 100  
000 400  

 التكالیف والمصروفات :- 
قسم الغرف     
قسم المطعم     

قسم المسبح      
قسم تأجیر القاعات     
اداریة  مصروفات    
عامة مصروفات    
یة متنوعةویقتس مصروفات    

والتصلیحات الصیانة    
االندثار     
الطاقة  مصروفات     
امالكضرائب      

   مینالتأ   
مصروف فوائد      
اجور تدقیق     

   )000 400 44  ( اجمالي مصروفات الفندق      

الدخل قبل أرباح ( خسائر ) بیع االصول الثابتة       10 800 000      

    000 400  
   )000 200      (  

   
 

( السیارة )+ ارباح بیع االصول الثابتة    
  ( االثاث ) خسائر بیع االصول الثابتة  -     

الضریبة  = الدخل قبل    11 000 000     

  )000 200 2     ( %  20  ضریبة الدخل   -     

=  صافي الدخل     8 800 000     
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( الذي یحتوي على ثالثة أقسام السیاحي  بیجيفیما یأتي ارصدة مستخرجة من سجالت فندق ) /  6 مثال (

   -: 2003 / 12/  31بتاریخ ایرادیة : قسم الغرف ، قسم المطعم ، قسم المسبح ) 

                                                            -كانت ایرادات اقسام الفندق االیرادیة كما یأتي :  - 1  

                              دینار  19 000 000قسم المطعم   دینار / 30 000 000قسم الغرف      

                                المستندات  مخزنكافــة المستندات التي تؤیـد ایرادات قسـم المسبـح بسبـب احتراق  بینما أحترقت
                                                                     . اخرى سوى ھذه المستندات المھمة بسبب حادث عرضي لم یكلف الفندق ایة اضرارًا 

-بلغت التكالیف والمصروفات الخاصة بالفندق كما یأتي : – 2    

دینار .  25 800 000رادیة الثالثة الخاصة باقسام الفندق االی مصروفاتاجمالي ال -أ             

دینار .  12 000 000االخرى الخاصة بالفندق  مصروفاتاجمالي ال -ب             

% .      30نسبة ضریبة الدخل  – 4            دینار . 200 000خسائر بیع جزء من اثاث الفندق  - 3    

دینار .         15 400 000  صافي الدخل بعد الضریبة - 5    

             . . مع بیان كافة خطوات الحل الالزمة  2003ایراد قسم المسبح لعام ایجاد  - 1 المطلوب /    

كشف الدخل ( قائمة الدخل )  ذات المراحل المتعددة لفندق بیجي السیاحي عن    اعداد  - 2                   
.                        2003/  12/  31لمنتھیة بتاریخ السنة ا                      

      الحل /

  -: نستخرج مبلغ الدخل قبل مصروف الضریبة ثم نستخرج مبلغ الضریبة – 1 

  نسبة الضریبة   -%   100 / صافي الدخل بعد الضریبة    صافي الدخل قبل الضریبة  =        

      % 30  -%   100 /  15 400 000صافي الدخل قبل الضریبة  =           

%  70/    15 400 000صافي الدخل قبل الضریبة  =           

 دینار   22 000 000 =  صافي الدخل قبل الضریبة        

 مبلغ مصروف الضریبة = صافي الدخل بعد الضریبة  –صافي الدخل قبل الضریبة   

   15 400 000الضریبة =  مصروف مبلغ  -  22 000 000     

 الضریبة مصروف = مبلغ 15 400 000  -  22 000 000     

 دینار   6 600 000الضریبة =  مصروف مبلغ      
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 -نستخرج الدخل قبل بیع االصول الثابتة :  – 2

 خسائر بیع االصول الثابتة = الدخل قبل الضریبة  –الدخل قبل خسائر بیع االصول الثابتة        

  22 000 000=  200 000  –الدخل قبل خسائر بیع االصول الثابتة        

  200 000+  22 000 000الدخل قبل خسائر بیع االصول الثابتة =        

 دینار    22 200 000الدخل قبل خسائر بیع االصول الثابتة  =         

 -: اجمالي ایرادات االقسام االیرادیةنستخرج  – 3

 اجمالي مصروفات الفندق = الدخل قبل خسائر بیع االصول الثابتة  –اجمالي ایرادات االقسام االیرادیة       

     22 200 000=    37 800 000  –اجمالي ایرادات االقسام االیرادیة       

  37 800 000+    22 200 000=   اجمالي ایرادات االقسام االیرادیة      

 ینار د 60 000 000=   اجمالي ایرادات االقسام االیرادیة      

  -: ایراد قسم المسبحنستخرج   - 4

ایراد قسمي الغرف والمطعم  –ایراد قسم المسبح = اجمالي ایرادات االقسام االیرادیة         

  49 000 000 – 60 000 000ایراد قسم المسبح =       

دینار  11 000 000ایراد قسم المسبح =         

2003/  12/  31السیاحي عن السنة المنتھیة بتاریخ  ق بیجيقائمة دخل فند  

كلي / دینار     اردینجزئي /       التفاصیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل             
  

   000 000 30  
  000 000 19  

    000 000 11  

  ایرادات االقسام االیرادیة :- 
قسم الغرف      
قسم المطعم      
المسبحقسم      

   000 000 60  اجمالي ایرادات االقسام االیرادیة  
  

 000 800 25  
 000 000 12  

 التكالیف والمصروفات :- 
خاصة باالقسام االیرادیة في الفندق مصروفات  

عامةاداریة  مصروفات    
اجمالي مصروفات الفندق     37 800 000      
    000 200 22 الدخل قبل أرباح ( خسائر ) بیع االصول الثابتة      
     )000 200     ( ( االثاث ) بیع االصول الثابتة خسائر  -       

    000 000 22 = الدخل قبل مصروف الضریبة      
   )000 600 6 ( % 30 ضریبة الدخل   -     

=  صافي الدخل    15 400 000      
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اكمل المعلومات الناقصة فـي كشف الدخل الخاص بفندق الربیع السیاحي عن السنة المنتھیة ) /  7 مثال (

  -مبینًا طریقة الحل : 2004/  12/  31بتاریخ 

    

كلي / دینار       
     

اردینجزئي /       
         

التفاصیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل             
  

 ؟؟؟        
  000 000 13  

  000 000 4  
  000 500 3  
  000 500 1   

  ایرادات االقسام االیرادیة :- 
قسم الغرف      
قسم المطعم      
قسم المسبح      
قسم تأجیر القاعات     
قسم الھاتف     

 

    000 000 50  
  

  اجمالي ایرادات االقسام االیرادیة
 

  
   000 000 17  
   000 000 9  

؟؟؟       
   000 000 2  

؟؟؟          
   000 500 2  
   000 500 1  
   000 000 2  
   000 000 1  
   000 900 1  

 التكالیف والمصروفات :- 
قسم الغرف     
قسم المطعم     

قسم المسبح      
قسم تأجیر القاعات     
قسم الھاتف     
اداریة  مصروفات    
یة متنوعةویقتس مصروفات    

عامة مصروفات     
الصیانة        

االندثار     
     

؟؟؟      
    

 اجمالي مصروفات الفندق
      

؟؟؟       
 

 الدخل قبل أرباح ( خسائر ) بیع االصول الثابتة 
   

    000 100    

   )000 200 (  

   
 

  

( السیارة )+ ارباح بیع االصول الثابتة           

  ( االثاث ) خسائر بیع االصول الثابتة  -   

 
 
        

؟؟؟           
     

الضریبة  = الدخل قبل           
 

؟؟؟           
  

%  30  ضریبة الدخل   -    
  

   000 000 7     

=  صافي الدخل    
 

اذا علمت بأن مبلغ مصروفات قسم المسبح ھي ضعف مصروفات قسم الھاتف .   
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 الحل //

نستخرج مبلغ الدخل قبل مصروف الضریبة ثم نستخرج مبلغ الضریبة  – 1    

  نسبة الضریبة   -%   100 / صافي الدخل قبل الضریبة  =   صافي الدخل بعد الضریبة   

%  30  -%   100/  7 000 000 صافي الدخل قبل الضریبة  =      

 %  70/   7 000 000  = صافي الدخل قبل الضریبة    

 دینار   10 000 000  = صافي الدخل قبل الضریبة    

 مبلغ مصروف الضریبة = صافي الدخل بعد الضریبة  –صافي الدخل قبل الضریبة   

  7 000 000الضریبة =  مصروف مبلغ  -  10 000 000     

 الضریبة مصروف مبلغدینار   3 000 000=    7 000 000  -  10 000 000     

   نستخرج الدخـل قبل ارباح ( أو خسائر ) بیع االصول الثابتة  – 2

                                                      = الدخل بیع االثاث خسائر  –+ ارباح بیع السیارة بیع االصول الثابتة ارباح ( أو خسائر ) ل قبل ـالدخ
 الضریبة  مصروف قبل

  10 000 000=  200 000  – 100 000+  خسائر بیع االصول الثابتةارباح ( او ) الدخل قبل    

 200 000+  100 000 – 10 000 000خسائر بیع االصول الثابتة = ارباح ( او ) الدخل قبل    

 دینار   10 100 000خسائر بیع االصول الثابتة =  ارباح ( او ) الدخل قبل    

او) أرباح (اجمالي مصروفات الفنـدق = الدخـل قبل  –اجمالي ایرادات االقسام االیرادیـة  – 3

 االصول الثابتة ع خسائـر بیـ

   10 100 000اجمالي مصروفات الفندق  =   -  50 000 000      

 =  اجمالي مصروفات الفندق   10 100 000  -  50 000 000      

 دینار   39 900 000اجمالي مصروفات الفندق  =        
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 مصروفات الفندق المعلومة  = مصروفات قسمي المسبح والھاتف   -اجمالي مصروفات الفندق    - 4   

= مصروفات قسمي المسبح والھاتف   36 900 000  -  39 900 000        

دینار   3 000 000=    مصروفات قسمي المسبح والھاتف        

( حصة واحدة )   1نفرض حصة مصروفات قسم الھاتف =          

  ) ( حصتان النھا الضعف 2فأن حصة مصروفات قسم المسبح =        

  3/  1×  3 000 000حصة مصروفات قسم الھاتف =       

دینار   1 000 000حصة مصروفات قسم الھاتف =         

  3/  2×   3 000 000حصة مصروفات قسم المسبح =      

دینار  2 000 000حصة مصروفات قسم المسبح =         

 

اجمالي ایرادات االقسام االیرادیة = ایراد قسم الغرف + مجموع ایراد االقسام االیرادیة االخرى  – 5  

  22 000 000= ایراد قسم الغرف  +   50 000 000     

=  ایراد قسم الغرف   22 000 000 – 50 000 000       

دینار  28 000 000ایراد قسم الغرف =        
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 اسئلة وتمارین الفصل الثالث

  -أوال / االسئلة :

   -وضح بدقة واختصار المقصود بما یأتي : // 1س 

                                     نتیجة فعالیات المنشأة  -2                              الدخل   -1              
نسبة الفضلة  -4                      مبلغ الفضلة    -3                

ماھي اھم التقسیمات والتسمیات للدخل ؟ // 2س   

وضح اھم االصطالحات والتسمیات المستخدمة لكشف الدخل ./ / 3س   

  -عدد اھم التقسیمات للدخل من حیث : // 4س 

المدة الزمنیة               -2                  طبیعة مكوناتھ والنتیجة   -1                 

الشكل -4  الغرض                                      -3                 

ما سبب اختالف كشف الدخل في المشاریع الخدمیة ( احداھا الفنادق ) عن كشف الدخل             / / 5س 

                                                                                  في المشاریع التجاریة .           

ثم اشرح كًال منھا .  لقائمة ( كشف ) الدخل ،ة عدد اھم العناصر الرئیس // 6س   

تبوب النماذج التي تتبع في اعداد نتیجة فعالیات الفندق الى تبویبین رئیسین ، اذكرھما ،           / / 7س 

                                                                            ثم اشرح كًال منھما بأختصار .           

  -امأل الفراغات التالیة بما یناسبھا :/ / 8س 

...................   -صافي الدخل = ....................    -1       

.. . ...یمیز النظام االمریكي الموحد لصناعة الفنادق بین ........... ( ....... و ......... ) و ..... -2           
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   -ثانیًا / التمارین :

یأتي بعض المعلومات المستخرجة من سجالت فندق الكرخ السیاحي عن السنة المنتھیة  فیما // 1تمرین 

                                                                                    -: 2002/  12/  31بتاریخ 

دینار .  61 000 000بلغ ایراد مبیعات الغرف    - 1  

  -كانت مبیعات الفندق وكلفتھا كاالتي : - 2

كلفـــة المبیعــــــــــــــاتت    المبیعــــــــــــــــات        البیــــــــــــان 

  000 000 20   000 000 40  الطعام 

  000 000 4   000 000 10  المشروبات الغازیة 

  000 000 4  العصائر   8 000 000  

  000 000 6   000 000 10  المیاه المعدنیــــة 

  000 000 2   000 000 5  النساتل والمكسرات 

  000 000 3   000 000 5  السكائـــر 
 

                                                .  دینار 21 000 000  واطعامھم العاملینواجور بلغت رواتب  – 3

التدفئة  مصروفاتودینار  12 000 000االیجار  مصروفاتدینار و 750 000الماء  مصروفاتت ـبلغ –4
ار ــدین 2 500 000والبیاضات دینار  7 250 000العامة  مصروفاتوالدینار  5 000 000د  ــوالتبری

 ارــدین 5 900 000الن والدعایة  ـاالع اتــمصروفوار ــدین 7 750 000ات ــة والتصلیحـوالصیان
 000خ ـوالفضیات وادوات المطب ار ـدین 3 700 000دینار والزجاجیات  1 100 000ل والكوي ــوالغسی
                                                               دینار .  750 000والقرطاسیة والمطبوعات   دینار 4 300

.( ثلثھا اجور والباقي خدمات اداریة ) دینار  3 000 000كانت مكافأة اعضاء مجلس االدارة   – 5  

. دینار 1 750 000بلغت فائدة القرض   – 6  

.  دینار 2 250 000اجور التدقیق بلغت   - 7  

   . دینار  3 000 000االندثار بلغ مصروف  – 8

.االرباح والخسائر اب رة وحسـبأستخدام فتح حساب المتاجكشف الدخل ( قائمة الدخل ) اعداد / المطلوب  

 
[108] 

 



     -: 2009/  12/  31السیاحي بتاریخ  رصدة مستخرجة من سجالت فندق بلدفیما یأتي ا // 2تمرین 

                                                                -كانت ایرادات اقسام الفندق االیرادیة كما یأتي :  - 1 

               دینار  29 000 000  مـم المطعـقس  -دینار      ب  46 000 000 رف ـم الغـقس -أ          

                                        دینار  7 000 000المسبح  مـقس -ج         

                                -بلغت التكالیف والمصروفات الخاصة بأقسام الفندق االیرادیة كما یأتي : – 2  

           دینـار  14 000 000قسـم المطعـم    -ب     دینــار    31 000 000الغـرف   قسـم -أ          

                                    دینار .  4 000 000قسـم المسبح   -ج         

          مص����روفاتدین����ـار ،  2 000 000 ةـعام���� مص����روفات، دین����ـار 4 000 000ة ـداری����ا مص����روفات – 3  
  1 000 000  ةـ�ـ صیان،    2 000 000تك�الیف الطاق�ة     ،دین�ار   4 000 000متنوعة  یــة قـتسوی       
 دین��ار ،       4 000 000ك  دین��ار ، ض��رائب االم��ال   3 000 000التدفئ��ة والتبری��د   مص��روفاتدین��ار .        

                                                              دینار .  1 000 000 مطبوعـاتقرطاسیــة و 

دینار .  200 000بیع احدى سیارات الفندق  خسائر - 4    

  الفوائد المدینة و دینار ، 1 600 000الفوائد الدائنة لصالح الفندق عن استثمارات في شراء اسھم   - 5  
    زجاجیات وادوات البیاضات والایراد بیع  وان دینار ، 400 000لصالح مصرف الرشید على الفندق      

دینار . 1 000 000المطبخ المستھلكة       

المطلوب / اعـداد كشـف الدخــل ( قائمة الدخل )  ذات المرحلة الواحدة لفندق بلد السیاحي عن السنة       
                                                                   . 2009/  12/  31المنتھیة بتاریخ         

نفس معلومات التمرین الثاني .  // 3تمرین    

السیاحي عن السنة        بلداعداد كشـف الدخـل ( قائمة الدخل )  ذات المراحل المتعددة لفندق المطلوب / 

                                                          .         2009/  12/  31المنتھیة بتاریخ          

 1   -:2001/ 12/  31السیاحي بتاریخ  البصرةیأتي ارصدة مستخرجة من سجالت فندق فیما  // 4تمرین 

  مــالمطع مــقس /دینــار 25 000 000 رفــم الغــقس -االیرادیة كما یأتي :كانت ایرادات اقسام الفندق   -
                   دینــار .         7 000 000المسبــح  م ــقسدینــار   /    12 200 000
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 15 000 000 رفـالغم قسـ -دق االیرادیة كما یأتي :بلغت التكالیف والمصروفات الخاصة باقسام الفن – 2
دینار  .      4 500 000 المسبـح قســمار / دینـ 7 500 000  مـــالمطعقسـم /  دینار  

 900 000 ة ــاداری مصروفات  -لفندق كما یأتي :بلغت التكالیف والمصروفات االخرى الخاصة با – 3
دینــار /  1 400 000تسویقیــة متنـوعــة   مصروفاتدینـار /  2 000 000عامـة  مصروفاتدینــار / 

دینـار /  1 100 000ة ــالطاق مصروفاتـار /  دین 1 000 000 ارـدثـاالن ار /دین 1 200 000ة  ـالصیان
ینار .             د 100 000  مصروف فوائد/  1 500 000تأمین دینـار /  800 000مالك االئب ـضرا  

  %  . 40نسبة ضریبة الدخل  – 4    

دینار . 200 000بیع احدى سیارات الفندق خسائر  - 5      

اعداد كشـف الدخـل ( قائمة الدخل )  ذات المراحل المتعددة لفندق البصرة السیاحي عن السنة  المطلوب / 

  .                                                          2001/  12/  31المنتھیة بتاریخ               

  -: 2010/  12/  31السیاحي بتاریخ  یأتي بیانات مستخرجة من سجالت فندق اور فیما // 5تمرین 

دینار ، قسم المطعم  ؟؟  ، قسم       20 000 000قسم الغرف   -مبیعات االقسام االیرادیة كاالتي :  -1   
دینار  .   4 000 000المسبح        

 -:كاالتي تمثل نسبة من ایرادتھا  دینار وھي 18 800 000بلغت فقد مصروفات االقسام االیرادیة  - 2   
  % .  70، قسم المسبح %  60 قسم المطعم % ، 50قسم الغرف 

المصروفات االخرى الخاصة بالفندق ؟؟  – 2      

دینار . 200 000ارباح بیع الموجودات الثابتة  – 3      

  .دینار 12 800 000 صافي الربح بعد الضریبة  – 4    

%  .  20نسبة الضریبة   - 5      

 السنة نـالسیاحي عذات المراحل المتعـددة لفندق اور ة الدخل )ـل ( قائمـف الدخــداد كشـاعالمطلـوب /    

      . 2010/  12/  31المنتھیة بتاریخ                   
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 الفصل الرابع 

 المركز المالي للفندق 

 (المیزانیة العمومیة )
 

تحدید مفھوم المركز المالي   -لفصل سیكون الطالب قادرا على :بعد االنتھاء من ھذا ا

 للفندق وكیفیة اعداده .
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معنى المركز المالي وعناصره -: المبحث االول      

من اصول او موجودات وكل ما علیھا المنشأة منشأة عبارة عن بیان بكل ما تملكھ  المركز المالي ألي      
 تاریخ انتھاء الفترة المالیة ( في تاریخ معین ) للغیر أمسواء الصحاب المنشأة  ( من التزامات او خصوم

لسجالت لمركز المالي في صور كشف او قائمة تعد خارج اویصور ھذا ا . ) مھ الیھا حیاة المنشأةالمقس
                              . لق عادة على ھذا الكشف ھو میزانیةالتقلیدي الذي یط واالصطالح .  المحاسبیة

   استخدام االموال في المنشأة والجانب المقابل ثل ممتلكات المنشأة اي توضـح كیفیـةان الموجودات تم      
قي توضح المركز المالي الحقی ، والمیزانیةتوضح مصادر ھذه الممتلكات  ) المطلوبات وحقوق المالكین ( 

 ویمكن توضیح ماجاء المھمة  دادھا یمثل احد االھداف المحاسبیةواع، ت للمنشأة عند التسجیل في السجال
                   -: بات وحقوق المالكین بالمعادلة األتیةومایقابلھا من مطلواعاله حول ممتلكات المنشأة  في

       

الموجودات = المطلوبات + حقوق المالكین ( رأس المال )                      

بمجموعتین البد من التطرق الى تفاصیلھا والتي یمكن توبیبھا  لمیزانیةفھم اوولكي تسھل مھمة قراءة      
  -ھما : رئیستین

اى اوجھ استثمار  ، من موجودات لفنــدقاملكھ وتتكون من عناصر تمثل ما ی/ االولى  المجموعة - اوًال
                    -: م ھذه الموجودات الىــوتقس من مصادر مختلفة ل علیھا الفنـدقاالموال التي حص

        الموجودات  و في المصارف زائدًادیة سواء كانت في الصندوق أوتشمل النق -:الموجودات المتداولة  - 1    

ستثمارات او                ھي اال أي او تستھلك خالل الدورة التشیغلیة ، و تباعتحول الى نقد أالمتوقع ان 
بمعنى اخر ھي الموجودات التي               و الموجودات المستخدمة بشكل مباشر في الدورة التشیغیلیة ،

           -االستثمار - النقد تھا :( ومن امثل وراء ذلك تحقیق ربح منفیھا و ةد المتاجرـبقص یھا الفندققتنی
          - المصاریف المدفوعھ مقدمًا -لبضاعة المتبقیة بتاریخ اعداد المیزانیة ا- المدینون – وراق القبضأ

                                                                             .)  لمةالمستاالیرادات المستحقة وغیر 

ولیس  الفنـدق في نشاط المستخدمة نسبیًا وھي الموجودات ذات الطبیعة الثابتة -:الموجودات الثابتة  - 2    

في االنتاج ولیس بغرض اعادة ن اجل استخدامھا ـقتنیھا ماال ان الفنـدق ی، الغرض من شرائھا ھو البیع 
            -: م الىـصالحھ لالستعمال وتقسبیعھا عندما تصبح غیر ن ـموھذا ال یمنع ، ح ـوتحقیق الرب بیعھا

                     موجودات ثابتة غیر ملموسة –ب          ملموسة  موجودات ثابتة -أ          
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، المباني : ومن امثلتھا (  ملموس ھي الموجودات التي لدیھا وجود ماديفالموجودات الثابتة الملموسة    
                                                                        )  . وغیرذلك ..... السیارات، االثاث المكائن 

   

ن ـوس ( ومـود مادي ملمـي لیس لھا وجـي الموجودات التـة فھـر الملموسـة غیـالموجودات الثابتاما     
                                            .)  الخ ...... شھرة المحلالطبع ، العالمة التجاریة ،  حقوقامثلتھا : 

ز بارتفاع یوتتم واحدة ةـد الكثر من مدة زمنیـالموجودات الثابتة لھا عمر انتاجي محدد یمتم ـمعظان     
تھا على عدد كلفتلذا البد ان توزع  . من موجوداتھا كبیرًا ًاحیث تشكل جزء الفنادق خصوصًا فيكلفتھا ت

ت لھا انقاض اما اذا قدر . النقاضھا في نھایة العمر االنتاجي في حالة عدم وجود قیمة متوقعةسنوات العمر 
 لالندثار .                                               الحتساب یخضع والباقي كلفة الموجودات الثابتةتقیمة االنقاض من فتطرح 

او غیرھم وتشمل  تجاه اصحاب الفندق نفسھ مات الفندقاصر التزاوتمثل عنة / الثانی المجموعة  -ثانیا 
بوب حسب اما تفاصیل ھذه االلتزامات فت،  ویل الفنـدقر تمویطلق علیھا مصاد . المطلوبات وحقوق المالكین

                        ( احیانا تستخدم تسمیة متداولة وثابتة ) . االجل . استحقاقھا الى قصیرة وطویلة

 اى ھي دیون غیر اصحاب الفندق وھي التي تستحق خالل السنة المالیة ، -: االجل المطلوبات قصیرة - 1

ومن  (الحسابات المستحقة الدائنة وتتمثل ب،  ة المالیةالتسدید خالل السن نفسھ ، والواجبة على الفندق
قة وغیر المدفوعة ، ، الدائنون ، اوراق الدفع ، المصاریف المستح فوكشمالسحب على الامثلتھا : 

مقدمًا ) .                                                                                          لمةالمستاالیرادات   

وھي الدیون المترتبة بذمة المنشأة والواجبة التسدید بعد مرور اكثر من سنة  -: المطلوبات طویلھ االجل-2

الدیون التي یقدم الفندق  والرھون للدفع اي، القرض غیلیة واحدة ( ومن امثلتھا : تش مالیة واحدة او دورة
                                                                     .)  موجوداتھ كضمان لھا في حالة عدم التسدید

بطرح مجموع  قیمتھا حسابیًا و مالكي الفندق ویمكن ایجادوتمثل حقوق اصحاب أ -: حقوق المالكین - 3

رأس  ( والناتج یمثل المبلغ الذي ساھم بھ اصحاب الفندق عند االنشاء، المطلوبات من مجموع الموجودات 
الموزعة مطروحًا منھا الخسائر الصافیة والمسحوبات الشخصیة  غیر ) مضافا لھ االرباح المتراكمة أو المال

                                                                      ألصحاب الفندق .                     

، اما المطلوبات سواء من قبل اصحاب الفندق  ثل احد اھم مصادر التمویل المقدمةورأس المال یم      
                                              . االجل فھما مصادر تمویل من خارج الفندق قصیرة االجل أو طویلة
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  أسالیب عرض المركز المالي ( المیزانیة )  -: المبحث الثاني 

الى تسھیل مھمة تغییر معلوماتھا عن طریق  ینبغي ان یؤدي ترتیب قائمة المركز المالي ( المیزانیة )     
مالیة ، وتوضیح العالقات  فرعیة ذات اھمیةعلى مجامیع ل لفقرات المتشابھة سویة لغرض الحصوتجمیع ا
ات ضاحوتثبیت االی، وتقدیم المعلومات بشكل یستند الى التدرج المنطقي فیھا ، بین الفقرات  ةالرئیس

               -:وھناك طریقتان لعرض المیزانیة ھما ، التفسیر  والھوامش التي تقلل او تتفادى سوء

ھ الموجودات ، الجانب االیمن وتدرج فی الى جانبین المیزانیة وتعد بتقسیم  -: الطریقھ االولى

اي  ( والجانب االیسر وتدرج بھ المطلوبات وحقوق المالكین،  ) اي استخدامات االموال ( واالستثمارات
سابقًا في مادة مبادئ المحاسبة فـي  عزیزي الطالب س النموذج الذي درستـھو نفـوھ . ) ادر االموالـمص

                                                   -، وكاالتي : ھناك اسلوبین لعرض ھذا النموذج ولكن . ل تجاري الصف االو

االستثمارات ثم الموجودات م ث اوًال مجموعة تقوم بأدراج الموجودات المتداولةھناك االسلوب االول /  – 1   

ویظھر ھذا االسلوب  .ن االجل ثم حقوق المالكی االجل ثم طویلةرة ـر المطلوبات قصیـة ، وبالمقابل تظھـالثابت
                                                                            في المنشأت التجاریة عادة .

 يـد الربحیة كأساس فـ( حیث تعتمالفنـدق  ةـة سیولة وربحیـھذا االسلوب یعتمد على دراسة درجو    
عرض المیزانیـة بأن یتـم درج الموجودات المتداولـة أوًال ، ألن الربـح یأتي مـن دوران رأس المال العامل 

للمطلوبات تعرض على  وبالنسبة .الذي یمثل الفرق بین الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة )  
                                                                                                                                                                                .                                  اساس اسبقیھ استحقاق الدیون

الجانب االیمن  في فیدرج .ھناك مجموعة اخرى تعطي االھمیة للموجودات الثابتة  /  االسلوب الثاني - 2   

  المال اما الجانب المقابل فیظھر رأسة ، م الموجودات المتداولـم االستثمارات ثـث  اوًال ةـالموجودات الثابت
الصناعیة   وھذا االسلوب یظھر في المنشأت . االجل رةقصیاالستثمارات االجل ثم  طویلة ثم االستثمارات اوًال

                                                                                                        عادة .

( أي بدرج الموجودات أوًال عزیزي الطالب بعرض المیزانیة العمومیة على اساس االسلوب االول وسنقوم   
 م طویلةـرة االجل ثـوبالمقابل تظھـر المطلوبات قصیـاالستثمارات ثم الموجودات الثابتـة ، م ـث اوًال المتداولة

ة على اساس ـرض المیزانیـثم نع.  -أي اعطاء االھمیـة للموجودات المتداولـة  - ن ) االجل ثم حقوق المالكی
   -اي اعطاء االھمیة للموجودات الثابتة  – االسلوب الثاني
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201/  ...  12/  31........ كما ھي علیھ بتاریخ المیزانیة العمومیة لفندق االسلوب االول //      

المـطـلــوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات       المــوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــودات             
 المطلوبات قصیرة االجل :- 

 الدائنون 
 اوراق الدفع 

  مصاریف مستحقة غیر مدفوعة
مقدمًا ایرادات مستلمة  

 
 
 

 القرض 

 

 

 

 
  **  
  **  
  **  
  **  

**        

 الموجودات المتداولة :-  
 الصندوق 
 المصرف 

 مجموع النقود
 المدینون 

 نزالء
 اخرون

 مجموع المدینون 
 یطرح مخصص دیون مشكوك فیھا

 صافي المدینون 
 بضاعة اخر المدة

 مصاریف مدفوعة مقدمًا
 ایرادات مستحقة

 
   **  
   **  

 
 

   **  
   **  
   **  

 ( ** ) 
 

    
 

 
 
 
 
 
 

** 
 
 
 
 

 
 

 

 

** 
** 
** 

**    **  

***    مجموع المطلوبات قصیرة االجل   

 المطلوبات طویلة االجل :-
 

 رھون الدفع

 
 

  **  

 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
  ة االجلطویلمجموع المطلوبات 

  
   **  

 
 

 حقوق مالكي الفندق :- 
 

 رأس المال 
 صافي الربح

 االحتیاطي العام 
  االحتیاطیات االخرى

 
 
 

  **  
  **  
  **  
  **  

 
 ******  مجموع الموجودات المتداولة

 الموجودات الثابتة :-
 االراضي 
 المباني 

 یطرح مخصص اندثار مباني متراكم
 

 السیارات
 یطرح مخصص اندثار سیارات متراكم

  
 األثاث

 یطرح مخصص اندثار اثاث متراكم
 

 الفضیات والزجاجیات والبیاضات 
 یطرح مخصص االستبدال

 

 
   

   **  
 ( ** )  
 

    **  
 ( ** )  
  

    **  
 ( ** )  
  

    **  
 ( ** )  

 
   **  

 
   **  

 
   **  

 
 
 

      **  
 

   **  

***    رصید حقوق المالكین  

   

****    مجموع الموجودات الثابتة  
مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة  *****    مجموع الموجودات  *****     
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  201/  ...  12/  31المیزانیة العمومیة لفندق ........ كما ھي علیھ بتاریخ  االسلوب الثاني //

المـطـلــوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات       المــوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــودات             
  حقوق مالكي الفندق :- 

 رأس المال 
 صافي الربح

 االحتیاطي العام 
 االحتیاطیات االخرى

 
  **  
  **  
  **  
  **  

 الموجودات الثابتة :- 
 االراضي 
 المباني 

 یطرح مخصص اندثار مباني متراكم
 

 السیارات
 یطرح مخصص اندثار سیارات متراكم

  
 األثاث

 یطرح مخصص اندثار اثاث متراكم
 

 الفضیات والزجاجیات والبیاضات 
 یطرح مخصص االستبدال

 

 
   

   **  
 ( ** )  
 

    **  
 ( ** )  
  

    **  
 ( ** )  
  

    **  
 ( ** )  

    

 
   **  

 
   **  

 
   **  

 
 
 

      **  
 

** 

 

  رصید حقوق المالكین
    

*** 
 المطلوبات طویلة االجل :-

 
 رھون الدفع

 
 

  **  

 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

ة االجلطویلمجموع المطلوبات    
 

   ***  
 
 

  المطلوبات قصیرة االجل :- 
 الدائنون 

 اوراق الدفع 
  مصاریف مستحقة غیر مدفوعة

 ایرادات مستلمة مقدمًا
 القرض

 
  **  
  **  
  **  
  **  
  **  

 
 

الموجودات الثابتةمجموع        ****  
 الموجودات المتداولة :- 

 الصندوق 
 المصرف 

 مجموع النقود
 المدینون 

 نزالء
 اخرون

 مجموع المدینون 
 یطرح مخصص دیون مشكوك فیھا

 صافي المدینون 
 بضاعة اخر المدة

  مصاریف مدفوعة مقدما
 ایرادات مستحقة

 
   **  
   **  

  
 

    **  
     **  

 
 

    **  
 ( ** )  
  

    
    

 

 
  

 

    **  
 
 
 
 
 

     **  
    **  
   **  
   **  

ة االجلقصیرمجموع المطلوبات      ***  

  
   

 

 

****    مجموع الموجودات المتداولة  
مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة  *****    مجموع الموجودات  *****     
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 -: 2005/  12/  31مستخرجة من سجالت فندق سامراء السیاحي بتاریخ فیما یأتي ارصدة ) /  1مثال ( 

  ( المبالغ بالدینار )

/  32 000 000/ السیارات  30 000 000 / األثاث 22 000 000/المصرف  3 000 000 الصندوق      

رض ــ/ الق 15 000 000/ الدائنون  1 000 000المدفوعة مقدمًا   مصروفات/ ال 10 000 000المدینون  

/  5 000 000/ اوراق الدفع   3 000 000/ اجور عمال الفندق المستحقة وغیر المدفوعة  20 000 000

مخصص اندثار  / 4 000 000/ مخصص اندثار اثاث متراكم   10 000 000فضیات وزجاجیات وبیاضات  

مخصص استبدال  /  1 000 000ي تحصیلھا  ــف ون مشكوكــص دیــ/ مخص 9 000 000م ــسیارات متراك

 50 000 000ال ــرأس الم / 1 000 000الفضیات والزجاجیات والبیاضات 

.                                                                                                                                             

-بأن :اذا علمت   

  .  % من رصید المدینون 10 دیون النزالء بنسبة  - 1  

غ ــة بمبلــكلفتعر الــدرت بسـق البضاعــة فـي المطعم -كما یلي : ي اقسام الفندقــف ر المدةــة اخـبضاع -2  

  . دینار 4 000 000وفي باقي االقسام قدرت بمبلغ  دینار 8 000 000       

  . دینار 12 000 000كان   ) 2005/  12/  31(  لھذه السنة صافي الدخل - 3   

المطلوب / تصویر المیزانیة العمومیة لفندق سامراء السیاحي كما ھي علیھ بتاریخ 31 / 12 / 2005 . 
.اعطاء االھمیة للموجودات المتداولة  -1 -بأفتراض :   

. اعطاء االھمیة للموجودات الثابتة -2                 

-االھمیة للموجودات المتداولة   -1 - الحل /   

2005/  12/  31بتاریخ  علیھ المیزانیة العمومیة لفندق سامراء السیاحي كما ھي                  
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المطلوبات                                           الموجودات                             

                                الموجودات المتداولة :-                    مطلوبات قصیرة االجل :- 

الدائنون         15 000 000    الصندوق            3 000 000                            

    القرض       20 000 000        المصرف      22 000 000                          

اوراق الدفع     5 000 000          مجموع النقود                    25 000 000        

                                           المدینون :-           000 000 3 اجور عمال الفندق المستحقة وغیر المدفوعة 
  

   مجموع المطلوبات قصیرة االجل   43 000 000         النزالء      1 000 000                           
                                             

                       أخرون          9 000 000                        

مجموع المدینون                    10 000 000                      

        فیھامخصص د . م .   ) 1 000 000 (                  

   000 000 9                       صافي المدینون                                      حقوق مالكي الفندق :-

رأس المال      50 000 000                             بضاعة اخر المدة                   12 000 000    

صافي الدخل     12 000 000                          مقدمًا مدفوعة مصروفات               1 000 000    

مجموع حقوق مالكي الفندق      62 000 000       مجموع الموجودات المتداولة        47 000 000        

                    الموجودات الثابتة :- 

السیارات           32 000 000                        
مخصص متراكم -  ) 9 000 000 (                      

  000 000 23          
االثاث              30 000 000                        
مخصص متراكم  -  ) 4 000 000 (                      

  000 000 26  
فضیات وزجاجیات وبیاضات   10 000 000                   

مخصص استبدال - )   1 000 000 (                  

  000 000 9  

مجموع الموجودات الثابتة            58 000 000     

 

مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة   105 000 000    مجموع الموجودات                   105 000 000    
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 -االھمیة للموجودات الثابتة   -2 - الحل /   
  2005/  12/  31المیزانیة العمومیة لفندق سامراء السیاحي كما ھي علیھ بتاریخ             

المطلوبات                                           الموجودات                             

                    الموجودات الثابتة :-                                                     حقوق مالكي الفندق :-

رأس المال      50 000 000                           السیارات           32 000 000                        

صافي الدخل     12 000 000                         مخصص متراكم - )  9 000 000(                       

مجموع حقوق مالكي الفندق     62 000 000                                                 23 000 000      

    000 000 30             االثاث                                   مطلوبات قصیرة االجل :-

   الدائنون        15 000 000                        مخصص متراكم -  ) 4 000 000(  

القرض          20 000 000                                                26 000 000    

اوراق الدفع     5 000 000            فضیات وزجاجیات وبیاضات   10 000 000               

اجور عمال الفندق المستحقة وغیر المدفوعة   3 000 000      مخصص استبدال - )   1 000 000 (                
  
مجموع المطلوبات قصیرة االجل   43 000 000                                                  9 000 000    

مجموع الموجودات الثابتة            58 000 000     

      الموجودات المتداولة :-                                      
                الصندوق                     3 000 000                          

                             المصرف      22 000 000                          
مجموع النقود                    25 000 000     

                                            المدینون :-                               
          النزالء      1 000 000                           

                       أخرون          9 000 000                          
المدینون                   مجموع  10 000 000                      

        فیھامخصص د . م .  )  1 000 000(                   
                                     صافي المدینون                        9 000 000  
                              بضاعة اخر المدة                   12 000 000  
                           مدفوعة مقدمًا مصروفات               1 000 000  
        مجموع الموجودات المتداولة        47 000 000   

    

الملكیة مجموع المطلوبات وحقوق    105 000 000مجموع الموجودات                       105 000 000    
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بغیة تطبیق معادلة المیزانیة بما یجعل  سیكون فیھ رأس مال الفندق مجھوًالمثال اخر وسنقوم بحل      
وسیتم الحل وفق اعطاء االھمیة  ھذه المعادلة والتعرف علیھا بشكل دقیق . الطالب قادرًا على تطبیق

 .للموجودات المتداولة بینما على المدرس تطبیقھ ایضا وفق اعطاء االھمیة للموجودات الثابتة 

  -: 2007/  12/  31فیما یأتي ارصدة مستخرجة من سجالت فندق المثنى السیاحي بتاریخ ) /  2مثال ( 

/ السیارات دینار 40 000 000/ األثاث دینار 27 000 000/المصرف  دینار 6 000 000الصندوق       

) / فضیات ینارد 2 000 000( النزالء منھـم دینار 16 000 000/ المدینـون  دینار 39 000 000

م ـراكـار اثاث متـص اندثـ/ مخصدینار 28 000 000ون ـ/ الدائندینار  15 000 000وزجاجیات وبیاضات  

وك فــي ــ/ مخصــص دیــون مشكدینار 9 000 000ارات متراكــم ـص اندثار سیـ/ مخصدینار 4 000 000

/ دینار 1 000 000ات والزجاجیات والبیاضات ــدال الفضیــص استبــ/ مخص دینار 1 000 000ا  ــتحصیلھ

                               رأس المــال ؟؟ .                                                                                                             
-اذا علمت بأن :  

 كلفــة بمبلــغتالعرالبضاعــة فـي المطعم قـدرت بس -كما یلي : ة اخــر المدة فــي اقسام الفندقبضاع - 1    
دینار .  6 000 000دینار وفي باقي االقسام قدرت بمبلغ  9 000 000            

دینار .  15 000 000)  كان  2007/  12/  31صافي الدخل لھذه السنة (  - 2       

المطلوب / تصویر المیزانیة العمومیة لفندق المثنى السیاحي كما ھي علیھ بتاریخ 31 / 12 / 2007 . 
موجودات المتداولة . ألھمیة للمبینًا في الحل ا  

 (( مالحظة / على المدرس حل التمرین نفسھ باعطاء االھمیة للموجودات الثابتة ))

-اعطاء االھمیة للموجودات المتداولة  - الحل //   

   -نقوم اوًال بأستخراج رأس مال الفندق وفق معادلة المیزانیة وكاالتي : 

  الموجودات = المطلوبات + حقوق المالكین ( رأس المال )            
الموجودات المتداولة + الموجودات الثابتة  الموجودات =  

فضیات وزجاجیات         الموجودات = ( الصندوق + المصرف + المدینون ) + (االثاث + السیارات + + 
وبیاضات )                     
   39 000 000+  40 000 000) + (  16 000 000+  27 000 000+  6 000 000الموجودات = ( 
                  +000 000 15 (  
) 94 000 000) + (  49 000 000( الموجودات =   

دینار   143 000 000الموجودات =   

دائنون + المخصصات المطلوبات = ال  
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  ) 1 000 000+  1 000 000+  9 000 000+  4 000 000 ( +)  28 000 000 ( المطلوبات =
  15 000 000+  28 000 000 المطلوبات =

دینار  43 000 000المطلوبات =    
+ راس المال   43 000 000=   143 000 000  

  43 000 000  -  143 000 000راس المال =  
دینار  100 000 000المال  =  راس          

،   2007/   12/  31كما ھي علیھ بتاریخ  السیاحي میزانیة العمومیة لفندق المثنىالوتكون  
  -كما یأتي :

المطلوبات                                           الموجودات                          

                                 الموجودات المتداولة :-                                      مطلوبات قصیرة االجل :- 

الدائنون       28 000 000                                الصندوق           6 000 000                     

مجموع مطلوبات قصیرة االجل      28 000 000            المصرف        27 000 000                     

مجموع النقود                         33 000 000                       

                     -حقوق مالكي الفندق :                                                  -المدینون :                               

                                      رأس المال     100 000 000                                 النزالء          2 000 000                    

                               صافي الدخل      15 000 000                                 أخرون        14 000 000                    

مجموع حقوق مالكي        115 000 000      مجموع المدینون    16 000 000                   
          فیھامخصص د . م .   ) 1 000 000(                     الفندق

  صافي المدینون                       15 000 000

بضاعة اخر المدة                      15 000 000  

مجموع الموجودات المتداولة           63 000 000  

                                     الموجودات الثابتة :- 

السیارات          39 000 000                      
مخصص متراكم -)   9 000 000 (                     

 000 000 30            
االثاث            40 000 000                      
مخصص متراكم  -  ) 4 000 000 (                     

  000 000 36    
فضیات وزجاجیات وبیاضات  15 000 000                    
مخصص استبدال -)     1 000 000(                   

 000 000 14   
مجموع الموجودات الثابتة            80 000 000    
مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة 143 000 000  مجموع الموجودات                     143 000 000    
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الطریقھ الثانیة :-  بموجب ھذه الطریقة یستخدم احد االسلوبین في الطریقة االولى ، أما االھمیة في 
وجودات الثابتة ، ولكن یتم العرض بموجب كشف أو تقریر ، عرض المفردات للموجودات المتداولة أو الم

          -وفیما یأتي نموذج عن كشف المیزانیة : وحقوق المالكین . تمطلوبالیتم درج الموجودات اوال ثم ا

  201/ ....  12/  31تظھر علیھ بتاریخ  كشف المیزانیة لفندق ............ كما           

         المــــوجــــودات           

   -: الموجودات المتداولة          

**                          الصندوق              

**                         المصرف               

   ****                                      مجموع النقود            

**                         المدینون               

( ** )   مخصص دیون مشكوك فیھا  -           
صافي المدینــــــون                                ****              

****                                 بضاعة اخر المدة               
  ****                         مصاریف مدفوعة مقدما             
ایرادات مستحقة                                    ****             
*******                                                مجموع الموجودات المتداولة             

   -: ثابتةالموجودات ال         
****                                              االرض              

**                          المباني              
( ** )                      مخصص اندثار متراكم  -          

                                                                  ****  
**                           االثاث             

( ** )                   مخصص اندثار متراكم   -          
                                                                  ****  

**   فضیات وزجاجیات وبیاضات             
( ** )                   مخصص االستبدال    -          

                                                                  ****  
********                                                  مجموع الموجودات الثابتة            
********                                                          مجموع الموجودات            
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 المـطلوبـــــات ورأس المال
-المطلوبات قصیرة االجل :  

 الدائنون                                   **
 اوراق الدفع                              **
  مصاریف مستحقة وغیر مدفوعھ      **
 ایرادات مستلمة مقدمًا                  **
 القروض قصیرة االجل                  **

*****    مجموع المطلوبات قصیرة االجل                          
  -المطلوبات طویلة االجل :

 القروض طویلة االجل                  ** 
 الرھون                                  ** 

 مجموع المطلوبات طویلة االجل                            ***** 
*******   مجموع المطلوبات                                                                       

  -حقوق المالكین :
*****                                                  راس المال   

*****                                            صاقي الربح       
 احتیاطي عام                                                *****
 احتیاطیات اخرى                                            *****

*******          مجموع حقوق المالكین                                                          
*******                                                    مجموع المطلوبات وحقوق المالكین  

    

                           سوف نالحظ في نھایة الكشف ( القائمة ) تساوي الموجودات مع المطلوبات .    
 حسب االسلوب االول من الطریقة االولى . أن الكشف اعاله اعطى اھمیة للموجودات المتداولة
، للموجودات الثابتة فتدرج اوًال ھمیةالوبنفس االسلوب الثاني من الطریقة االولى تعطى ا

            -وسیكون الكشف كاالتي :
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201/ ....  12/  31............ كما تظھر علیھ بتاریخ كشف المیزانیة لفندق            

     المــــوجــــودات  

   -الموجودات الثابتة :    
االرض                                               ****             

المباني                           **             
( ** )                      مخصص اندثار متراكم  -           

                                                                  ****  
االثاث                            **            

مخصص اندثار متراكم      ( ** )                -          
                                                                  ****  

فضیات وزجاجیات وبیاضات   **             
مخصص االستبدال          ( ** )             -          

                                                                  ****  
********               مجموع الموجودات الثابتة                                                

   -: الموجودات المتداولة 

الصندوق                          **              

المصرف                          **              

   ****                                      مجموع النقود            

المدینون                          **              

مخصص دیون مشكوك فیھا   ( ** )  -           
صافي المدینــــــون                                ****              
بضاعة اخر المدة                                  ****              
ما                          ****مصاریف مدفوعة مقد              

*******              مجموع الموجودات المتداولة                                              

********                                                                 مجموع الموجودات     
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  المطلوبات    

  -حقوق المالكین :  
راس المال                                              *****         
صاقي الربح                                            *****             

احتیاطي عام                                             *****        
*****           احتیاطیات اخرى                                    

*******                                         مجموع حقوق المالكین                            
      -المطلوبات طویلة االجل : 

**      القروض طویلة االجل                
**             الرھون                          

*****  جل                         مجموع المطلوبات طویلة اال  

-المطلوبات قصیرة االجل :  
 الدائنون                                   **
 اوراق الدفع                              **
 مصاریف مستحقة وغیر مدفوعھ      **
 القروض قصیرة االجل                  **

*****                       مجموع المطلوبات قصیرة االجل     

 مجموع المطلوبات                                                                        *******

***********                                                 مجموع المطلوبات وحقوق المالكین   

  -: 2008/  12/  31السیاحي بتاریخ  ن سجالت فندق الحدباءصدة مستخرجة مفیما یأتي ار) /  3 مثال (

دینار  13 000 000المدینــون / دینار  48 000 000  رفـــالمص /دینار 16 000 000  دوقـالصن         

    ات ــات وبیاضـات وزجاجیــ/ فضیدینار 42 000 000اث ـاألث) / دینار 3 000 000( النـزالء منھـم 

    / مخصــص دیــون مشكــوك فــي تحصیلھــا  دینار 4 000 000 عــ/ اوراق دفدینار  24 000 000

مخصــص استبــدال الفضیــات / دینار 9 000 000مخصـص اندثـار اثاث متـراكـم  /دینار  2 000 000

 10 000 000دینار/  ارباح متراكمة   60 000 000الرھونات / دینار 8 000 000والزجاجیات والبیاضات 

                               رأس المــال ؟؟ .                                                                                                              دینار / 
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 -اذا علمت بأن :

  دینار .              11 000 000)  كان  2008/  12/  31صافي الدخل لھذه السنة (  - 1 

    تكلفــة بمبلــغ      البضاعــة فـي المطعم قـدرت بسعرال -بضاعة اخــر المدة فــي اقسام الفندق كما یلي : - 2 
   دینار .  4 000 000دینار وفي باقي االقسام قدرت بمبلغ  7 000 000

                             

المطلـوب / تصویــر كشـف ( قائمـة ) المیزانیـة العمومیـة لفندق الحدبـاء السیاحـي كما ھـي علیھ بتاریـخ 
ة .موجودات الثابتالھمیة للفي الحل ا. مبینًا  2008/  12/  31  

  

قبل تصویر قائمة او كشف المیزانیة ، نقوم بأستخراج رأس المال باعتباره مجھول في السؤال . الحل //   

الكین ( راس المال واالرباح المتراكمة ) الموجودات = المطلوبات + حقوق الم                   

الموجودات المتداولة + الموجودات الثابتة = المطلوبات قصیرة االجل والمخصصات + مطلوبات طویلة  
 االجل + حقوق المالكین ( ارباح متراكمة + رأس المال ) 

 

    )000 000 16  +000 000 48  +000 000 13 + (  )000 000 42  +000 000 24        = (  
 )000 000 4  +000 000 2  +000 000 9 +000 000 8  )+ (000 000 60  ) + (000 000 10 

 + رأس المال ) 

+ رأس المال  10 000 000+  60 000 000+  23 000 000=  66 000 000+  77 000 000   

+ رأس المال 93 000 000=  143 000 000          

دینار  50 000 000رأس المال =        

2008 / 12/  31بتاریخ  شف المیزانیة لفندق الحدباء كما یظھرك  

     المــــوجــــودات  
   -الموجودات الثابتة :    

42 000 000االثاث                                        
  

)               9 000 000مخصص اندثار متراكم      (   -          
                                                                    000 000 33  

        
  24 000 000فضیات وزجاجیات وبیاضات      

        
)   8 000 000(     مخصص االستبدال         -   

          
                                                                    000 000 16  
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  49 000 000مجموع الموجودات الثابتة                                                             

   -: الموجودات المتداولة 

16 000 000    الصندوق                                

48 000 000    المصرف                                

  64 000 000                                      مجموع النقود            

             المدینون :-  

3 000 000النزالء                                       

10 000 000اخرون                                      

13 000 000مجموع المدینون                          

)  2 000 000مخصص دیون مشكوك فیھا   (  -           

11 000 000صافي المدینــــــون                                              

11 000 000                              بضاعة اخر المدة                  

86 000 000مجموع الموجودات المتداولة                                                           

135 000 000                                                                           مجموع الموجودات     

  المطلوبات    

  -حقوق المالكین :  

  50 000 000راس المال                                                     

11 000 000صاقي الربح                                                         

10 000 000                                           ارباح متراكمة        

71 000 000مجموع حقوق المالكین                                                              

      -المطلوبات طویلة االجل : 

                           60 000 000                            اتالرھون     

     60 000 000                              مجموع المطلوبات طویلة االجل

[127] 
 



-المطلوبات قصیرة االجل :  

4 000 000         اوراق الدفع                        

  4 000 000       مجموع المطلوبات قصیرة االجل                      

                      64 000 000                                                                مجموع المطلوبات

                                         

  135 000 000                                                          مجموع المطلوبات وحقوق المالكین 

الموجودات ، اي یتم أدراج اعاله وفقًا العطاء االھمیة للموجودات المتداولة في یقوم المدرس بحل المثال  *

ثم الموجودات الثابتـة ، ومن ثم اظھار المطلوبات قصیـرة االجل ثم طویلة االجل ثم حقوق   المتداولة اوًال
 في والمطلوبات ھي نفسھا في الكشف الوارد ة لمجموع الموجوداتـة النھائیـون النتیجـالمالكین ، وستك

، مع أعادة توضیح االسباب الموجبة مثال نفسھ ) دینار باعتبار اننا قمنا بحل ال 135 000 000اعاله ( 

 العطاء االھمیة لكل اسلوب من االسلوبین اعاله .
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 اسئلة وتمارین الفصل الرابع

  -االسئلة :أوال / 

  -عرف مع اعطاء مثالین لكل مما یأتي : // 1س 

الموجودات الثابتة غیر الملموسة  -2الموجودات الثابتة الملموسة                  -1           

المطلوبات طویلة االجل   -4المطلوبات قصیرة االجل                       -3           

  -وضح المقصود بما یأتي : //  2س 

      . للفندق المركز المالي - 1              

  .  حقوق مالكي الفندق - 2              

   بأختصار  ، ثم وضح ، أذكر ھاتین الطریقتین العمومیة للفندق ھنالك طریقتان لعرض المیزانیة //  3س 

كًال منھما .               

  -امأل الفراغات التالیة بما یناسبھا : // 4س 

.................... =  المطلوبات  +  ......................    -1           

حقوق مالكي الفندق = .........................................................  .   -2           

......  .   الموجودات الثابتة = .........................  +  ....................... -3           

....  . .....  +  ...........................مجموع المطلوبات = .................. -4          

...............................  .  -المقصود باسلوب اعطاء االھمیة للموجودات المتداولة ھو : -5          

.....،،،..........................  .  -ت الثابتة ھو :المقصود باسلوب اعطاء االھمیة للموجودا -6          

......................  .  -صافي المدینون = المدینون من نزالء الفندق + ...................   -7          

مجموع النقود = ..........................................  .   -8          
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   -ثانیًا / التمارین :

    -: 2009/  12/  31فیما یأتي ارصدة مستخرجة من سجالت فندق نینوى السیاحي بتاریخ  // 1تمرین 

/ دین����ار 20 000 000/ الم����دینون  دین����ار 49 000 000المص����رف  / دین����ار17 000 000الص����ندوق      

 57 000 000ارة ــ� السی /دین�ار  45 000 000اث ـاألث�   /دین�ار  7 000 000ًا  ـ�ـ ف المدفوع�ة مقدم ـالمصاری� 

/   دین����ار 3 000 000ع  ـ����ــاوراق الدف  / دین����ار 23 000 000ات  ـات وبیاض����ـات وزجاجی����ـفضی����  /دین����ار

دق ـ��ـال الفنـور عم��ـ��ـ/ اجدین��ار 8 000 000 ل ـــ��رة االجــ��ـقصی ضوقـ��ـر / دین��ار 11 000 000ون ــ��ـالدائن

/ دین����ار  15 000 000ل ـ����ـة االجـ����ـطویلروض ــ����ـق/ دین����ار  2 000 000ة ـر المدفوع����ـة وغی����ـالمستحق����

ار ـص اندث� ـ�ـ مخص/ دین�ار  4 000 000م ـــ� ـاث متراكـار اثـص اندثـــ/ مخص دینار 75 000 000ات ـونـالرھ

 دینار5 000 000ات ــات والبیاضــات والزجاجیــدال الفضیـــص استبــ/ مخصدینار  3 000 000ارة ــــالسی

/ رأس دین�ار  20 000 000/ ارباح متراكمة   دینار  5 000 000ـي تحصیلھا  مخصـص دیــون مشكوك ف/ 

                                                                                                          -أن :اذا علمت   . ؟ـال الم

                                                          % من رصید المدینون  . 20دیون النزالء بنسبة   - 1 

كلفــة بمبلــغ تعر الالبضاعــة فـي المطعم قـدرت بسـ -بضاعـة اخــر المدة فــي اقسام الفندق كما یلي : -2   

                                 دینار .  5 000 000دینار وفي باقي االقسام قدرت بمبلغ  10 000 000       

                             دینار . 15 000 000)  كان  2009/  12/  31صافي الدخل لھذه السنة (  - 3   

              .  2009/  12/  31تصویر المیزانیة العمومیة لفندق نینوى السیاحي كما ھي علیھ بتاریخ المطلوب /  

                                                                     .موجودات المتداولة االھمیة لل اعطاءب
  

                                                                     . امعلومات التمرین االول نفسھ / / 2تمرین 

  . 2009/  12/  31كما ھي علیھ بتاریخ تصویر المیزانیة العمومیة لفندق نینوى السیاحي المطلوب /  

 باعطاء االھمیة للموجودات الثابتة .
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  -: 2008/  12/  31السیاحي بتاریخ  رصدة مستخرجة من سجالت فندق الفیحاءفیما یأتي ا // 3تمرین 

الصندوق / دینار  50 000 000/ األثـاث دینار 60 000 000المصرف /   دینار16 000 000الدائنـــون 

 80  000 000الرھـونـات /  دینار   26 000 000وبیاضـات    وزجاجیـات  فضیـات  /دینار 20 000 000

ق المستحقـة وغیـر المدفوعـة / اجــور عمـال الفنــددینار  13 000 000قــروض قصیـــرة االجـــل  /  دینار

 / دینار 24 000 000المدینون   /دینار 16 000 000/ قـــروض طویلــة االجــل  دینار1 000 000

مخصـص دیــون / دینار  5 000 000/  المصاریـف المدفوعة مقدمــًا  دینار  70 000 000السیــارة 

الفضیــات والزجاجیــات والبیاضــات    استبـــدالمخصــص /  دینار 4 000 000   مشكوك فـي تحصیلھا 

/ مخصــص اندثـار السیــــارة دینار 3 000 000/ مخصـــص اندثـار اثـاث متراكــــم دینار  4 000 000

.  رأس المـال ؟ /دینار 8 000 000 اوراق الدفـــع /دینار21 000 000/ ارباح متراكمة  دینار 5 000 000

                                                                                      

-أن :اذا علمت    

كلفــة تعر الالبضاعــة فـي المطعم قـدرت بسـ -: المدة فــي اقسام الفندق كما یاتي بضاعـة اخــر – 1   

                      دینار . 7 000 000غ دینار وفي باقي االقسام قدرت بمبل 13 000 000بمبلــغ  

% من رصید المدینون  . 25دیون النزالء بنسبة   -2     

                         دینار .  20 000 000)  كان  2008/  12/  31صافي الدخل لھذه السنة (  - 3   

 31السیاحي كما ھي علیھ بتاریخ  ) المیزانیة العمومیة لفندق الفیحاءة ـف ( قائمـر كشـتصویوب /  ـالمطل

                                                           . باعطاء االھمیة للموجودات الثابتة . 2008/  12/ 

 

                                                              . انفسھ معلومات التمرین الثالث // 4تمرین 

خ ـھ بتاریـي علیـي كما ھـالسیاح ) المیزانیـة العمومیـة لفنـدق الفیحـاءة ـف ( قائمـر كشـتصوی وب /ـالمطل

                                              . باعطاء االھمیة للموجودات المتداولة . 2008/  12/  31
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 اٌفظً اٌخبِظ 

 

 

 

 

 

      -ثعذ االٔزٙبء ِٓ ٘زا اٌفظً ع١ىْٛ اٌـبٌت لبدسا عٍٝ :

  

ا٠ؼبػ ا١ّ٘خ رؾ١ًٍ اٌّعٍِٛبد اٌّؾبعج١خ ِٓ خالي اعزخذاَ ثعغ ادٚاد اٌزؾ١ًٍ اٌّبٌٟ   -1

.  ٚاٌّؾبعجٟ   

٠خ اٌزٟ رخذَ اداسح اٌفٕذق فٟ اٌؼشٚساعزخذاَ ٔغت اٌزشغ١ً اٌفٕذلٟ ٚثعغ االؽظبئ١بد  -2

. ٠ُ االداء رمٛ  

  

 

 

 

 

 

 رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد اٌّؾبعج١خ
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 ر١ّٙذ :

، فمممبٌمٛائُ   ٓ اٌّعٍِٛمممبدـرزؼمممّٓ اٌممممٛائُ اٌّب١ٌمممخ اٌظمممبدسح عمممٓ اٌّكعغمممبد اٌفٕذل١مممخ وّمممب وج١مممشا ِممم         

ٓ االؽممممذاس اٌّب١ٌمممخ راد اٌعاللمممخ ثبٌّكعغممممخ   ـعممم فٙممممٟ رفظمممؼ  رّضمممً ِخشعممممبد إٌحمممبَ اٌّؾبعمممجٟ    اٌّب١ٌمممخ  

غمممم١ـخ ٌمسلممممبَ        ثـممممـش ِممممٓ لممممشاءح   فممممبْ اٌزؾ١ٍممممً اٌع١ّممممك ٌزٍممممه اٌّعٍِٛممممبد ٠زـٍممممت  وض     ،  اٌفٕذل١ممممخ ٌممممزٌه 

                                                                                        ٚاٌٛلبئع .

       ٓ ٚ   اْ ِغممممزخذِٟ اٌمممممٛائُ اٌّب١ٌممممخ ٠ٕجغممممٟ اْ ٠ىٛٔممممٛا لممممبدس٠ ٠ُ ٛرمممممعٍممممٝ رفغمممم١ش السلممممبَ ٚاٌٛلممممبئع 

 ِ . ٚ٘مممزا ِمممب  بعذرُٙ فمممٟ ارخمممبر اٌممممشاساد اٌّالئّمممخ غممماٌّشومممض اٌّمممبٌٟ ٚاٌشثؾمممٟ ٌٍّكعغمممخ اٌفٕذل١مممخ ثٙمممذ  

ؽ١مممش رمممزُ ِمبسٔمممخ اٌٛلمممبئع اٌّممممشس      ) ٚ٘مممٟ رؾ١ٍمممً إٌغمممت     ٠مممزُ ثبعمممزخذاَ اداح اٌزؾ١ٍمممً اٌّمممبٌٟ اٌٙبِمممخ    

     . عٕٙب

  إٌغت اٌّب١ٌخ ، رعش٠فٙب ٚاعزخذاِبرٙب ٚؽذٚد٘ب ٚأٛاعٙب    -اٌّجؾش االٚي :

إٌغت اٌّب١ٌخ ، رعش٠فٙب ٚاعزخذاِبرٙب   اٚال:   

٘مممٟ رعج١مممش   فبٌٕغمممجخ.  رعجمممش إٌغمممجخ عمممٓ اٌعاللمممخ ثممم١ٓ ثٕمممذ٠ٓ  ٚ  وضمممش ِمممٓ ثٕمممٛد اٌممممٛائُ اٌّب١ٌمممخ               

 ٓ اٌمممٝ دالٌمممخ راد  سلمممُ عٍمممٝ اخمممش ثٙمممذ  اٌٛطمممٛي ب ثمغمممّخ ، ٠مممزُ ؽغمممبثٙ س٠بػمممٟ عمممٓ اٌعاللمممخ ثممم١ٓ سلّممم١

                                . ٚعبدح ِب ٠عجش عٓ إٌغجخ ثشىً ٔغجخ ِئ٠ٛخ اٚ ثعذد اٌّشاد ، ِعٕٝ

      ٓ ٟ    ٚثمممبٌشمُ ِممم  ٔٙمممب رّضمممً   ِممم٠ٓغمممت اٌز ومممذ  اال أمممٗ ،   ١ّ٘مممخ إٌغمممت ٚأزشمممبس٘ب فمممٟ اٌزؾ١ٍمممً اٌّمممبٌ

 ٓ .  د ١ٌغمممذ راد ِعٕمممٝ اال ارا رّمممذ ِمبسٔزٙمممب ثّعمممب١٠ش طمممبٌؾخ     فٙمممٟ وّكشمممشا  ٌمممزٌه ، ِكشمممشاد  ٚ لمممشائ

                                                -: عبدح ِب رزُ ِمبسٔخ ٔزبئظ رؾ١ًٍ إٌغت ثبٌّعب١٠ش اٌزب١ٌخٚ

             رزمممشاٚػ عمممبدح ثممم١ٓ صالصمممخ اٌمممٝ  ) خ اٚ عمممٕٛاد عمممبثمخ عمممٕبسٔزٙمممب ثمممٕفظ إٌغمممت اٌّؾغمممٛثخ فمممٟ  ِم -1

 . ٌّعشفخ ارغبٖ اٌزغ١ش ٚاٌجؾش عٓ  عجبثٗ   عٕٛادخّظ 

، ؽ١ممممش رمممممذَ االرؾممممبداد ا١ٌّٕٙممممخ ٌٍفٕممممبدق ِزٛعممممـبد   ِمبسٔزٙممممب ثّزٛعممممـبد اٌظممممٕبعخ اٌفٕذل١ممممخ -2

 . ، فزظجؼ رٍه اٌّزٛعـبد ِششذا  ٚ ِع١بسا ٌٍّمبسٔخ رفظ١ٍ١خ عٓ ع١ّع أشـخ اٌفٕبدق

                    اصٔمممممبد اٌزخـ١ـ١مممممخ ٌٍّكعغمممممبد   ِمممممٓ اٌّٛ ًبِمبسٔزٙمممممب ثبٌٕغمممممت اٌّخــمممممخ اٌّغمممممزٙذفخ أـاللممممم     -3

 . اٌفٕذل١خ ٚال٘ذا  اٌزٟ رغعٝ انداسح اٌٝ رؾم١مٙب

عٍممممٝ ِغممممزخذِٟ إٌغممممت  ْ ٠ىٛٔممممٛا ؽممممزس٠ٓ عٕممممذ عمممممذ اٌّمبسٔممممبد ِممممع إٌّشممممبد اٌّّبٌضممممخ  ٚ        -4

ٙالن عممممزا اخممممزال  ؿممممشق ، ٚرٌممممه لْ انعممممشاءاد اٌّؾبعممممج١خ اٌّخزٍفممممخ )  ِزٛعممممـبد اٌظممممٕبعخ اٌفٕذل١ممممخ 

ٟ     الطمممٛي اٌضبثزمممخ  ّ ٚم١مممش رٌمممه  ... ، ٚاخمممزال  ؿمممشق رمممم٠ُٛ اٌّخمممضْٚ اٌغمممٍع بد كعغممم  ٚاٌّزجعمممخ ِمممٓ اٌ
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فمممٟ ٘مممزٖ ) بد اٌّخزٍفمممخ كعغممم، ار اْ إٌغمممت ثممم١ٓ اٌّ اٌفٕذل١مممخ االخمممشٜ ٠ّىمممٓ اْ رغعمممً اٌّمبسٔمممخ ِؼمممٍٍخ  

 . ٟ٘ اعبعب م١ش لبثٍخ ٌٍّمبسٔخ   اٌؾبٌخ

 بٌىٟٓ اٌّغممممب١ّ٘ٓ  ٚ ِمممم ١ٌٍّغممممزخذ١ِٓ اٌخممممبسع١  خبطممممخ اْ رؾ١ٍممممً إٌغممممت لممممذ ٠ىممممْٛ ِف١ممممذا عممممذا        

٘ممممٟ ِغممممزخذَ )  اٌفٕذل١ممممخ إداسح اٌّكعغممممخ  ْ، ٚ ٚاٌممممذائ١ٕٓ ٚاٌّمشػمممم١ٓاٌفٕذل١ممممخ ) اٌفٕممممذق   اٌّكعغممممخ 

، إْ إٌغمممت عٕمممذِب رممممبسْ ِمممع ٔغمممت اٌغمممٕٛاد        داخٍمممٟ ٌّعٍِٛمممبد اٌممممٛائُ اٌّب١ٌمممخ اٌذاخ١ٍمممخ اٌزفظممم١ٍ١خ    

بعخ رشممم١ش اٌمممٝ اِىب١ٔمممخ ٚعمممٛد ِشمممبوً وبِٕمممخ ٚساء اٌزغ١مممش     اٌغمممبثمخ  ٚ ٔغمممت اٌخـمممخ  ٚ ِزٛعمممـبد اٌظمممٕ   

اٌّممممبسْ ٚعٕمممذِب رجمممذٚ اٌّشمممبوً فرٔمممٗ ِمممٓ اٌؼممممشٚسٞ إعمممشاء رؾ١ٍمممً إػمممبفٟ ٌّعشفمممخ العمممجبة ٚارخممممبر            

  . انعشاءاد اٌزظؾ١ؾ١خ اٌالصِخ

إٌغت اٌّب١ٌخ ؽذٚد     صب١ٔب :  

ِعشفمممخ ؽمممذٚد رٍمممه إٌغمممت    ٚع١ٍمممٗ ٠غمممت ،  ثشمممىً عمممبَ  داح رؾ١ٍ١ٍمممخ ِف١مممذح   رعمممذاْ إٌغمممت اٌّب١ٌمممخ    

   -ٟٚ٘ وبالرٟ :

ٟ   ئمممٝ رعٕ -1 ِضمممً وفمممبءح   ، ٚال رمممم١ظ اٌعٛاِمممً إٌٛع١مممخ )   إٌغمممت اٌّب١ٌمممخ ثبلسلمممبَ راد اٌـمممبثع اٌىّممم

 خ٠ُ اٌّشاومممض االلزظمممبد٠خ ٚاٌشثؾ١مممٛ  اٌزمممٟ لمممذ رىمممْٛ ِالئّمممخ ٌزمممم ٚم١مممش رٌمممه ..... االداسح ِٚغمممزٜٛ اٌزٕحممم١ُ

 . وىً فٕذقٌٍ

، إر رغمممممزـ١ع انداسح  ْ  ِمممممٓ لجمممممً انداسح  ٚ اٌزؾش٠ممممم  ّب١ٌمممممخ ٌٍزالعمممممتلمممممذ رزعمممممشع إٌغمممممت اٌ -2

ٔزمممبئظ إٌغمممت  فمممٟرمممكصش  بٌزمممبٌٟٚث ، ً أزٙمممبء اٌمممذٚسح اٌّؾبعمممج١خ سلمممبَ لبئّمممخ اٌّشومممض اٌّمممبٌٟ لجممم فمممٟرمممكصش 

 . اٌّب١ٌخ

م١مممش لبثٍمممخ ٌٍّكعغمممخ ٔفغمممٙب ٌفزمممشاد ِب١ٌمممخ ِززب١ٌخرظمممجؼ إٌغمممت اٌّب١ٌمممخ   زمممشاد اٌزؼمممخُفخمممالي  -3

 . ، لْ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ رعذ ٚفك  عبط اٌزىٍفخ اٌزبس٠خ١خ ٚرزغبً٘ آصبس اٌزؼخُ ٌٍّمبسٔخ

4-    ّ ؾخ ٌٍّمبسٔممممخ إرا اعزّممممذد رٍممممه     د اٌّّبصٍممممخ م١ممممش طممممبٌ   كعغمممم رظممممجؼ إٌغممممت اٌّب١ٌممممخ ثمممم١ٓ اٌ

، ٚاخمممزال   ٙالن الطمممٛي اٌضبثزمممخ عمممزا اخمممزال  ؿمممشق  )آد ؿشلمممب ٚإعمممشاءاد ِؾبعمممج١خ ِخزٍفمممخ    كعغممماٌّ

 .   ٚم١ش رٌه ... عٟؿشق رم٠ُٛ اٌّخضْٚ اٌغٍ

، ٚ٘مممٟ ٌؾحمممخ إعمممذاد    رعجمممش عمممٓ اٌٛػمممع فمممٟ ٌؾحمممخ    ٔغمممت عمممبوٕخ إٌغمممت اٌّب١ٌمممخ عِّٛمممب ٘مممٟ     -5

. ِٚممممٓ  ، ٚال رعجممممش عممممٓ اٌزممممذفمبد إٌبرغممممخ خممممالي فزممممشح وبٌزممممذفمبد خممممالي اٌغممممٕخ اٌّب١ٌممممخ اٌمممممٛائُ اٌّب١ٌممممخ

 . ، ِّب ٠مًٍ ِٓ فبئذح إٌغت اٌّب١ٌخ اٌّعشٚ  اْ ٔزبئظ اٌخـخ لذ رزغ١ش ثغشعخ
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  إٌغت اٌّب١ٌخ   ٔٛاع    صبٌضب :

 -٠عزّذ إٌحبَ اٌّؾبعجٟ الِش٠ىٟ الرؾبد اٌفٕبدق خّظ ِغّٛعبد ِٓ إٌغت اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٟ٘ :      

 Liquidity Ratios               ٔغت اٌغ١ٌٛخ -1

 Solvency Ratios  ٔغت اٌمذسح عٍٝ اٌغذاد -2

 Activity Ratios            ٔغت إٌشبؽ -3

 Profitability Ratios            اٌشثؾ١خٔغت  -4

   Operating Ratios           ٔغت اٌزشغ١ً -5
 

  إٌغت اٌّب١ٌخ  -اٌّجؾش اٌضبٟٔ :    

ٌمذ رـشق إٌحبَ اٌّؾبعجٟ االِش٠ىٟ لرؾبد اٌفٕبدق ٌخّظ ِغّٛعبد ِٓ إٌغت اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٚوّب        

ٚٔغت اٌمذسح عٍٝ اٌغذاد ٚٔغت إٌشبؽ ٚٔغت اٌشثؾ١خ ِٓ اعالٖ ، ٚعٕزـشق اٌٝ ٔغت اٌغ١ٌٛخ  فٟ ِزوٛسح

ؽ١ش ِفِٙٛٙب ٚو١ف١خ اؽزغبثٙب دْٚ روش اِضٍخ عٕٙب ، لْ ا٘ذا  ٘زا اٌىزبة رٕظت فمؾ عٍٝ ٔغت اٌزشغ١ً 

ٚإٌغت االؽظبئ١خ ٌٕشبؽ اٌفٕذق ، ٚاٌزٟ عٛ  ٠زُ اٌزشو١ض ع١ٍٙب ثشىً ِفظً فٟ اٌّجؾش اٌضبٌش ِٓ ٘زا 

                                                                                                         اٌفظً .         

  ٔغت اٌغ١ٌٛخ ٟٚ٘ )  ٞ .  ٟٚ٘ ٔغت رعزّذ ٌغب٠بد انلشاع فٟ العً اٌمظ١ش//  اٌغ١ٌٛخ  ٔغتاٚال :  

إٌحبَ الِش٠ىٟ ٌٍفٕبدق رعزّذ  فٟ. ٚ العًخ عٍٝ ِمبثٍخ اٌزضاِبرٙب اٌغبس٠خ اٌمظ١شح كعغرم١ظ ِمذسح اٌّ

                                                                  -:، ٟٚ٘   سثع ٔغت ٌزؾ١ًٍ اٌغ١ٌٛخ

                  ٔغجخ اٌغ١ٌٛخ اٌغش٠عخ -ة                            ٔغت اٌزذاٚي -                 

ِزٛعؾ فزشح اٌزؾظ١ً -د                      ِعذي دٚساْ اٌزُِ -ط                 

    Current Ratio ٔغجخ اٌزذاٚي ) -  

اٌّٛعممممٛداد ٚرّضممممً إٌغممممجخ ثمممم١ٓ إعّممممبٌٟ   ، ٚ٘ممممٟ  وضممممش إٌغممممت أزشممممبسا فممممٟ رؾ١ٍممممً اٌغمممم١ٌٛخ            

ً   ّـٍٛثمممبداٌّزذاٌٚمممخ ٚاعّمممبٌٟ اٌ  ٚي ِكشمممشا اٌزمممذارعمممذ اٌض٠مممبدح فمممٟ ٔغمممجخ    ٚ،  اٌغبس٠مممخ  ٚ اٌمظممم١شح العممم

 . خ عٍٝ اٌغذاد فٟ العً اٌمظ١شكعغا٠غبث١ب عٍٝ لذسح اٌّ

 اعّبٌٟ اٌّٛعٛداد اٌّزذاٌٚخ / اعّبٌٟ اٌّـٍٛثبد اٌّزذاٌٚخٔغجخ اٌزذاٚي =       
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   Acid-test Ratio ٔغجخ اٌغ١ٌٛخ اٌغش٠عخ ) - ة

جممممذال ِممممٓ ، فخ اٌزممممذاٚي اٌغممممبثك جاْ ِم١ممممبط ٔغممممجخ اٌغمممم١ٌٛخ اٌغممممش٠عخ ٘ممممٛ  وضممممش طممممشاِخ ِممممٓ ٔغمممم       

اٌزممممٟ  ّٛعممممٛداداٌ  ٞ ) اٌغممممش٠عخ ّٛعممممٛدادفمممممؾ اٌ ٕ٘ممممب اٌّزذاٌٚممممخ رشاعممممٝ ّٛعممممٛدادِشاعممممبح اعّممممبٌٟ اٌ

. ف١مممزُ اعمممزجعبد اٌّخمممضْٚ اٌغمممٍعٟ ٚاٌّظمممبس٠      خ خمممالي فزمممشح لظممم١شحاٌمممٝ ٔمذ٠ممم غمممشعخ٠ّىمممٓ رؾ٠ٍٛٙمممب ث

، اٌغممممش٠عخ ّٛعممممٛداد اٌّزذاٌٚممممخ اٌ ٌٍٛطممممٛي اٌممممٝ ّٛعممممٛداد اٌّزذاٌٚممممخّذفٛعممممخ ِمممممذِب ِممممٓ إعّممممبٌٟ اٌ اٌ

   . فزؾ٠ًٛ اٌّخضْٚ اٌغٍعٟ اٌٝ ٔمذ٠خ لذ رؾزبط اٌٝ شٙٛس، ٌزٌه ٠غزجعذ ِٓ اٌغ١ٌٛخ اٌغش٠عخ

  

) اٌّخضْٚ + ِظبس٠  ِذفٛعخ ِمذًِب             –اٌّزذاٌٚخ  ّٛعٛداداعّبٌٟ اٌ          

 =    ٔغجخ اٌغ١ٌٛخ اٌغش٠عخ    
   اٌّـٍٛثبد اٌّزذاٌٚخاعّبٌٟ                                             

 

 

 

 

 

 

 

   Accounts Receivable Turnover خ )ِعذي دٚساْ اٌزُِ اٌّذ٠ٕ –ط 

، لْ اٌج١مممع العمممً ٌٍٕمممضالء  ِٛعمممٛد ِزمممذاٚيٕبعخ اٌفٕذل١مممخ لمممذ رىمممْٛ  وجمممش اْ اٌمممزُِ اٌّذ٠ٕمممخ فمممٟ اٌظممم      

ٟ ٚاٌعّمممالء ٠ٕزشمممش  ّ  ٌمممزٌه ، ٠ٚزٛعمممع فمممٟ اٌّغمممبي اٌفٕمممذل خ ٠غمممت  ْ ٠ خمممز كعغمممفمممبْ  ٞ فؾمممض ٌغممم١ٌٛخ اٌ

، ٚ٘ممزا ِممب ٠ممزُ ثؾغممبة ِعممذي دٚساْ اٌممزُِ       خ اٌممٝ ٔمذ٠ممخ ٠ٕممزجممبس ِممذٜ عممشعخ رؾ٠ٛممً اٌممزُِ اٌّذ    ثعمم١ٓ االع

 . اٌّذ٠ٕخ

     ٚ      ِ ؾ زٛعممم٠ؾغمممت ِعمممذي دٚساْ اٌمممزُِ اٌّذ٠ٕمممخ ثمغمممّخ اٌّج١عمممبد العٍمممخ خمممالي اٌمممذٚسح اٌّب١ٌمممخ عٍمممٝ 

طمممبفٟ اٌمممزُِ اٌّذ٠ٕمممخ ِمممٓ ؽبطمممً ِزٛعمممؾ  خشط٠غمممزاٌّب١ٌمممخ ٔفغمممٙب )  اٌمممذٚسح طمممبفٟ اٌمممزُِ اٌّذ٠ٕمممخ خمممالي

ُ  اٌّب١ٌممخ ِممع اخممش اٌممذٚسح   اٌّب١ٌممخ عّممع طممبفٟ اٌممزُِ اٌّذ٠ٕممخ فممٟ  ٚي اٌممذٚسح       اٌغّممع  ٔممبرظلغممّخ  ِٚممٓ صمم

                                         .   عٍٝ اص١ٕٓ

          ِزٛعؾ طبفٟ اٌزُِ اٌّذ٠ٕخاعّبٌٟ اٌّج١عبد االعٍخ /  ِعذي دٚساْ اٌزُِ اٌّذ٠ٕخ =      
                                      

 

 

 

 

 

 2/   طبفٟ اٌزُِ اٌّذ٠ٕخ اٚي اٌّذح + طبفٟ اٌزُِ اٌّذ٠ٕخ اخش اٌّذح ِزٛعؾ طبفٟ اٌزُِ اٌّذ٠ٕخ =

ضّشح فمممٟ اٌمممزُِ اٌّذ٠ٕمممخ   اٌّذ٠ٕمممخ ٠عجمممش عمممٓ وفمممبءح اعمممزخذاَ الِمممٛاي اٌّغمممز      إْ ِعمممذي دٚساْ اٌمممزُِ       

  فىٍّممممب صاد ِعممممذي اٌممممذٚساْ ِممممٓ دٚسح ِب١ٌممممخ إٌممممٝ اخممممشٜ ، خ ٚعممممشعخ رؾ٠ٍٛٙممممب اٌممممٝ ٔمذ٠ممممخِٚممممذٜ عممممٌٙٛ

ُ ـشح فممممٟ اٌزِممممـذاَ الِممممٛاي اٌّغزضّممممـخ اٌغمممم١ٌٛخ ٌٙممممزا اٌعٕظممممش  عٍممممٝ ٚوبٔممممذ وفممممبءح اعزخمممم  عممممـوبٔممممذ دس

خ عٍممممٝ رؾظمممم١ً كعغممممعٍممممٝ لممممذسح اٌّ شًاـذاَ ٘ممممزا اٌّم١ممممبط ِكشممممـ ٠ؼممممب اعزخمممم. ٠ّٚىممممٓ  اٌّذ٠ٕممممخ  عٍممممٝ

    . د٠ٛٔٙب
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                                                                                                     Average Collection Periodِزٛعؾ فزشح اٌزؾظ١ً )  –د 

  ٠ِٛمممب فمممٟ اٌغمممٕخ  360ِمممٓ خمممالي لغمممّخ )  ِزٛعمممؾ فزمممشح رؾظممم١ً اٌمممزُِ اٌّذ٠ٕمممخ  ٕٚ٘مممب ٠مممزُ ل١مممبط     

ٚفممممٟ ثعممممغ    ، -ط  –) اٌممممزٞ رعٍّٕممممب ؽغممممبثٗ فممممٟ إٌمـممممخ اٌغممممبثمخ   عٍممممٝ ِعممممذي دٚساْ اٌممممزُِ اٌّذ٠ٕممممخ 

، ٚعمممٕمَٛ ٕ٘مممب عض٠مممضٞ اٌـبٌمممت       360  ٠ِٛمممًب ثمممذاًل ِمممٓ )    365ادث١مممبد اٌزؾ١ٍمممً اٌّمممبٌٟ ٠مممزُ لغمممّخ )     

ّمممب لظمممشد فزمممشح اٌزؾظممم١ً وٍّمممب وبٔمممذ دسعمممخ اٌغممم١ٌٛخ فمممٟ اٌمممزُِ اٌّذ٠ٕمممخ    ٍٚو  ٠ِٛمممًب ،  360ثبعمممزخذاَ ) 

   .  عٍٝ

                         ِعذي دٚساْ اٌزُِ اٌّذ٠ٕخ                           /  360ِزٛعؾ فزشح اٌزؾظ١ً  =                 

ٜ    خ ثعممممعبٔممممت ٔغممممت اٌغمممم١ٌٛخ الس  إٌممممٝ        ساْ ِعممممذي دٚ ِضممممً)  اٌغممممبثمخ رٛعممممذ ٔغممممت عمممم١ٌٛخ  خممممش

  ٓ ٟ     اٌّخمممضْٚ ِٚزٛعممممؾ فزممممشح اٌزخمممض٠ ثبعزجممممبس  ْ  ٌٚىممممٓ ٘ممممزٖ إٌغمممت م١ممممش ِّٙممممخ فمممٟ اٌّغممممبي اٌفٕممممذل

رممممذ٠ُ ٘مممٛ إٌّمممزظ إٌٙمممبئٟ ٌٍٕشمممبؽ اٌفٕمممذلٟ   ، ٚ ْ اٌّخمممضْٚ اٌغمممٍعٟ ٌمممذٜ اٌفٕمممبدق ػمممئ١ً ال١ّ٘مممخ ٔغمممج١ب  

 .    ٘ٛ اعبعب م١ش لبثً ٌٍزخض٠ٓٚ الءاٌخذِبد ٌٍٕض

  ٔغت اٌمذسح عٍٝ اٌغذاد  //     صب١ٔب : 

اٌممممذسح  ٔغمممتٝ اٌغممذاد فمممٟ العممً اٌمظممم١ش، فممرْ    إرا وبٔممذ ٔغمممت اٌغمم١ٌٛخ اٌغمممبثمخ رّضممً اٌممممذسح عٍممم          

ً   رّضممممًعٍممممٝ اٌغممممذاد  رممممم١ظ دسعممممخ ر٠ّٛممممً اٌفٕممممذق    ٞ أٙممممب،  اٌمممممذسح عٍممممٝ اٌغممممذاد فممممٟ العممممً اٌـ٠ٛمممم

 فمممٟٚ . اْ ٘مممزٖ إٌغمممت رعىمممظ ِممممذسح اٌفٕمممذق عٍمممٝ اٌٛفمممبء ثبٌزضاِبرمممٗ اٌـ٠ٍٛمممخ العمممًثّعٕمممٝ .  ثمممباللزشاع

  -:، ٟٚ٘  رّضً ٔغت اٌمذسح عٍٝ اٌغذاددق رعزّذ  سثع ٔغت إٌحبَ الِش٠ىٟ ٌٍفٕب

   Debt - Equity Ratio )  ٔغجخ اٌذ٠ْٛ اٌٝ ؽمٛق اٌٍّى١ٍخ -  

ِمبسٔمممخ ثؾممممٛق اٌٍّى١مممخ  –ثّمممب فمممٟ رٌمممه االٌزضاِمممبد اٌغبس٠مممخ   –٘مممزٖ إٌغمممجخ إعّمممبٌٟ اٌمممذ٠ْٛ  رمممم١ظ      

. ٚرفغممممش ٘ممممزٖ إٌغممممجخ   - س ط اٌّممممبي ٚاالؽز١بؿ١ممممبد اٌش عممممّب١ٌخ ٚالسثممممبػ اٌّؾزغممممضح    –ٌزممممٟ رزؼممممّٓ  ا

   . ثشىً عبَ ث ْ اٌّخبؿشح اٌز١ٍ٠ّٛخ رضداد ثض٠بدح ٔغجخ اٌذ٠ْٛ إٌٝ ؽمٛق اٌٍّى١خ

    ؽمٛق اٌٍّى١خّـٍٛثبد / ٌاعّبٌٟ اؽمٛق اٌٍّى١خ = اٌٝ  ٔغجخ اٌذ٠ْٛ

   Assets – Debt Ratio ٔغجخ الطٛي اٌٝ اٌذ٠ْٛ ) - ة

فبٌفٕمممذق لمممبدس عٍمممٝ اٌغمممذاد ارا ِمممب وبٔمممذ  ،  ٠ؼمممب ثٕغمممجخ اٌّممممذسح عٍمممٝ اٌغمممذاد ٚرغمممّٝ ٘مممزٖ إٌغمممجخ      

إٌغمممجخ رعىمممظ ِمممذٜ رغـ١مممخ  طمممٛي    ٚثمممزٌه فمممبْ ٘مممزٖ  ،  طمممٌٛٗ االعّب١ٌمممخ  وجمممش ِمممٓ اٌزضاِبرمممٗ االعّب١ٌمممخ    

اٌمممٝ اٌمممذ٠ْٛ ِٚغمممزٜٛ اٌّخمممبؿشح  بن عاللمممخ عىغممم١خ ثممم١ٓ ٔغمممجخ الطمممٛي. ٚثشمممىً عمممبَ ٕ٘ممم اٌفٕمممذق ٌذ٠ٛٔمممٗ

  . ، وٍّب أخفغ ِغزٜٛ اٌّخبؿشح اٌز١ٍ٠ّٛخ . فىٍّب اصدادد ٘زٖ إٌغجخ اٌز١ٍ٠ّٛخ

 ّـٍٛثبداٌاعّبٌٟ /  اٌفٕذق ) ِٛعٛداد   اعّبٌٟ  طٛي ٔغجخ الطٛي اٌٝ اٌذ٠ْٛ =
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   Number of Times Interest Earned Ratio )  عذد ِشاد رغـ١خ ِظشٚ  اٌفٛائذ -ط

ٚوٍّممب اصداد عممذد   ،   اٌفٛائممذ ِممٓ دخممً اٌفٕممذق   شٕٚغممجخ رعجممش عممٓ عممذد ِممشاد رغـ١ممخ ِظمم      ٘ممزٖ اٌ        

ٚ  ِمممشاد اٌزغـ١ممممخ  ٓ   ٔخفؼممممذاصداد الِمممبْ  إٌغممممجخ ٚفممممك  ٚرؾغمممت  . اٌّخممممبؿشح ٌمممذٜ اٌممممذائ١ٕٓ ٚاٌّمشػمممم١

  -: ر١خاٌعاللخ ال

                                                                                           ِظشٚ  اٌفٛائذ  /   ً لجً اٌؼش٠جخ + ِظشٚ  اٌفٛائذخاٌذ )=    عذد ِشاد رغـ١خ ِظشٚ  اٌفٛائذ

   Fixed Charge Coverage Ratio )    عذد ِشاد رغـ١خ العجبء اٌضبثزخ -د

لمممذ رغمممذ اْ ِكشمممش عمممذد  ٟطمممٌٛٙب عمممٓ ؿش٠مممك اال٠غمممبس اٌزّممم٠ٍِٛمممٓ ا اْ اٌفٕمممبدق اٌزمممٟ رمزٕمممٟ عمممضءًا       

                  . ِشاد رغـ١خ االعجبء اٌضبثزخ اوضش فبئذح ِٓ ِكشش عذد ِشاد رغـ١خ ِظشٚ  اٌفٛائذ

       ٚ   ٛ ِ  إْ ِكشمممش عمممذد ِمممشاد رغـ١مممخ العجمممبء اٌضبثزمممخ ٘ممم كشمممش عمممذد ِمممشاد رغـ١مممخ   شمممىً ِمممٓ  شمممىبي 

، ٠ٚظمممٍؼ ٌٍفٕمممبدق اٌزمممٟ رغمممز عش ثبال٠غمممبس اٌزّممم٠ٍٟٛ اٌـ٠ٛمممً العمممً  طمممٛال صبثزمممخ ٠زـٍمممت عمممذاد          ذ اٌفٛائممم

٠ؼمممب  اٌمممٝ ثغمممؾ إٌغمممجخ اٌغمممبثمخ      صّٕٙمممب دفعمممبد دٚس٠مممخ وج١مممشح شمممج١ٗ ثمممذفعبد ِظمممشٚ  اٌفٛائمممذ ٌمممزٌه       

     . إٌغجخبفزٗ اٌٝ ِمبَ ػٚ  ان٠غبس اٌز٠ٍّٟٛ ٚوزٌه رزُ اِظش

  + ِظشٚ  اال٠غبس اٌز٠ٍّٟٛ  ً لجً اٌؼش٠جخ + ِظشٚ  اٌفٛائذخاٌذ )                            
 =                                                                               االعجبء اٌضبثزخعذد ِشاد رغـ١خ 

  + ِظشٚ  اال٠غبس اٌز٠ٍّٟٛ ِظشٚ  اٌفٛائذ                                                         
 
                                     ٔغت إٌشبؽ  //     صبٌضب :  

ثٙذ  ر١ٌٛذ  سثبػ  بع١ٍخبؽخ ثىفبءح ٚفزٟ٘ إداسح اٌّٛاسد االلزظبد٠خ اٌّاْ ِغك١ٌٚخ إداسح اٌفٕذق       

. ٚرم١ظ ٔغت إٌشبؽ فبع١ٍخ انداسح فٟ  اٌؼ١ٛ ٌٍّٚغب١ّ٘ٓ عٓ ؿش٠ك ث١ع اٌخذِبد ٚاٌغٍع اٌٝ إٌضالء 

                                 -: ّ٘ب ٌٍّغبعذح فٟ رم١١ُ ٔشبؽ انداسح. ٚرٛعذ ٔغجزبْ  اعزخذاَ ِٛاسد اٌفٕذق

      . دٚساْ اٌّخضِْٚعذي  -                               

. ِعذي دٚساْ الطٛي اٌضبثزخ -ة                               
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   Inventory Turnover ِعذي دٚساْ اٌّخضْٚ ) -  

وبْ   وٍّب اصداد عذد ِشاد اٌذٚساْٚ.  رم١ظ ٘زٖ إٌغجخ عذد ِشاد دٚساْ اٌّخضْٚ خالي اٌذٚسح اٌّب١ٌخ     

 . اصدادد إِىب١ٔخ رؾغ١ٓ اٌشثؾ١خ فٟ اٌفٕذق انداسح رخف١غ رىب١ٌ  اٌزخض٠ٓعذ اعزـب ٞ اراا، رٌه  فؼً 

، ْ ٌىً ِٓ ِخضْٚ االمز٠خ رمَٛ انداسح فٟ اٌّكعغخ اٌفٕذل١خ ثؾغبة عذد ِشاد دٚساْ اٌّخضٚٚ

  -وبالرٟ : . ٚرؾغت إٌغجخ عٍٝ ؽذح اٌغبص٠خ  ٚ اٌعظبئش واًل اٌّششٚثبد

   ... اٌخ ٚاٌعظبئش ) ِٓ االمز٠خ ٚاٌّششٚثبد اٌغبص٠خ وٍفخ اٌّج١عبد                                            
 ِعذي دٚساْ اٌّخضْٚ اٌغٍعٟ =  

... اٌخ ٚاٌعظبئش اٌغبص٠خ اٌّششٚثبدٚ ِزٛعؾ ِخضْٚ المز٠خ                                                  
  
ِخضْٚ  ٚي اٌّذح ِٚخضْٚ اخش غّع ث اٌغبص٠خ ٚاٌعظبئش اٌّششٚثبدٚ ِخضْٚ المز٠خ ِزٛعؾؾغت ٠ٚ    

                                                                                       . ح ٚلغّخ إٌبرظ عٍٝ اص١ّٕٓذاٌ

   Fixed Assets Turnover )    ِعذي دٚساْ الطٛي اٌضبثزخ  -ة 

وبْ رٌه ِكششا  فىٍّب اسرفع ٔبرظ إٌغجخ ، خ انداسح فٟ اعزخذاَ الطٛي اٌضبثزخبع١ٍرم١ظ ٘زٖ إٌغجخ ف      

 ٠زُ ؽغبة ِعذي دٚساْ الطٛي اٌضبثزخٚ .طؾ١ؼ خ انداسح فٟ رؾم١ك اال٠شاداد ٚاٌعىظ بع١ٍعٍٝ اصد٠بد ف

                                                                                                        -: وبلرٟ

      ِزٛعؾ اعّبٌٟ الطٛي اٌضبثزخ طبفٟ ا٠شاداد اٌفٕذق /   =  ِعذي دٚساْ الطٛي اٌضبثزخ  

ح ٚلغّخ إٌبرظ ّذح ِع اخش اٌّذ ٚي اٌ ّبٌٟ االطٛي اٌضبثزخ فِٟزٛعؾ الطٛي اٌضبثزخ ثغّع اع غت٠ٚؾ     

. عٍٝ اص١ٕٓ  

                                     ٔغت اٌشثؾ١خ  //     ساثعب  : 

ٚرٙزُ عذح عٙبد ، خ ٚلذسرٙب عٍٝ رؾم١ك االسثبػ كعغ١خ رؾ١ٍال ٌٍمٛح اال٠شاد٠خ ٌٍّرّضً ٔغت اٌشثؾ      

٠عزّذ إٌحبَ اٌّؾبعجٟ الِش٠ىٟ ٚ .االداسح ، اٌّغزضّشْٚ ، ٚاٌّمشػْٛ  :ِٓ اّ٘ٙب  ثزؾ١ًٍ ٔغت اٌشثؾ١خ

    -: ٟ٘ الرؾبد اٌفٕبدق  سثع ٔغت

                 ِعذي اٌعبئذ عٍٝ ؽمٛق اٌٍّى١خ  -ة                              ٘بِش اٌشثؼ -               

 ِعذي اٌعبئذ عٍٝ الطٛي اٌضبثزخ -د                 ِعذي اٌعبئذ عٍٝ الطٛي -ط             

   Profit Margin ٘بِش اٌشثؼ ) -  

خ ٚوفبءح انداسح، خبطخ ِٓ بع١ٍ، ٠ٚغزخذَ ِكششا ٌٍؾىُ عٍٝ ف خكعغطبفٟ اٌذخً ِم١بعب لداء اٌّ ٠عذ    

                                         -٠ٚزُ اؽزغبة ٘زٖ إٌغجخ وبالرٟ :.  ٚعٙخ ٔحش اٌّغب١ّ٘ٓ ٚاٌّمشػ١ٓ

طبفٟ ا٠شاداد اٌفٕذق / ٘بِش اٌشثؼ = طبفٟ اٌذخً   
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    Return on Owners Equity )  ِعذي اٌعبئذ عٍٝ ؽمٛق اٌٍّى١خ  - ة

طبفٟ ٠ٚؾغت ثٕغجخ ، اٚ اٌّغب١ّ٘ٓ  ِبٌىٟ اٌفٕذقخ اٌفٕذق ثبٌٕغجخ العزضّبس ٠م١ظ ٘زا اٌّعذي سثؾ١      

ٍى١خ ثغّع ؽمٛق اٌٍّى١خ اٚي . ٠ٚؾذد ِزٛعؾ ؽمٛق اٌّ خالي اٌذٚسح اٌّب١ٌخ اٌذخً اٌٝ ِزٛعؾ ؽمٛق اٌٍّى١خ

                                                                       . ح ٚاخش٘ب ٚلغّخ إٌبرظ عٍٝ اص١ٕٓ ّذاٌ

   Return on Assets )  ِعذي اٌعبئذ عٍٝ الطٛي   -ط

 حّذطٛي اٌّزبؽخ ٌالعزخذاَ خالي اٌاٌعبئذ عٍٝ الطٛي اٌعاللخ ث١ٓ طبفٟ اٌذخً ٚؽغُ ال ذيم١ظ ِع٠      

٠ٚغزخذَ ٘زا ،    ر٠ًّٛ داخٍٟ  َ ر٠ًّٛ خبسعٟ ، ٚرٌه ثغغ إٌحش عٓ ؿش٠مخ ر٠ًّٛ رٍه الطٛي ) اٌّب١ٌخ

٠ؾغت اٌّعذي ، ٚاٌّعذي ٌم١بط لذسح االداسح عٍٝ رؾم١ك االسثبػ ِٓ االِٛاي اٌّغزضّشح ِٓ اٌّظبدس اٌّخزٍفخ 

                                     .   اٌّب١ٌخ حّذٝ ِزٛعؾ اعّبٌٟ الطٛي خالي اٌاٌ اٌّب١ٌخ حّذطبفٟ دخً اٌثٕغجخ 

   Return on Fixed Assets )   اٌضبثزخِعذي اٌعبئذ عٍٝ الطٛي  -د 

 ح اٌّب١ٌخذ٠ّم١ظ ٘زا اٌّعذي اٌعاللخ ث١ٓ طبفٟ اٌذخً ٚؽغُ الطٛي اٌضبثزخ اٌّزبؽخ ٌمعزخذاَ خالي اٌ      

ّب١ٌخ ح اٌّذطبفٟ دخً ا٠ٌؾغت اٌّعذي ثٕغجخ ٚ . ، ٚرٌه ثغغ إٌحش عٓ ؿش٠مخ ر٠ًّٛ رٍه الطٛي اٌضبثزخ

  .اٌّب١ٌخ  حّذالطٛي اٌضبثزخ خالي اٌاعّبٌٟ ٝ ِزٛعؾ اٌ

  ٔغت ٚاؽظبئ١بد إٌشبؽ اٌفٕذلٟ  -اٌّجؾش اٌضبٌش :

             -٠ؾذد إٌحبَ اٌّؾبعجٟ الِش٠ىٟ الرؾبد اٌفٕبدق ِغّٛعز١ٓ ِٓ إٌغت اٌفٕذل١خ ٟٚ٘ :

   Operating Ratiosٔغت اٌزشغ١ً )  -   1)         

   Occupancy Ratiosٔغت االشغبي )  -   2)         

ٔغت اٌزشغ١ً    اٚال :   

رغمممبعذ ٔغمممت اٌزشمممغ١ً االداسح فمممٟ رؾ١ٍمممً اٌع١ٍّمممبد ٚالٔشمممـخ فمممٟ اٌفٕمممذق ِٚزبثعمممخ رـٛسارٙمممب خمممالي         

، ٠ٚمممزُ اٌؾظمممٛي عٍمممٝ ٘مممزٖ إٌغمممت ِمممٓ خمممالي اٌغمممغالد ٚاٌزممممبس٠ش اٌفٕذل١مممخ اٌزخظظممم١خ           ح اٌّب١ٌمممخذّممماٌ

اٌغبص٠ممممخ  ٚاٌزمش٠ممممش ا١ٌممممِٟٛ ٌمغممممُ المز٠ممممخ ٚاٌّشممممشٚثبد    ،ِضممممً اٌزمش٠ممممش ا١ٌممممِٟٛ ٌمغممممُ اٌغممممش  ) ًب١مممم٠ِٛ

ً     ٚا١ٌّمممبٖ ٚاٌعظمممبئش  . ٠ٚزمممبثع رـمممٛس ٘مممزٖ إٌغمممت عٍمممٝ       ٚومممزٌه ٍِخمممض اٌع١ٍّمممبد ا١ِٛ١ٌمممخ ٌٍفٕمممذق وىممم

 داسح، إْ ٘مممزٖ إٌغمممت رغمممبعذ اال    عمممبط شمممٙشٞ ِٚممممبسْ ثبٌغمممٕخ اٌغمممبثمخ ٚثبٌخـمممخ اٌّٛػمممٛعخ ٚ٘ىمممزا      

الِش٠ىممممٟ . ٠ٚعزّممممذ إٌحممممبَ ا الِضممممً ٌٍّممممٛاسد اٌّزبؽممممخ فممممٟ اٌفٕممممذقع١ممممٗ عٙٛد٘ممممب ٔؾممممٛ االعممممزغالي فممممٟ رٛ

                                                       -:إٌغت اٌزشغ١ٍ١خ الر١خ
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   Average Room Rate )   ِزٛعؾ  عش اٌغشفخ  .1

   Average Food Check)    ِزٛعؾ أفبق إٌض٠ً  ٚ اٌع١ًّ فٟ اٌّـعُ  .2

   Food Cost Percentage )  ٔغجخ رىٍفخ المز٠خ اٌٝ ا٠شادارٙب  .3

   Labor Cost Percentage )    ٔغجخ رىٍفخ ا١ٌذ اٌعبٍِخ اٌٝ اال٠شاداد .4

اٌفٕبدق  ٠شٞ، فرْ اٌعذ٠ذ ِٓ ِذ سمُ اخزال   عٛس اٌغش  فٟ اٌفٕذق اٌٛاؽذ/  ِزٛعؾ  عش اٌغشفخ - 1  

  خالي اٌفزشح عٍٝ عذد خظِٛبد ثعذ اعزجعبد اٌ اٌغشفخ ٚرٌه ثمغّخ إ٠شاداد اٌغش  )ِزٛعؾ  عش ٠ؾغجْٛ 

، ٚلذ رىْٛ اٌفزشح اعجٛعب  ٚ شٙشا  ٚ عٕخ ٚلذ رؾغت عٍٝ اعبط  اٌغش  اٌّشغٌٛخ ث عش خالي رٍه اٌفزشح

فٟ ؽغبة ٘زٖ إٌغجخ ِٚمبسٔخ رـٛس٘ب ٠غبعذ  ؼ  ْ االعزّشاسػ. ِٚٓ اٌٛا رشاوّٟ خالي اٌغٕخ شٙش  فشٙش

  . انداسح عٍٝ ِعشفخ اٌزغ١شاد فٟ ٚلذ ِجىش ٚدساعخ االعجبة ٚاٌّعبٌغخ

 ٠ٚAverage Food Checkغّٝ ا٠ؼب ش١ه اٌّـعُ )/  ِزٛعؾ أفبق إٌض٠ً  ٚ اٌع١ًّ فٟ اٌّـعُ - 2

٠ٚزُ ؽغبثٗ ثمغّخ طبفٟ إ٠شاداد اٌّـعُ خالي ِذح ِؾذدح )١ِٛ٠ب،  عجٛع١ب، شٙش٠ب، ع٠ٕٛب  عٍٝ     ٚ إٌض٠ً

 . عذد إٌضالء ٚاٌعّالء اٌز٠ٓ رّذ خذِزُٙ فٟ اٌّـعُ 

  /   1ِضبي ) 

ف١ّب ٠ رٟ ثعغ اٌّعٍِٛبد اٌّغزخشعخ ِٓ عغالد فٕذق اٌف١ؾبء اٌغ١بؽٟ عٓ اٌغٕخ اٌّب١ٌخ إٌّز١ٙخ ثزبس٠خ 

31  /12  /2012 :-  

  د٠ٕبس ِٛصع ث١ٓ الغبَ اٌفٕذق  120 000 000)  2012 خ خالي عٕخالعّب١ٌغذ ا٠شاداد اٌفٕذق اٍث – 1

 عٍٝ اٌزٛاٌٟ .  1:  2:  3:  6ثٕغجخ د اٌغبخٕخ ٚاٌجبسدح ، اٌّغجؼ   باٌشئ١غ١خ ) اٌغش  ، اٌّـعُ ، اٌّششٚث

  ٔض٠ً ٚػ١   21 000)  2012ثٍغ عذد إٌضالء ٚاٌؼ١ٛ  اٌز٠ٓ رّذ خذِزُٙ ثبٌّـعُ خالي عٕخ  – 2

   ٔض٠ً ٚػ١  رّذ خذِزُٙ ثبٌّـعُ ثذْٚ اعش . 1 000ُِٕٙ ) 

  مشفخ ، ٚاٌغش  اٌّشغٌٛخ ث عش  1 000)  2012ثذْٚ اعش خالي عٕخ اٌغش  اٌّشغٌٛخ  ِغّٛعثٍغ  – 3

   مشفخ .  15 000) خالي ٔفظ اٌغٕخ 

   شخض .  4 000)  2012ثٍغ ِغّٛع ِغخذِٟ اٌّغجؼ ِٓ إٌضالء ٚاٌؼ١ٛ  ث عش خالي عٕخ  – 4

    ِزٛعؾ  عش اٌغشفخ - 1    اؽزغبة اٌّـٍٛة /

  فٟ اٌّـعُ ضثِْٛزٛعؾ أفبق إٌض٠ً  ٚ اٌ - 2                         

 ِزٛعؾ أفبق إٌض٠ً اٚ اٌؼ١  فٟ اٌّغجؼ  – 3                           
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     ِزٛعؾ  عش اٌغشفخ - 1   اٌؾً /

    عذد اٌغش  اٌّشغٌٛخ ث عش /اٌغش   لغُ إ٠شاداد=  ِزٛعؾ  عش اٌغشفخ             

  12/  6×  120 000 000ا٠شاد لغُ اٌغش  =              

      د٠ٕبس 60 000 000ا٠شاد لغُ اٌغش  =              

              15 000/  60 000 000=  ِزٛعؾ  عش اٌغشفخ             

   د٠ٕبس 4 000=   ِزٛعؾ  عش اٌغشفخ             

  فٟ اٌّـعُ ضثِْٛزٛعؾ أفبق إٌض٠ً  ٚ اٌ - 2

                                          اٌز٠ٓ  ضثبئٓعذد إٌضالء ٚاٌ /طبفٟ إ٠شاداد اٌّـعُ  = فٟ اٌّـعُ ضثِْٛزٛعؾ أفبق إٌض٠ً  ٚ اٌ      

 . ث عش رّذ خذِزُٙ فٟ اٌّـعُ

  12/  3×  120 000 000طبفٟ ا٠شاداد اٌّـعُ =   

  د٠ٕبس   30 000 000طبفٟ ا٠شاداد اٌّـعُ =   

  1 000 – 21 000ث عش =  فٟ اٌّـعُرّذ خذِزُٙ  اٌز٠ٓ ضثبئٓعذد إٌضالء ٚاٌ         

 20 000ث عش =  رّذ خذِزُٙ فٟ اٌّـعُ اٌز٠ٓ ضثبئٓٚاٌعذد إٌضالء          

  20 000 / 30 000 000  = فٟ اٌّـعُ ضثِْٛزٛعؾ أفبق إٌض٠ً  ٚ اٌ         

 د٠ٕبس  1 500  = فٟ اٌّـعُ ضثِْٛزٛعؾ أفبق إٌض٠ً  ٚ اٌ        

 ِزٛعؾ أفبق إٌض٠ً اٚ اٌؼ١  فٟ اٌّغجؼ  – 3  

                          اٌز٠ٓ  ضثبئٓٚاٌعذد إٌضالء  / غجؼبفٟ إ٠شاداد اٌّطِزٛعؾ أفبق إٌض٠ً اٚ اٌؼ١  فٟ اٌّغجؼ =        

  . غجؼ ث عشرّذ خذِزُٙ فٟ اٌّ

  12/  1×  120 000 000طبفٟ ا٠شاداد اٌّغجؼ =          

 د٠ٕبس   10 000 000طبفٟ ا٠شاداد اٌّغجؼ =          

  4 000 / 10 000 000  غجؼ =فٟ اٌّ ضثْٛأفبق إٌض٠ً  ٚ اٌِزٛعؾ          

 د٠ٕبس  2 500  غجؼ =فٟ اٌّ ضثْٛأفبق إٌض٠ً  ٚ اٌِزٛعؾ         



[143] 
 

 ٠خزإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌزىٍفخ الم - 3

طخ ب١ِب ٚرٍمٝ عٕب٠خ خإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌزىٍفخ المز٠خ ِٓ إٌغت اٌزشغ١ٍ١خ اٌّّٙخ اٌزٟ رؾغت ٠ٛ رعذ      

زٛعؾ اٌؾذٚد اٌّ ٌٛفخ ٚثمبئٙب ػّٓ ِ، ٌّزبثعخ رـٛس رىٍفخ ِج١عبد المز٠خ  فٟ اٌفٕذق المز٠خ غُِٓ ِذ٠ش ل

% ِٓ  40 -%  34ث١ٓ  اٌفٕبدق ِٕٙخؽغت ِزٛعـبد خ رىٍفخ اٌّج١عبد . ٚرزشاٚػ ٔغجاٌفٕذق  ِـبعُفٟ 

 . اٌغبخٕخ اٚ اٌجبسدح % ِٓ إ٠شاداد ث١ع اٌّششٚثبد 28 -%  22ز٠خ ٌٚالم إ٠شاداد ث١ع اٌّـعُ

ف١ّب ٠ رٟ ثعغ اٌّعٍِٛبد اٌّغزخشعخ ِٓ عغالد فٕذق اٚس اٌغ١بؽٟ عٓ اٌغٕخ اٌّب١ٌخ   /   2ِضبي ) 

                                                                                -: 2013/  12/  31إٌّز١ٙخ ثزبس٠خ 

اٌزىٍفخ / د٠ٕبس  اال٠شاد / د٠ٕبس   اٌزفبط١ــــــــــــــــــــــً       

 000 650 13  000 000 39 االمز٠خ               

  000 400 1  000 000 7 اٌّششٚثبد اٌغبص٠خ        

 000 560 2  000 000 8 اٌعظبئش             

 000 500 1  000 000 3 ا١ٌّبٖ اٌّعذ١ٔخ         

  000 000 1  000 000 4 اٌّششٚثبد اٌغبخٕخ        
 

، اٌّششٚثبد اٌغبص٠خ ، اٌعظبئش ، ا١ٌّبٖ اٌّعذ١ٔخ ،    ٠خزإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌزىٍفخ الماؽزغبة  - 1اٌّـٍٛة // 
                                                                              اٌّششٚثبد اٌغبخٕخ .                  

      بدق .اٌفٕ   ِمبسٔخ ِع ِزٛعـبد لـبع 1مـخ ) ث١بْ س ٠ه ثبٌٕغت اٌّغزخشعخ فٟ إٌ – 2              

، اٌّششٚثبد اٌغبص٠خ ، اٌعظبئش ، ا١ٌّبٖ اٌّعذ١ٔخ ،       ٠خزإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌزىٍفخ الماؽزغبة  - 1اٌؾً //  
                                                                                  اٌّششٚثبد اٌغبخٕخ .              

100× )  ٚ ..... اٌخ   = اٌزىٍفخ / اال٠شاداد  ٠خزٌزىٍفخ المإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ          

100×  39 000 000/  13 650 000إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌزىٍفخ االمز٠خ =          

% 35إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌزىٍفخ االمز٠خ =          

100×  7 000 000/  1 400 ٠000خ = ٌزىٍفخ اٌّششٚثبد اٌغبص إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ               

%  20 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌزىٍفخ اٌّششٚثبد اٌغبص٠خ =          

100×  8 000 000/  2 560 000=  إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌزىٍفخ اٌعظبئش         

  % 32 = إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌزىٍفخ اٌعظبئش       

100×  3 000 000/  1 500 000إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌزىٍفخ ا١ٌّبٖ اٌّعذ١ٔخ =              

% 50إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌزىٍفخ ا١ٌّبٖ اٌّعذ١ٔخ =         

100×  4 000 000/  1 000 000إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌزىٍفخ اٌّششٚثبد اٌغبخٕخ =         

% 25إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌزىٍفخ اٌّششٚثبد اٌغبخٕخ =         
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.   ِمبسٔخ ِع ِزٛعـبد إٌشبؽ اٌفٕذلٟ 1ث١بْ س ٠ه ثبٌٕغت اٌّغزخشعخ فٟ إٌمـخ )  – 2  

إٌغجخ فٟ ِزٛعـبد  اٌزع١ٍك
 ِٕٙخ اٌفٕبدق

إٌغجخ اٌّغزخشعخ 
 فٟ اٌؾً

 اٌزفبط١ً

عًّ ِغّٛعخ االمز٠خ ع١ذ الٔٗ 
 ػّٓ إٌغت اٌّـٍٛثخ عب١ًٌّب

34  %- 40 %  35 %  االمز٠خ 

عًّ ِغّٛعخ اٌّششٚثبد اٌغبص٠خ 
اٌزىٍفخ الً ِٓ ٔغجخ ِّزبص الْ 

 إٌغت اٌّـٍٛثخ عب١ًٌّب

22  %- 28 %  20 %  اٌّششٚثبد اٌغبص٠خ 

عًّ ِغّٛعخ اٌعظبئش سدٞء الٔٗ 
 اوضش ِٓ إٌغت اٌّـٍٛثخ عب١ًٌّب

22  %- 28 %  32 %  اٌعظبئش 

عًّ ِغّٛعخ ا١ٌّبٖ اٌّعذ١ٔخ سدٞء 
عذًا الٔٗ اوضش ثىض١ش ِٓ إٌغت 

 اٌّـٍٛثخ عب١ًٌّب

22  %- 28 %  50 %  ا١ٌّبٖ اٌّعذ١ٔخ 

عًّ ِغّٛعخ االمز٠خ ع١ذ الٔٗ 
اٌّـٍٛثخ عب١ًٌّبػّٓ إٌغت   

22  %- 28 %  25 %  اٌّششٚثبد اٌغبخٕخ 

  

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌزىٍفخ ا١ٌذ اٌعبٍِخ - 4

 اٌزٟ ٠زؾٍّٙب اٌفٕذق ٠ٚزؼّٓ ِظشٚ  ا١ٌذ اٌعبٍِخ  شٚفبد س٠  ا١ٌذ اٌعبٍِخ ِٓ  وجش اٌّظِظب رعذ       

ٚعجبد  ٚالعٛس ِضً اٌّضا٠ب اٌع١ٕ١خ )اٌشٚارت ٚالعٛس اٌّذفٛعخ ٌٍعب١ٍِٓ ِؼبفب ا١ٌٙب ٍِؾمبد رٍه اٌشٚارت 

 ر ١ِٕبدت ٚاٌؼشائ دائشحعٓ اٌعب١ٍِٓ اٌٝ  ِبٌىٟ اٌفٕذقٗ ع  ِٚب ٠ذف ٚم١ش رٌه ......ٟ ، عىٓ ِغبٔ ِغب١ٔخ

ٚرعذ ٔغجخ رىٍفخ ا١ٌذ اٌعبٍِخ ٌغ١ّع .  ٚم١شرٌه ...... ٌزمبعذٞاٚاٌؼّبْ اٌظؾٟ ٚ االعزّبعٟ اٌؼّبْ

خ اعبعب ٌٍّمبسٔخ ِع ِزٛعـبد طٕبع ٕذقفاٌٙبِخ اٌزٟ رعزّذ٘ب إداسح اٌغت اٌعب١ٍِٓ فٟ اٌفٕذق ِٓ إٌ

خ عٍٝ ٘زٖ إٌغجخ فرٔٗ ٠زُ رؾ١ٍٍٙب ٚؽغبثٙب ٌىً ِشوض إ٠شاداد  ٚ ِشوض بعٍ. ِٚٓ  عً رؾم١ك سلبثخ ف اٌفٕذلخ

 % .  37 -%  23خ إٌشبؽ اٌفٕذلٟ ث١ٓ ٚرزشاٚػ إٌغجخ ؽغت ِزٛعـبد ِٕٙ . ِغبٔذ فٟ إٌشبؽ اٌفٕذلٟ

ف١ّب ٠ رٟ ثعغ اٌّعٍِٛبد اٌّغزخشعخ ِٓ عغالد فٕذق عِٛش اٌغ١بؽٟ عٓ اٌغٕخ اٌّب١ٌخ    / 3 ِضبي ) 

  -: 2011/  12/  31إٌّز١ٙخ ثزبس٠خ 

  د٠ٕبس . ٚثٍغذ رىٍفخ ا١ٌذ اٌعبٍِخ  150 000 000 وبْ ) 2011ا٠شاد فٕذق عِٛش االعّبٌٟ خالي عٕخ  – 1

 ٠ٕبس . د   45 000 000غٕخ  ) اٌاالعّب١ٌخ ثبٌفٕذق خالي 

    -:ِٓ الغبَ اٌفٕذق  ًاٚاٌزٟ رّضً عضءرٛفشد ٌذ٠ه اٌج١بٔبد اٌزب١ٌخ  – 2

د ِغّٛع اال٠شادا اٌزفبط١ً 
   د٠ٕبس) 

اعٛس ٚسٚارت 
 ِذفٛعخ

ٚعجبد ٚعىٓ 
 ِغب١ٔخ

اٌؼّبْ 
 االعزّبعٟ

 3 000 000  2 000 000  10 000 000   60 000 000  اٌغش لغُ 

 1 000 000   900 000  2 100 000  25 000 000  لغُ االؿعّخ

 500 000   750 000  3 250 000   9 000 000  لغُ اٌّغجؼ
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                                                   -فٟ : إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌزىٍفخ ا١ٌذ اٌعبٍِخاؽزغبة  - 1اٌّـٍٛة // 

لغُ اٌغش   -ة                 اٌفٕذق وىً     –                            

     لغُ اٌّغجؼ  . –د                لغُ االؿعّخ    –ط                        

اٌفٕبدق .   ِمبسٔخ ِع ِزٛعـبد لـبع 1مـخ ) ث١بْ س ٠ه ثبٌٕغت اٌّغزخشعخ فٟ إٌ – 2                

     إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌزىٍفخ ا١ٌذ اٌعبٍِخاؽزغبة  - 1  اٌؾً //    

  100×  اال٠شاداد اٌى١ٍخ/  رىٍفخ ا١ٌذ اٌعبٍِخ اٌى١ٍخ=  فٟ اٌفٕذق وىً إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌزىٍفخ ا١ٌذ اٌعبٍِخ  

          100×  150 000 000/  45 000 000=  فٟ اٌفٕذق وىً إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌزىٍفخ ا١ٌذ اٌعبٍِخ

         %                                             30إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌزىٍفخ ا١ٌذ اٌعبٍِخ فٟ اٌفٕذق وىً = 

             100×  رىٍفخ ا١ٌذ اٌعبٍِخ ٌمغُ اٌغش  / ا٠شاداد لغُ اٌغش   فٟ لغُ اٌغش  = إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌزىٍفخ ا١ٌذ اٌعبٍِخ

    100×  60 000 000/  15 000 000إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌزىٍفخ ا١ٌذ اٌعبٍِخ فٟ لغُ اٌغش  = 

                        %                             25  إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌزىٍفخ ا١ٌذ اٌعبٍِخ فٟ لغُ اٌغش  =

         100×  ٌمغُ االؿعّخ / ا٠شاداد لغُ االؿعّخ رىٍفخ ا١ٌذ اٌعبٍِخفٟ لغُ االؿعّخ =  إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌزىٍفخ ا١ٌذ اٌعبٍِخ

    100×  25 000 000/  4 000 000  = فٟ لغُ االؿعّخ إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌزىٍفخ ا١ٌذ اٌعبٍِخ

%   16إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌزىٍفخ ا١ٌذ اٌعبٍِخ فٟ لغُ االؿعّخ =    

         100×  ٌّغجؼ/ ا٠شاداد لغُ ا ّغجؼ= رىٍفخ ا١ٌذ اٌعبٍِخ ٌمغُ اٌ ّغجؼإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌزىٍفخ ا١ٌذ اٌعبٍِخ فٟ لغُ اٌ

    100×  9 000 000/  4 500 000إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌزىٍفخ ا١ٌذ اٌعبٍِخ فٟ لغُ اٌّغجؼ =  

%  50إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌزىٍفخ ا١ٌذ اٌعبٍِخ فٟ لغُ اٌّغجؼ =    

   ِمبسٔخ ِع ِزٛعـبد ِٕٙخ اٌفٕبدق .  1ث١بْ س ٠ه ثبٌٕغت اٌّغزخشعخ فٟ إٌمـخ )  – 2  

إٌغجخ فٟ ِزٛعـبد  اٌزع١ٍك
 ِٕٙخ اٌفٕبدق

إٌغجخ اٌّغزخشعخ 
 فٟ اٌؾً

 اٌزفبط١ً

% 37 - % 23 اعزخذاَ اٌفٕذق ع١ذ ١ٌٍذ اٌعبٍِخ   30 %  
 

 اٌفٕذق وىً

% 37 -%  23 اعزخذاَ لغُ اٌغش  ع١ذ ١ٌٍذ اٌعبٍِخ  25 %  
 

 لغُ اٌغش 

اعزخذاَ لغُ االؿعّخ ِّزبص ١ٌٍذ 
 اٌعبٍِخ

23  %- 37 %  16 %  لغُ االؿعّخ 

اعزخذاَ لغُ اٌّغجؼ سدٞء ١ٌٍذ 
 اٌعبٍِخ

23  %- 37 %  50 %  لغُ اٌّغجؼ 
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يشغبٔغت ال    صب١ٔب :  

ٔزعمش   ، ثعذ اْ رعشفٕب عٍٝ اٌّغّٛعخ االٌٚٝ ِٓ إٌغت االؽظبئ١خ اٌزخظظ١خ فمٟ ِغمبي إٌشمبؽ اٌفٕمذلٟ         

 فبٌزمبس٠ش ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙش٠خ ٚاٌغ٠ٕٛخ عٓ  ،  ٟٚ٘ ٔغت اٌزشغ١ًّغّٛعخ اٌضب١ٔخ ِٓ ٘زٖ إٌغت االْ اٌٝ اٌ

  خلغمبَ اٌشئ١غم  ال ٖانشمغبي فمٟ ٘مز   ؾمك إؽظمبئٟ عمٓ ٔغمت     رضٚد ثٍّ   اٌّـعُ) ٠خ لغُ اٌغش  ٚعٓ لغُ المز

ً   رٙممزُ إداسح اٌفٕممذق ثٙممزٖ إٌغممت انؽظممبئ١خ . ٚ ٌٍفٕممذق فممٟ ث١ممع  ، إر  ٔٙممب رممم١ظ ِممذٜ ٔغممبػ ع١ٍّممبد اٌزشممغ١

                                                                                      .١بٖ اٌّعذ١ٔخ ٚاٌعظبئش   ١ع اٌغش  ٚث١ع المز٠خ ٚاٌّث)  خإٌّزغبد اٌشئ١غ

 

 

 

 

 

  -اُ٘ إٌغت اٌّعزّذح فٟ لغُ اٌغش  :   5/  3/  2/  1

)    ٔغجخ إشغبي اٌغش  اٌفٕذل١خ -  

عذد اٌغش  اٌظبٌؾخ ٌٍز ع١شعذد اٌغش  اٌّشغٌٛخ / اٌفٕذل١خ = ٔغجخ إشغبي اٌغش  

 18العزخذاَ االداسح ٚ  بِْٕٙب مشفز، مشفخ  170  ٠ؾزٛٞ فٕذق اٌخؼشاء اٌغ١بؽٟ عٍٝ/     4)  ِضبي

                             . مشفخ ِغزخذِخ ِٓ لجً إٌضالء 90 ٕ٘بن ، ٚاْ خللغبَ اٌّخزٍفا العزخذاَ مشفخ

اؽغت ٔغجخ اشغبي اٌغش  فٟ اٌفٕذق . اٌّـٍٛة /      

ٌغ١ش إٌضالءمشفخ ِغزخذِخ   20  =  2  +  18    اٌؾً //  

مشفخ لبثٍخ ٌٍز ع١ش ٌٍعّالء 150  =  20  –  170               

        100×  150/  90 ٔغجخ اشغبي اٌغش  =        

% 60  =ٔغجخ اشغبي اٌغش                 

  -اُ٘ إٌغت اٌّعزّذح فٟ لغُ اٌغش  :

ٔغجخ اشغبي اٌغش  اٌفٕذل١خ .  –    

  . اَلعّشحٔغجخ اشغبي  –ة 

االشغبي ا١ٌِٟٛ .  –ط   

ِزٛعؾ اشغبي اٌغشفخ . –د   

ِزٛعؾ فزشح البِخ إٌضالء . -٘ـ   

  -اُ٘ إٌغت اٌّعزّذح فٟ لغُ اٌّـعُ  :

ٔغجخ اشغبي اٌّـعُ .  –    

ِعذي اشغبي ) دٚساْ   اٌىشعٟ ١ِٛ٠ًب . –ة   
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   15  مش  ِغب١ٔخ ٚ )  10  مشفخ ، ِٕٙب )  ٠300ؾزٛٞ فٕذق ثعمٛثخ اٌغ١بؽٟ عٍٝ ) /    5)  ِضبي

  مشفخ ِشغٌٛخ ِٓ لجً  169، )  مشفخ رؾذ اٌظ١بٔخ م١ش عب٘ضح ٌٍز ع١ش   15مشفخ العزخذاَ االداسح ٚ ) 

  . إٌضالء

                                                                                                              اؽغت ٔغجخ اشغبي اٌغش  فٟ اٌفٕذق . اٌّـٍٛة /

   اٌؾً /

طبٌؾخ ٌٍز ع١شم١ش  مشفخ 40=   15+  15+  10             

طبٌؾخ ٌٍز ع١ش مشفخ 260=  40 – 300               

100×   260 / 169=  ٔغجخ إشغبي اٌغش                     

  % 65=  ٔغجخ إشغبي اٌغش              

   Bed Occupancy Rate)    اَلعّشحٔغجخ اشغبي  -ة 

   مش  ِضدٚعخ رغزخذَ ٘زٖ إٌغجخ فٟ ؽبٌخ ٚعٛد مش  ِفشدح ٚمش  ثغش٠ش٠ٓ )   عّع عش٠ش اَلعّشح)  

  .  ٚ  وضش

 100×  اٌمبثٍخ ٌٍزشغ١ً اَلعّشحاٌّشغٌٛخ / عذد  اَلعّشحعذد =   اَلعّشحٔغجخ اشغبي 

 مشفخ ِضدٚعخ لبثٍخ   50) مشفخ ِفشدح طبٌؾخ ٌٍز ع١ش ٚ   100 ) فٟ  ؽذ اٌفٕبدق ٕ٘بن /   6)  ِضبي

                            . مشفخ ِضدٚعخ ِشغٌٛخ   35 ٚ ) مشفخ ِفشدح   80 ) ٌٍز ع١ش ِٕٙب

    اَلعّشح .اشغبي ٔغجخ  اؽزغبةاٌّـٍٛة /  
اٌمبثٍخ ٌٍز ع١ش   اَلعّشحد ذع  200  =  2  ×  50 + ) 100  اٌؾً //    

اٌّشغٌٛخ اَلعّشح ذدع 150  =  2×  35 + ) 80                

% 75=  100×   200 / 150=  اَلعّشحٔغجخ اشغبي                 

  مشفخ ِضدٚعخ طبٌؾخ  75 )ٚخ ِفشدح طبٌؾخ ٌٍز ع١ش ـ  مشف 125 ذ اٌفٕبدق )ـفٟ  ؽ   / 7)  ِضبي

                                            -: وبْ انشغبي عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ  2012 / 4 / 4. ٚفٟ ٠َٛ  ٌٍز ع١ش

   مشفخ ِضدٚعخ ِكعشح 70 ، )   مشفخ ِفشدح ِكعشح 80 )           
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       . اٌغش ؽغبة ٔغجخ إشغبي     1)   // اٌّـٍٛة

 . اَلعّشحؽغبة ٔغجخ إشغبي     2)                

 100×  عذد اٌغش  اٌظبٌؾخ ٌٍز ع١ش/ ث عش  شغبي اٌغش  = عذد اٌغش  اٌّشغٌٛخٔغجخ إ - 1  اٌؾً //

 100×  200 / 150= شغبي اٌغش  ٔغجخ إ                 

 % 75= شغبي اٌغش  ٔغجخ إ                 

 100×  عذد العشح اٌظبٌؾخ ٌٍز ع١ش/ = عذد العشح اٌّشغٌٛخ ث عش  اَلعّشحٔغجخ إشغبي  - 2          

   ×100     [  ( 80 + 140  / (125  +150  ]    = اَلعّشحٔغجخ إشغبي           

100×    275 / 220 ) = اَلعّشح ٔغجخ إشغبي             

% 80  = اَلعّشحٔغجخ إشغبي              

   )     انشغبي ا١ٌِٟٛ - ط

  -: ر١خ١ِٛ٠ب ٚفك اٌّعبدٌخ اال ذ عذد إٌضالء٠ؾذزُ ر٠ٚ، ء ١ِٛ٠ب ؽغبة عذد إٌضال٠زُ        

عذد إٌضالء  –عذد إٌضالء ا١ٌِٟٛ = عذد إٌضالء ثذا٠خ ا١ٌَٛ + عذد إٌضالء اٌغذد اٌّغغ١ٍٓ خالي ا١ٌَٛ 

ا١ٌَٛاٌّغبدس٠ٓ خالي   

     ، ٚلذ مبدس ُِٕٙ   ٔض٠اًل 198 ) 2011 / 7 / ٠2َٛ طجبػ اؽذ اٌفٕبدق وبْ عذد ٔضالء  /    8)  ِضبي

، وّب    ٔض٠اًل 62   ) لجً اٌغبعخ اٌضب١ٔخ عشش ظٙشًا ٟٚ٘ اٌؾذ اٌفبطً ٌذخٛي اعزؾمبق  عش ٠َٛ عذ٠ذ ) 

                                                                                 .   ٔض٠اًل عذ٠ذًا 84 عغً خالي ا١ٌَٛ )

                                                       . 2011/  7/  2اؽغت وُ ٠ىْٛ عذد ٔضالء اٌفٕذق فٟ ٠َٛ  

عذد  –إٌضالء اٌغذد اٌّغغ١ٍٓ خالي ا١ٌَٛ عذد إٌضالء ا١ٌِٟٛ = عذد إٌضالء ثذا٠خ ا١ٌَٛ + عذد     اٌؾً //

                                                                إٌضالء اٌّغبدس٠ٓ خالي ا١ٌَٛ

62 – 84+  198عذد إٌضالء ا١ٌِٟٛ =              

2011/  7/  2 ١ٌَٛٔض٠ال   220= عذد إٌضالء ا١ٌِٟٛ              
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   ، ٚلذ مبدس ُِٕٙ   ٔض٠اًل 168 )  2011 / 7 / 6  ٠َٛطجبػ اؽذ اٌفٕبدق وبْ عذد ٔضالء     / 9)  ِضبي

، وّب    ٔض٠اًل 62   )  عش ٠َٛ عذ٠ذلجً اٌغبعخ اٌضب١ٔخ عشش ظٙشًا ٟٚ٘ اٌؾذ اٌفبطً ٌذخٛي اعزؾمبق  )

ٚ ْ ،     مشفخ 200. ارا عٍّذ اْ عذد اٌغش  اٌّزبؽخ فٟ اٌفٕذق )    ٔض٠اًل عذ٠ذًا 84 عغً خالي ا١ٌَٛ )

    ِٕفشدح .ٚثبلٟ إٌضالء ث عش فٟ مش ،   ٔض٠اًل 25   مشفخ رؼُ ) 25 عذد اٌغش  اٌّغب١ٔخ فٟ رٌه ا١ٌَٛ )

        ٔغجخ إشغبي مش  ِكعشح -1    -: اؽزغبة اٌّـٍٛة /  

         ٔغجخ إشغبي مش  ِغب١ٔخ  -2                                 

ٔغجخ إشغبي و١ٍخ  -3                                  

                                                                                                     اٌؾً //

عذد إٌضالء  –اٌّغغ١ٍٓ خالي ا١ٌَٛ عذد إٌضالء ا١ٌِٟٛ = عذد إٌضالء ثذا٠خ ا١ٌَٛ + عذد إٌضالء اٌغذد 
                                                    اٌّغبدس٠ٓ خالي ا١ٌَٛ

62 – 84+  168إٌضالء ا١ٌِٟٛ = عذد              

مشفخ  190ٚثبٌزبٌٟ ٠شغٍْٛ  2011/  7/  6 ٔض٠ال ١ٌَٛ  190= عذد إٌضالء ا١ٌِٟٛ              

مشفخ  165ٔض٠ً ث عش ٠شغٍْٛ  165=  25 – 190                   

100× عذد اٌغش  اٌّزبؽخ  /ٔغجخ إشغبي مش  ِكعشح = عذد اٌغش  اٌّكعشح  -   1)     

  100×  200 / 165=  ٔغجخ إشغبي مش  ِكعشح      

% 82.  5= ٔغجخ إشغبي مش  ِكعشح         

  100× / عذد اٌغش  اٌّزبؽخ ٔغجخ إشغبي مش  ِغب١ٔخ = عذد اٌغش  اٌّغب١ٔخ  -   2)   

  100×  200 / 25= ٔغجخ إشغبي مش  ِغب١ٔخ       

% 12.  5= ٔغجخ إشغبي مش  ِغب١ٔخ         

  100×  عذد اٌغش  اٌّزبؽخ /ٔغجخ إشغبي و١ٍخ = عذد اٌغش  اٌّشغٌٛخ ِٓ إٌضالء  - 3  

100×  200 /   25+  165 = )ٔغجخ إشغبي و١ٍخ        

100×  200/  190=  ٔغجخ إشغبي و١ٍخ       

%  95 ٔغجخ إشغبي و١ٍخ =        
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ٚرؾغت ٘زٖ إٌغجخ فٟ ؽبٌخ ٚعٛد مشفخ ِفشدح ثغش٠ش ٚمشفخ ِضدٚعخ /  ِزٛعؾ إشغبي اٌغشفخ -د

                                                                                                   . ثغش٠ش٠ٓ  ٚ  وضش

عذد اٌغش   وبْٚ 2012 / 8 / 9  ٔض٠اًل ١ٌَٛ  448 ) ؽذ اٌفٕبدقعذد إٌضالء فٟ ا غٍث    / 10)  ِضبي

.   مشفخ  600 اٌّزبؽخ فٟ اٌفٕذق ٟ٘ )  مشفخ ٚ ْ اٌغش   320 ٘كالء إٌضالء وبْ )لجً اٌّشغٌٛخ ِٓ 

                                                                              . ِزٛعؾ اشغبي اٌغشفخ اٌّـٍٛة / اؽزغبة

  عذد اٌغش  اٌّشغٌٛخ /ِزٛعؾ إشغبي اٌغشفخ = عذد إٌضالء     اٌؾً //

  320 / 448= ِزٛعؾ إشغبي اٌغشفخ               

ِزٛعؾ عذد إٌضالء فٟ اٌغشفخ 1.  4= ِزٛعؾ إشغبي اٌغشفخ                 

ٚرف١ذ ٘زٖ إٌغجخ فٟ ِزبثعخ ٚسلبثخ ٔغت الشغبي ث١ٓ اٌغش  اٌّفشدح ٚاٌغش  اٌّضدٚعخ  ٚ اٌغش  ث وضش     

                                                                                                            . ِٓ عش٠ش٠ٓ

فجعغ ،  ٞ ِزٛعؾ عذد ا١ٌٍبٌٟ اٌزٟ ٠مؼ١ٙب إٌضالء فٟ اٌفٕذق /  ِزٛعؾ فزشح إلبِخ إٌضالء - ٘ـ

ؽ١بٔب ٠جمٝ اٌجعغ ٌّذح  ؿٛي ِٓ إٌضالء ٠م١ّْٛ ٌّذح ١ٌٍخ ٚاؽذح ٚثعؼُٙ ا٢خش ٌّذح ١ٌٍز١ٓ  ٚ صالس ٚ 

٠ٚف١ذ ٘زا ، ح اٌّب١ٌخ ّذ عجٛع١ب عٍٝ ِذاس اٌغٕخ اٚ اٌ ٠ؾغت ِزٛعؾ ِذح إلبِخ إٌض٠ً عبدحٚ،  عجٛع 

وّب ٠ذسط رـٛس ٘زا اٌّزٛعؾ ؽغت ، اٌّزٛعؾ فٟ رٕح١ُ عذاٚي عًّ اٌعّبي ٚاعزغالي ِشافك اٌفٕذق 

        -وبالرٟ :اٌّزٛعؾ  ٘زا ؾغت٠ٚ . ٚاصد٘بس اٌعًّ اٌفٕذلٟاٌّٛاعُ فٟ ِٛعُ اٌىغبد ٚفٟ ِٛعُ اٌشٚاط 

إٌضالء  ِغّٛع عذد /   ِذح إلبِخ وً ٔض٠ً خالي العجٛع× عذد إٌضالء  = ) ح إلبِخ إٌضالءِذِزٛعؾ   

ِغزخشعخ ِٓ  فٕذق اٌجظشح اٌغ١بؽٟ خالي االعجٛع اٌضبٟٔ ِٓ شٙش  ث١بٔبدادٔبٖ  فٟ/   11)  ِضبي

                                                                                              -: 2012ؽض٠شاْ 

 عذد إٌضالء ِذح االلبِخ

          264    ١ٌٍخ ٚاؽذح

          326     ١ٌٍزبْ

         215    صالس ١ٌبي

         105     سثع ١ٌبي

          55    خّظ ١ٌبي

          28     عذ ١ٌبي

          13     عجع ١ٌبي
 

 



[151] 
 

٠ً .ِزٛعؾ فزشح إلبِخ إٌضاؽزغبة اٌّـٍٛة /   

 اٌؾً / 

 عذد ا١ٌٍبٌٟ عذد إٌضالء ِذح االلبِخ

عذد إٌضالء  × ) ِذح االلبِخ   

ٔض٠ً / ١ٌٍخ 264 264 ١ٌٍخ ٚاؽذح  

ٔض٠ً / ١ٌٍخ 652 326 ١ٌٍزبْ  

ٔض٠ً / ١ٌٍخ 645 215 صالس ١ٌبي  

ٔض٠ً / ١ٌٍخ 420 105  سثع ١ٌبي  

ٔض٠ً / ١ٌٍخ 275 55 خّظ ١ٌبي  

ٔض٠ً / ١ٌٍخ 168 28 عذ ١ٌبي  

ٔض٠ً / ١ٌٍخ 91 13 عجع ١ٌبي  

ٔض٠ً   1006 اٌّغّٛع ٔض٠ً / ١ٌٍخ 2515   
 

إٌضالء ِغّٛع عذد / ِغّٛع عذد ا١ٌٍبٌٟ=  ح إلبِخ إٌضالءِذِزٛعؾ   

إٌضالء ِغّٛع عذد /   ِذح إلبِخ وً ٔض٠ً خالي العجٛع× عذد إٌضالء  = ) ح إلبِخ إٌضالءِذِزٛعؾ   

1006 / 2515= ِزٛعؾ ِذح إلبِخ إٌض٠ً    

ٔض٠ً/ ١ٌٍخ   2.  5= ِزٛعؾ ِذح إلبِخ إٌض٠ً   

  -: اٌّـعُ اُ٘ إٌغت اٌّعزّذح فٟ لغُ   5/  3/  2/  2

اٌغبص٠خ ٚاٌعظبئش ٚا١ٌّبٖ اٌّعذ١ٔخ   ٚاٌّششٚثبد  اٌّـبعُ ٠خ )زالؽظبءاد ٚاٌزؾ١ٍالد فٟ لغُ الما رعذ    

، ال ع١ّب ارا رّذ  ؾ اٌذاخٍٟشاد اٌزٟ رغبعذ فٟ اٌشلبثخ ٚاٌؼجِٓ  ُ٘ اٌّكش ٚوزٌه اٌّششٚثبد اٌغبخٕخ

ش اٌزٞ ٠غبعذ عٍٝ رؾذ٠ذ ٔمبؽ ، الِ ٚاٌغٕٛاد اٌغبثمخ إٌبرغخ ِع اٌخـخِمبسٔخ ٘زٖ انؽظبءاد ٚإٌغت 

ارخبر اٌمشاساد اٌزظؾ١ؾ١خ  ٚ اعزّبد ع١بعبد عذ٠ذح رغبعذ اٌفٕذق إداسح   ِٕٚبؿك اٌخًٍ ثؾ١ش رغزـ١ع ؼعاٌ

                                                                  . اٌّخــخ فٕذقبدح اٌشثؾ١خ ٚرؾم١ك  ٘ذا  اٌعٍٝ ص٠

، ٚوزٌه عذد اٌٛعجبد اٌّغب١ٔخ ٚعذد ؽذح ٚرزُ اٌزؾ١ٍالد عٍٝ  عبط ِج١عبد اٌمغُ وىً صُ ِج١عبد وً ٚ    

  . ؼ١   ِٚزٛعؾ إٔفبق اٌ ٔضالء ٚعّالء اٌٛعجبد اٌّجبعخ، ٚ ٠ؼب عذد اٌؼ١ٛ  )
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 -: انشغبي ٟ٘ ُ ٔغتـإْ  ٘ٚ   

                                                                                         .ٔغجخ إشغبي اٌّـعُ   -          

                                                        .   اٌىشعٟ ١ِٛ٠ب فٟ اٌّـعُ دٚساْ ِعذي إشغبي ) -ة        

            -/ ٚرؾزغت ٘زٖ إٌغجخ وبالرٟ :ٔغجخ إشغبي اٌّـعُ   -  

. 100×  عذد اٌّمبعذ اٌّزبؽخ /ٔغجخ إشغبي اٌّـعُ = عذد اٌٛعجبد اٌّمذِخ              

. اٌفٕذق  اٌّجبعخ ٚاٌٛعجبد اٌّغب١ٔخ ٌؼ١ٛ ِع ِالؽحخ  ْ عذد اٌٛعجبد اٌّمذِخ ٠زؼّٓ اٌٛعجبد     

،  ؿبٌٚخ  سثعخ وشاعٟ ً، ٌٚى   ؿبٌٚخ 30 ) االِشاء اٌغ١بؽٟ عٍٝ فٕذقِـعُ  ٠ؾزٛٞ/    12)  ِضـــبي

                                     .   ٚعجخ 90   فٟ فزشح اٌغذاء ) ِجبعخ ِٚغب١ٔخ ٠ٚجٍغ عذد اٌٛعجبد اٌّمذِخ )

ة ٔغجخ اشغبي اٌّـعُ . بغزؽاٌّـٍٛة / ا   

100×  عذد اٌّمبعذ اٌّزبؽخ /ٔغجخ إشغبي اٌّـعُ = عذد اٌٛعجبد اٌّمذِخ  اٌؾً /   

100×  120 / 90ٔغجخ إشغبي اٌّـعُ =            

%  75 ٔغجخ إشغبي اٌّـعُ =                          

.وىً ثٕفظ االعٍٛة  ٚرؾغت ٔغجخ انشغبي  ٠ؼب ٌفزشح اٌعشبء صُ ٠ؾغت ِزٛعؾ ٔغجخ انشغبي ١ٌٍَٛ         

   -: / ٠ٚؾزغت ٘زا اٌّعذي وبلرٟ   اٌىشعٟ ١ِٛ٠ب فٟ اٌّـعُ دٚساْ ِعذي إشغبي ) -ة   

ِزٛعؾ ععش اٌٛعجخ  /َ ١ٛاٌىشعٟ فٟ اٌ ذدٟ فٟ ا١ٌَٛ = عاٌىشع ِْعذي دٚسا              

ِٚزٛعؾ ععش  وشعٟ ،   90 ٘ٛ ) فٕذق اٌش٠ُ اٌغ١بؽٟ فٟ ا١ٌَٛ عٟ فٟااٌىش ارا وبْ عذد/    13)  ِضبي

.  د٠ٕبس  15 )اٌٛاؽذح اٌٛعجخ   

. اٌىشعٟ فٟ ا١ٌَٛ  ْعذي دٚسااؽزغبة ٌِّـٍٛة / ا   

  اٌؾً / 

ِزٛعؾ ععش اٌٛعجخ /َ ١ٛعٟ فٟ اٌااٌىش ذدٟ فٟ ا١ٌَٛ = عاٌىشع ِْعذي دٚسا      

   15/  90ٟ فٟ ا١ٌَٛ = اٌىشع ِْعذي دٚسا    

   6 ٟ فٟ ا١ٌَٛ =اٌىشع ِْعذي دٚسا    
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ٚرغذس اٌّالؽحخ  ْ االؽظبءاد اٌغبثمخ رزُ ١ِٛ٠ب ٚوزٌه شٙش٠ًب ٚع٠ًٕٛب ٚرؾغت اٌّزٛعـبد ا١ِٛ١ٌخ                                                  

وّب الثذ اْ ٔش١ش عض٠ضٞ اٌـبٌت اٌٝ  .   ٚعٍٝ العبط اٌغٕٛٞ ٌزؾذ٠ذ فزشح اٌّٛعُ عٍٝ العبط اٌشٙشٞ )

اخشٜ وض١شح رخض لغُ اٌغش  اٚ لغُ اٌّـعُ ) ِٓ اِضٍزٙب : ٔغجخ اشغبي االعٕؾخ اٌفٕذل١خ  ًباْ ٕ٘بن ٔغج

ِٚزٛعؾ ععش اٌغشفخ ِٚزٛعؾ اٌمٛح االٔفبل١خ ٌٍٕض٠ً ِٚزٛعؾ اٌمٛح االٔفبل١خ ٚٔغجخ ِزٛعؾ البِخ إٌض٠ً 

ٍزىب١ٌ  اٌّجبششح ٌٍٕض٠ً عٍٝ اٌخذِبد االخشٜ ِٚزٛعؾ ا٠شاداد اٌخذِبد ال٠شاداد اٌغش  ٚٔغت ِزعذدح ٌ

خ االٔشـخ اٌفٕذل١خ ، ٚم١ش٘ب اٌىض١ش   اال إٔب رشوٕب ٘زٖ ١ؾ١ٌ  م١ش اٌّجبششح ٚٔغت ِغّٛعخ سثٚاخشٜ ٌٍزىب

                                                                          إٌغت ٌذساعزه اٌّغزمج١ٍخ ثغ١خ عذَ االسثبن .
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 اعئٍخ ٚرّبس٠ٓ اٌفظً اٌخبِظ

                                                                                         -/ االعئٍخ :  ٚاًل

                                                           عش  إٌغجخ ، صُ ٚػؼ ؽذٚد إٌغت اٌّب١ٌخ . //  1ط 

ِع ِعب١٠ش طبٌؾخ ،             ٌىٟ رىْٛ إٌغت اٌّب١ٌخ رّضً ِكششاد ٚلشائٓ ، الثذ ِٓ ِمبسٔزٙب  // 2ط 

                                                                               اروش اُ٘ ٘زٖ اٌّعب١٠ش .          

                                                  ٚػؼ اٌّمظٛد ثٕغت االشغبي ، ِٚبٟ٘ اُ٘ أٛاعٙب ؟ // 3ط 

                                         ٕغتاْ ِٓ أٛاع ٔغت االشغبي إٌغت اٌّعزّذح فٟ لغُ اٌغش  ، اروش ٘زٖ اٌ // 4ط 

                                  ، صُ اوزت اٌمبْٔٛ اٌخبص ثىً ٔغجخ ِٕٙب .اٌّعزّذح فٟ لغُ اٌغش  ) إٌغت 

                                        اْ ِٓ أٛاع ٔغت االشغبي إٌغت اٌّعزّذح فٟ لغُ اٌّـعُ ، اروش ٘زٖ إٌغت // 5ط 

) إٌغت اٌّعزّذح فٟ لغُ اٌّـعُ   ، صُ اوزت اٌمبْٔٛ اٌخبص ثىً ٔغجخ ِٕٙب 

  -صب١ًٔب / اٌزّبس٠ٓ :                                     .

ٟ ف١ّمممب ٠ممم رٟ ثعمممغ اٌّعٍِٛمممبد اٌّغمممزخشعخ ِمممٓ عمممغالد فٕمممذق اٌ         // 1 رّمممش٠ٓ اٌغممم١بؽٟ عمممٓ    شفمممبع

  -: 2010/  12/  31اٌغٕخ اٌّب١ٌخ إٌّز١ٙخ ثزبس٠خ 

بس ِٛصع ث١ٓ الغبَ اٌفٕذق   د٠ٕ 96 000 000)  2010غذ ا٠شاداد اٌفٕذق االعّب١ٌخ خالي عٕخ ٍث – 1

صالس اسثبع اال٠شاد ٠خض لغُ اٌغش  ٚاٌّزجمٟ    د اٌغبخٕخ ٚاٌجبسدح بّششٚثخ ) اٌغش  ، اٌّـعُ ، اٌاٌشئ١غ

 .  ث١ٓ الغبَ اٌّـعُ ٚاٌّششٚثبد اٌغبخٕخ ٚاٌجبسدح عٍٝ اٌزٛاٌٟ 1:  3ثٕغجخ 

  ٔض٠ً ٚػ١   21 000)  2010ثٍغ عذد إٌضالء ٚاٌؼ١ٛ  اٌز٠ٓ رّذ خذِزُٙ ثبٌّـعُ خالي عٕخ  – 2

   ٔض٠ً ٚػ١  رّذ خذِزُٙ ثبٌّـعُ ثذْٚ اعش . 3 000ُِٕٙ ) 

 2 000ِٕٙب   مشفخ ،  22 000)  2010خالي عٕخ فٟ اٌفٕذق ثٍغ ِغّٛع اٌغش  اٌّشغٌٛخ  – 3

 . مشفخ ِشغٌٛخ ثذْٚ اعش 

      ِزٛعؾ  عش اٌغشفخ - 1  -: اؽزغبة اٌّـٍٛة /   

  ِزٛعؾ أفبق إٌض٠ً  ٚ اٌع١ًّ فٟ اٌّـعُ - 2                                
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اٌّب١ٌخ ف١ّب ٠ رٟ ثعغ اٌّعٍِٛبد اٌّغزخشعخ ِٓ عغالد فٕذق اٚس اٌغ١بؽٟ عٓ اٌغٕخ  // 2رّش٠ٓ 

                                                                -: 2013/  12/  31إٌّز١ٙخ ثزبس٠خ 

اٌزىٍفخ / د٠ٕبس  اال٠شاد / د٠ٕبس   اٌزفبط١ــــــــــــــــــــــً       

 000 000 16  000 000 40 االمز٠خ               

  000 500 2  000 000 10 اٌّششٚثبد اٌغبص٠خ        

 000 000 2  000 000 8 اٌعظبئش             

 000 500 2  000 000 5 ا١ٌّبٖ اٌّعذ١ٔخ         

  000 500 1  000 000 6 اٌّششٚثبد اٌغبخٕخ        
 

، اٌّششٚثبد اٌغبص٠خ ، اٌعظبئش ، ا١ٌّبٖ اٌّعذ١ٔخ ،   ٠خزإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌزىٍفخ الماؽزغبة  - 1 اٌّـٍٛة /

                                                                              اٌّششٚثبد اٌغبخٕخ .                   

        ِمبسٔخ ِع ِزٛعـبد ِٕٙخ اٌفٕبدق . 1ث١بْ س ٠ه ثبٌٕغت اٌّغزخشعخ فٟ إٌمـخ )  – 2              

اٌغ١بؽٟ عٓ اٌغٕخ اٌّب١ٌخ  ِبد اٌّغزخشعخ ِٓ عغالد فٕذق إٌٙش٠ٓف١ّب ٠ رٟ ثعغ اٌّعٍٛ // 3رّش٠ٓ 

  -: 2011/  12/  31إٌّز١ٙخ ثزبس٠خ 

  د٠ٕبس . ٚثٍغذ رىٍفخ ا١ٌذ  160 000 000وبْ )  2011االعّبٌٟ خالي عٕخ  ا٠شاد فٕذق إٌٙش٠ٓ – 1

 ٠ٕبس . د   40 000 000غٕخ  ) اٌاٌعبٍِخ االعّب١ٌخ ثبٌفٕذق خالي 

  -ِٓ الغبَ اٌفٕذق : ًارٛفشد ٌذ٠ه اٌج١بٔبد اٌزب١ٌخ ٚاٌزٟ رّضً عضء – 2

        

 اٌزفبط١ً

ِغّٛع اال٠شاداد / 

 د٠ٕبس

اعٛس ٚسٚارت 

 ِذفٛعخ

ٚعجبد ٚعىٓ 

 ِغب١ٔخ

اٌؼّبْ 

 االعزّبعٟ

 لغُ اٌغش 

 

 000 000 55   000 000 11  000 000 2  000 300 1 

 لغُ االؿعّخ

 

 000 000 28  000 000 6  000 400 1  000 000 1 

 لغُ اٌّغجؼ

 

 000 000 10   000 000 1  000 700   000 300 

       

                                               -فٟ : اٌّئ٠ٛخ ٌزىٍفخ ا١ٌذ اٌعبٍِخإٌغجخ اؽزغبة  - 1اٌّـٍٛة // 

     لغُ اٌّغجؼ  . –لغُ االؿعّخ      د  –لغُ اٌغش      ط  -اٌفٕذق وىً     ة  –                    

 .  ِٕٙخ اٌفٕبدق ِمبسٔخ ِع ِزٛعـبد   1ث١بْ س ٠ه ثبٌٕغت اٌّغزخشعخ فٟ إٌمـخ )  – 2              
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 20العزخذاَ االداسح ٚ  مش خّظ ِٕٙب ، مشفخ  200  ٠ؾزٛٞ فٕذق اٌغعذْٚ اٌغ١بؽٟ عٍٝ  // 4 رّش٠ٓ

                       . مشفخ ِغزخذِخ ِٓ لجً إٌضالء 140 ٕ٘بن ، ٚاْ للغبَ اٌّخزٍفٍخا العزخذاَ مشفخ

اؽغت ٔغجخ اشغبي اٌغش  فٟ اٌفٕذق . اٌّـٍٛة /      

  مشفخ  2  مش  ِغب١ٔخ ٚ )  8  مشفخ ، ِٕٙب )  ٠200ؾزٛٞ فٕذق ثٍذ اٌغ١بؽٟ عٍٝ )  // 5رّش٠ٓ 

  .   مشفخ ِشغٌٛخ ِٓ لجً إٌضالء 126، ) شفخ رؾذ اٌظ١بٔخ م١ش عب٘ضح ٌٍز ع١ش  م 10العزخذاَ االداسح ٚ ) 

                  اؽغت ٔغجخ اشغبي اٌغش  فٟ اٌفٕذق .                                                                                             اٌّـٍٛة /

 مشفخ ِضدٚعخ لبثٍخ   70) مشفخ ِفشدح طبٌؾخ ٌٍز ع١ش ٚ   120 ) فٟ  ؽذ اٌفٕبدق ٕ٘بن // 6رّش٠ٓ 

                                         . مشفخ ِضدٚعخ   50 ٚ ) مشفخ ِفشدح   82 ) ِٕٙب، ٚلذ شغٍذ ٌٍز ع١ش 

ح .عّشاؽزغبة ٔغجخ اشغبي الاٌّـٍٛة /    

  مشفخ ِضدٚعخ طبٌؾخ  100 )ٚ  مشفخ ِفشدح طبٌؾخ ٌٍز ع١ش  300 ذ اٌفٕبدق )ـٟ  ؽـف // 7رّش٠ٓ 

                                            -: رٟإٌؾٛ ال وبْ انشغبي عٍٝ  2012 / 4 / 4. ٚفٟ ٠َٛ  ٌٍز ع١ش

   مشفخ ِضدٚعخ ِكعشح 65 ، )   مشفخ ِفشدح ِكعشح 255 )  

 . حعّشٔغجخ إشغبي ال    2)           . ٔغجخ إشغبي اٌغش     1) اؽزغبة    // اٌّـٍٛة

    ، ٚلذ مبدس ُِٕٙ   ٔض٠اًل 214 )  2014 / 7 / 6  َٛـ٠طجبػ ذ اٌفٕبدق ـاؽذد ٔضالء ـوبْ ع  // 8رّش٠ٓ 

عغً ، وّب    ٔض٠اًل 76   ) لجً اٌغبعخ اٌضب١ٔخ عشش ظٙشًا ٟٚ٘ اٌؾذ اٌفبطً ٌذخٛي اعزؾمبق  عش ٠َٛ عذ٠ذ )

                                                                                                                                   .  2014/  7/  6اؽغت وُ ٠ىْٛ عذد ٔضالء اٌفٕذق فٟ ٠َٛ  .   ٔض٠اًل عذ٠ذًا 95 خالي ا١ٌَٛ )

لجً  )   ، ٚلذ مبدس ُِٕٙ   ٔض٠اًل 295 ) 2014 / 7 / ٠7َٛ طجبػ اؽذ اٌفٕبدق وبْ عذد ٔضالء   // 9رّش٠ٓ 

، وّب عغً خالي    ٔض٠اًل 85   )  عش ٠َٛ عذ٠ذاٌغبعخ اٌضب١ٔخ عشش ظٙشًا ٟٚ٘ اٌؾذ اٌفبطً ٌذخٛي اعزؾمبق 

ٚ ْ عذد اٌغش    مشفخ  ،  400. ارا عٍّذ اْ عذد اٌغش  اٌّزبؽخ فٟ اٌفٕذق )    ٔض٠اًل عذ٠ذًا 140 ا١ٌَٛ )

    ِٕفشدح .      ٚثبلٟ إٌضالء ث عش فٟ مش ،   ٔض٠اًل 50   مشفخ رؼُ ) 50 اٌّغب١ٔخ فٟ رٌه ا١ٌَٛ )

         ٔغجخ إشغبي مش  ِغب١ٔخ  -2           ٔغجخ إشغبي مش  ِكعشح -1    -: اؽزغبة اٌّـٍٛة /  

ٔغجخ إشغبي و١ٍخ  -3                                                      
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ِٓ شٙش  ِغزخشعخ ِٓ  فٕذق اٌغّبٚح اٌغ١بؽٟ خالي االعجٛع اٌضبٌش ث١بٔبدادٔبٖ فٟ   // 10رّش٠ٓ 

                                                                                              -: 2014ؽض٠شاْ 

 عذد إٌضالء ِذح االلبِخ

 280 ١ٌٍخ ٚاؽذح

 350 ١ٌٍزبْ

 250 صالس ١ٌبي

 146  سثع ١ٌبي

١ٌبيخّظ   124 

 50 عذ ١ٌبي

 30 عجع ١ٌبي
 

٠ً .ِزٛعؾ فزشح إلبِخ إٌضاؽزغبة اٌّـٍٛة /   



 

 الفصل السادس 
 

 

 

 
 

      -بعد االنتھاء من ھذا الفصل سیكون الطالب قادرا على :
  

.  تحدید اھمیة النظام المحاسبي الموحد  -1  

. معرفة الدلیل المحاسبي -2  

تحدید اھم السجالت المطلوبة . -3  

والمیزانیة العمومیة حسب ماوردت في النظام المحاسبي      تحدید اھم الحسابات الختامیة  -4

  الموحد .   

 

 

 

 

 

مقدمة في النظام 
 المحاسبي الموحد
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/تعریف النظام  -أوال   

وى ــى مستـة علـل البیانات المحاسبیـة تسجیـل عملیـر وتسھـي تیسـن الترتیبات التـة مـو مجموعـھ       
و ـوھعلـى المستوى القومـي بأوســع معانیـھ ، ي ككل او ـة او االطار الصناعــالشركات او الصناعات النوعی

الذي یمكن من اعداد الحسابات الختامیة والمیزانیات التخطیطیة في اطار محدد من االسس والقواعد 
وبناء على ذلك فان النظام المحاسبي الموحد یتناول المحاسبة المالیة والمصطلحات والتعاریف المحاسبیة ، 

     بة التكالیف .والمحاسبة االداریة ومحاس

/مبادئ واسس النظام المحاسبي الموحد  -ثانیًا   

-: مایأتي المحاسبي الموحد من اھم المبادئ واالسس التي اعتمدت في النظام          

باالخص في نھایة السنة المالیة مع التأكد على االھمیة مبدأ االستحقاق ، في كافة التصرفات المالیة ،  -1  
                                                                 . المعامالت التي تجریھا الوحدة النسبیة لمبالغ

 اسلوب قید االستحقاق ، بھدف تأمین البیانات التي یحتاجھا المحاسب القومي وألغراض الرقابة . - 2

الي ومسؤولیات الوحدة بصورة المركز الم ألظھارالحسابات المتقابلة ضمن حسابات المیزانیة وذلك  - 3    
                                 واضحة تطبیقا لمبدأ االلتزام وتأمین الرقابة والضبط الداخلي .

وتبویب الموارد في اظھار خصوصیة فروع مات حسب متطلبات القیمة المضافة ، تبویب االستخدا - 4    
                                                                                            . النشاط االقتصادي

وكذلك التمییز بین النشاط االعتیادي والنشاط  ،التمییز بین النشاط الجاري والنشاط االستثماري  - 5    
                                                                                                     االستثنائي .

وملكیة الوحدة من حیث  ) رأس المال االجتماعي وضع االسس التي تمیز بین الملكیة العامة ( - 6    
                                               . المعالجة المحاسبیة والتبویب الغراض رأس المال الثابت

لیة وحصر تجمیع البیانات الغراض احتساب عناصر فصل حسابات التكالیف عن الحسابات الما - 7     
                                                        . التكالیف في حسابات المراقبة ومراكزھا الفرعیة

استبعاد الحسابات التي ال تعكس واقعھا الفعلي كما كان الحال بالنسبة لحسابات المزایا العینیة  - 8      
                                         باالعتماد على التحلیالت الكلفویة  واالحصائیة . وتعویض ذلك

                       . تبویب االصول الثابتة بصورة عامة حسب طبیعتھا واستخداماتھا في النشاط -  9

             بھدف وضع الحسابات لمتسلسل المنطقي لحسابات الدلیل ، اعتماد الترقیم العشري والتبویب ا - 10      
                على الحاسبة االلكترونیة بشكل یؤدي الى تجمیع البیانات تلقائیا وفق تبویبات الدلیل بما یخدم

          . التخطیط والمتابعة والرقابة والحسابات القومیة
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ي الموحد /مزایا النظام المحاسب - ثالثًا     

. یساعد على وضع خطة دقیقة منسقة للعمل المحاسبي واالداري والكلفوي - 1     

. یساعد على انجاح عملیة المتابعة واالشراف والرقابة والتوجیھ - 2     

رات ـع مؤشـا مـة مقارنتھـع سھولـة مـاقتصادیدة ـل وحـة لكـرات واقعیـى استخراج مؤشـد علـیساع – 3   

                                                                                                        . الوحدات المماثلة

. لدقة البیانات المستخرجة یساعد على خلق تنبؤ صحیح نظرًا - 4      

. معدالت نمو واقعیة ودقیقةیساعد على تثبیت  - 5      

. یساعد على وضع ارقام قیاسیة دقیقة یمكن الركون الیھا - 6      

. یساعد على تثبیت ارقام قیادیة - 7      

یساعد على ربط حسابات الوحدة بالحسابات القومیة عن طریق وضع وتوحید التعلیمات واالسالیب. - 8      

  ت دقیقة للوحدات المماثلة او البدیلة لرسم سیاسة اقتصادیة حكیمة یساعد على الوصول الى مقارنا - 9    

                                                                              تخدم مصلحة االقتصاد القومي .       

الدلیل المحاسبي للنظام / -رابعا   

حسابات وتجمیعھا في تتضمن عملیة اختیار النواع من الوھو عبارة عن طریق للتبویب المحاسبي        
فیھا  ھروعیدلیل حسابات تعطي ارقاما متمیزة ،  ة وفرعیة متجانسة ومتشابھة في اطارمجموعات رئیس

  توفیر البیانات االساسیة واالدوات التحلیلیة الالزمة للتخطیط والتنفیذ والرقابة على مختلف المستویات . 

   -: المحاسبي اھم سمات الدلیل

  -دلیل النظام المحاسبي الموحد مایأتي :من اھم سمات 

   -الشمولیة : – 1

مع اظھار االھمیة الخاصة للنشاطات المختلفة فیھ .   لمنشأت القطاع العام شمولیتھ -أ       

. لكافھ  النفقات االستثماریة بغض النظر عن مصدر تمویلھا شمولیتھ -ب       

     اعادة تبویب الحسابات بصورة تخدم متطلبات الحسابات المالیة التقلیدیة  باالضافة الى متطلبات  -ج     
زمة الغراض الرقابة         لالالحسابات الكلفویة والسعریة والحسابات القومیة وغیرھا من البیانات ا       

                                  . ضافةوعلى وجھ الخصوص ما یتعلق بمكونات القیمة الموالتخطیط ،       
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-: البساطة والمرونة - 2  

. اختصار الوقت والجھد في كتابة أسماء الحسابات -أ        

. تسھیل مھمة الحصول على معلومات موحدة ولتسھیل المقارنة -ب        

ي والرقابة والتخطیط ـب القومـوف االحصائیة الملحقة بالنظام لمتطلبات المحاسـن الكشـاالستفادة م -ج      
. واتخاذ القرار            

المرونھ في استخدام اسلوب قید االستحقاق خالل السنة المالیة . -د         

المحاسبي الموحد / ار العام للدلیلاالط -خامسًا   

سابات فیھ حالذي یوضح محاسبي بالشكل االجمالي التالي  ، یمكن تلخیص االطار العام للدلیل ال       
   -وذلك بھدف سھولة الفھم والمقارنة :المیزانیة وحسابات النتیجة ، 
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 اوًال  / حسابات المیزانیة
 

 ثانیًا / حسابات النتیجة
 

رقم الدلیل     اسم الحساب      رقم الدلیل     اسم الحساب        

 
رقم الدلیل      اسم الحساب          رقم الدلیل       اسم الحساب        

 

1 
 

 الموجودات 

 

2 

 
 المطلوبات

 

3 

 
 االستخدامات   

 

4 

 
 الموارد 

 

11 

 
 

12 

 
 

13 

 
 

14 

 
 

15 

 
 

16 

 
 

18 

 
 

19 

 
 

 

 الموجودات الثابتة

 

 

 مشروعات تحت التنفیذ 

 

 

       المخزون 

 

 

 القروض الممنوحة     

 

 

 االستثمارات المالیة     

 

 

 المدینون        

 

 

 النقود        

 

 

 الحسابات المتقابلة المدینة 

 

 

 

21 

 

 

22 

 

 

23 

 
 

24 

 

 

25 

 

 

26 

 

 

28 

 

 

29 

 

 

 
 رأس المال

 

 
 االحتیاطات 

 

 
 التخصیصات 

 
 

 

القروض 
 المستلمة

 
 المصارف الدائنة

 
 

 الدائنون  
 
 

یات لمحسابات الع
 الجاریة   

 
الحسابات 

 المتقابلة الدائنة
 

 

 

 

31 

 

 
32 

 
 

33 

 
 

34 

 
 

35 

 
 

36 

 
 

37 

 
 

38 

 

39 

 
 
 

 

 

 الرواتب واالجور 
 

 
 المستلزمات السلعیة 

 
 

 المستلزمات الخدمیة 
 
 

 مقاوالت وخدمات 
 
 

مشتریات بضائع بغرض 
 البیع

 
 

 الفوائد وایجارات االراضي 
 
 

 االندثار
 
 

 المصروفات التحویلیة

 
 المصروفات االخرى

 

41 

 
 

42 

 
 

43 

 
 

44 

 

 

45 

 
 

46 

 
 

47 

 
48 

 
49 

 

 

 

ایراد نشاط االنتاج 
 السلعي

 
 ایراد النشاط التجاري 

 
 

 ایراد النشاط الخدمیة

 
 

 ایراد التشغیل للغیر 
 
 

كلفة الموجودات 
 المصنعة داخلیا

 
الفوائد وایجارات 

 االراضي

 
 االعانات

 
 االیرادات التحویلیة 

 
 االیرادات االخرى

 

ھنالك نماذج عدیدة من كشوفات وقوائم اال اننا سنركز على نموذجي المیزانیة العامة وكشف 

  العملیات الجاریة فقط بغیة عدم ارباك الطالب .
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 نموذج المیزانیة العامة

201---/ كانون االول   31في المیزانیة العامة لفندق ........... السیاحي                   

 رقم الدلیل المحاسبي  ـــــــــــــاب   اســــــــــــــم الحســـ          المبلـــــــــغ

 
 

××× 
××× 
××× 
××× 
××× 

××××× 

 

 الموجـــــــودات
 الموجودات الثابتة

بالقیمة الدفتریةالقائمة الموجودات الثابتة   
فقـات االیرادیـة المؤجلــةال  

 مشروعات تحت التنفیذ
 قروض ممنوحة طویلة االجل
 استثمارات مالیة طویلة االجل
 مجموع الموجودات الثابتة

 

1 
 

11 
118 
12 
141 
151 

 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 

××××× 

 الموجودات المتداولة
 المخزون ( بالكلفة )

لشراء مواد / دیناراعتمادات مستندیة   
 قروض ممنوحة قصیرة االجل
 استثمارات مالیة قصیرة االجل

 المدینون
 النقود

 مجموع الموجودات المتداولة

 
13 
138 
142 
152 
16 
18 

  مجموع الموجودات ×××××××
 
 

××× 
××× 
××× 
××× 

××××× 

 مصادر التمویل
 مصادر التمویل طویلة االجل

 رأس المال المدفوع
 االحتیاطیات

 تخصیصات طویلة االجل
 قروض مستلمة طویلة االجل

 مجموع مصادر التمویل طویلة االجل

2 
 

21 
22 
23 
241 

 
 

××× 
××× 
××× 
××× 

××××× 

 مصادر التمویل قصیرة االجل
 تخصیصات قصیرة االجل

 قروض مستلمة قصیرة االجل
 المصارف الدائنة

 الدائنون
ة االجلقصیرمجموع مصادر التمویل   

 
23 
242 
25 
26 

  مجمــــوع مصـادر التمویــــــل ×××××××
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-فیكون بالشكل التالي : نموذج كشف العملیات الجاریةأما    
201---/ كانون االول   31كشف العملیات الجاریة للسنة المنتھیة في                           

المبلـــــــــــــغ    اســــــــــــم الحســـــــــــــــاب             رقم الدلیل المحاسبي 

 
××× 
××× 
××× 
××× 

       ×××××  

 االیرادات الجاریة 
جاري ات النشاط الایرا د  
  دائنةوایجار اراضي فوائد 

 االعانات
 حسابات النتیجة المتقابلة الدائنة

 مجموع االیرادات  

 
41 - 45  
461 – 462  

47 
294 

 

 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 

( ××××× ) 

 المصروفات الجاریة
 الرواتب واالجور  
 مستلزمات سلعیة  
 مستلزمات خدمیـة
  مقاوالت وخدمات

 مشتریات بضائع بغرض البیع 
مدینة  وایجار اراضي  فوائد  

 االندثار 
 ضرائب ورسوم

  ةجاریالمصروفات المجموع 

 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

384 

  فائض العملیات الجاریة ( المرحلة االولى ) ×××××

   
××× 
××× 
××× 

 
 )××× (  
 )××× (  

 تضاف االیرادات التحویلیة واالخرى :- 
 ایرادات االستثمارات المالیة

 ایرادات تحویلیة
 ایرادات اخرى 

 تطرح المصروفات التحویلیة واالخرى :- 
) 384المصروفات التحویلیة ( عدا حساب   

 المصروفات االخرى 

 
463 
48 
49 
 

38 
39 

××× 
 

××× 
××× 

 -الفائض القابل للتوزیع ( فائض العملیات الجاریة 
 المرحلة الثانیة )

% دائنو توزیع االرباح ( مالكي الفندق )   
% احتیاطي رأس المال   
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یستخدم النظام فیما یأتي بیانات مستخرجة من سجالت فندق الربیع السیاحي ( الذي ) /   1مثال ( 

( المبالغ  -: 2008/  12/  31المحاسبي الموحد في تسجیل عملیاتھ المالیة والمحاسبیة ) كما ھي بتاریخ 
                                                                                                       بالدینار العراقي )

/  3 000 000ة  ــات االیرادیـة المؤجلـ/ النفق 50 000 000لموجـودات الثابتــة بالقیمـة الدفتریـة  ا     
   زونـالمخ/  17 000 000 ) ةـالكلفسعـر ب( زون ـ/ المخ 25 000 000ل ـة طویلة االجـاستثمارات مالی

 19  000 000ون المدین / 5 000 000روض ممنوحة قصیرة االجل ـق / 26 000 000 سعر البیع )ب( 
/  7 000 000ل  ــة االجـلـات طویــیصـصـ/ التخ 21 000 000االحتیاطیات  / 11 000 000النقود  /
/ الدائنون  3 000 000/ تخصیصات قصیرة االجل  15 000 000ل ــة االجـلـة طویــلمـروض مستــق

                                                                                                        .  77 000 000/ رأس المال المدفوع   7 000 000

                                                  .  20 000 000)  2008ارباح الفندق لھذه السنة ( علمًا ان  

    .  2008/  12/  31علیھ بتاریخ السیاحي كما تظھرة لفندق الربیع تصویر المیزانیة العامالمطلوب / 

% ألحتیاطي رأس المال )  40% لمالكي الفندق ،  60اذا علمت ان فائض العملیات الجاریة للفندق یوزع ( 
   ویقیم المخزون بسعر الكلفة او السوق ایھما اقل ..  
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  2008/  12/  31بتاریخ لفندق الربیع السیاحي المیزانیة العامة          الحل /   

ــــــــــاباســــــــــــــم الحســــــ المبلـــــــــغ  رقم الدلیل المحاسبي 

 
 

000 000 50  
000 000 3  
000 000 25  
000 000 78  

 الموجـــــــودات
 الموجودات الثابتة

بالقیمة الدفتریة الموجودات الثابتة  
 النفقـات االیرادیـة المؤجلــة
 استثمارات مالیة طویلة االجل
 مجموع الموجودات الثابتة

1 
 

11 
118 
151 

 
000 000 17  
000 000 5  
000 000 19  
000 000 11  
000 000 52  

 الموجودات المتداولة
 المخزون ( بالكلفة )

ممنوحة قصیرة االجلقروض   
 المدینون
 النقود

متداولةمجموع الموجودات ال  

 
13 
142 
16 
18 

 

000 000 130  مجموع الموجودات 

 
 

000 000 77  
000 000 21  
000 000 7  
000 000 15  
000 000 120  

 مصادر التمویل
 مصادر التمویل طویلة االجل

 رأس المال المدفوع
 االحتیاطیات

 تخصیصات طویلة االجل
 قروض مستلمة طویلة االجل

 مجموع مصادر التمویل طویلة االجل

 
 

21 
22 
23 
241 

 

 
000 000 3  
000 000 7  
000 000 30  

 مصادر التمویل قصیرة االجل
 تخصیصات قصیرة االجل

 الدائنون
 مجموع مصادر التمویل قصیرة االجل

 

000 000 130   مجمــــوع مصـادر التمویــــــل 
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السیاحي ( الذي یستخدم النظام  من سجالت فندق النھرینفیما یأتي بیانات مستخرجة ) /   2 مثال (
( المبالغ  -: 2006/  12/  31المحاسبي الموحد في تسجیل عملیاتھ المالیة والمحاسبیة ) كما ھي بتاریخ 

                                                                                                       بالدینار العراقي )

 4 000 000/ مس�تلزمات خدمی�ـة    2 000 000/ مستلزمات سلعیة   14 000 000الرواتب واالجور    
/  4 000 000/ االندثار  3 000 000  / الفوائد المدینة 12 000 000بیع بضائع بغرض ال / مشتریات 

   التج���اري  النش���اط  د  ای���را   / 3 000 000 االخ���رى  / المص���روفات   2 000 000ورس���وم   ض���رائب 
ای��رادات /  5 000 000ای��رادات االس��تثمارات المالی��ة    /  6 000 000 ةدائن��/ الفوائ��د ال 43 000  000

 .  2 000 000/ ایرادات اخرى  1 000 000تحویلیة 

          ــوعلیھ بتاریخ   ھ ن السیاحي كماـدق النھریــلفنة ــالعملیات الجاری فــر كشـــتصوی / وبـالمطل
 دقـ% لمالكي الفن 30 ( وزعـدق یـة للفنـض العملیات الجاریـت ان فائـاذا علم .  2006 كانون االول   31
                                                                                               ) .  % ألحتیاطي رأس المال 70، 

     -الحل :

         2006/  12/  31كشف العملیات الجاریة لفندق النھرین السیاحي كما ھو علیھ بتاریخ            

الحســـــــــــــــاباســــــــــــم  المبلـــــــــــــغ  رقم الدلیل المحاسبي 
 

000 000 43  
000 000 6  
000 000 49  

 االیرادات
 ایرا د النشاط التجاري

 فوائد دائنة
 مجموع االیرادات

 
42 
461 

 
 

000 000 14  
000 000 2  
000 000 4  
000 000 12  
000 000 3  
000 000 4  
000 000 2  

 
000 000 41  

 االستخدامات
واالجورالرواتب   

 مستلزمات سلعیة
 مستلزمات خدمیـة

 مشتریات بضائع بغرض البیع
 الفوائد المدینة

 االندثار
 ضرائب ورسوم

 
 مجموع مصروفات النشاط التجاري

 
31 
32 
33 
35 
361 
37 
384 

000 000 8   فائض العملیات الجاریة ( المرحلة االولى ) 
 

000 000 5  
000 000 1  
000 000 2  

 
)000 000 3(  

 تضاف :-
 ایرادات االستثمارات المالیة

 ایرادات تحویلیة
 ایرادات اخرى

 تطرح :-
 المصروفات االخرى

 
463 
48 
49 
 

39 

000 000 13  
 

000 900 3  
000 100 9  

 -الفائض القابل للتوزیع ( فائض العملیات الجاریة 
 المرحلة الثانیة )

% 30دائنو توزیع االرباح ( مالكي الفندق )   
%70رأس المال احتیاطي   

 

                                       
[167] 

 



السادساسئلة وتمارین الفصل   

  -أوًال / االسئلة :

  ما المقصود بالنظام المحاسبي الموحد ؟/    1س 

وضح أھم مبادىء واسس النظام المحاسبي الموحد  ./    2س   

عدد اھم مزایا النظام المحاسبي الموحد  ./    3س   

ماھي اھم سمات الدلیل المحاسبي ؟/    4س   

  -مما یأتي : كٍلوضح بأختصار عن /    5س 

شمولیة دلیل النظام المحاسبي .     –أ               

بساطة ومرونة دلیل النظام المحاسبي . –ب              

  -ثانیًا / التمارین :

السیاحي ( الذي یستخدم النظام المحاسبي  نات مستخرجة من سجالت فندق سومرفیما یأتي بیا // 1 تمرین

                                                                                                           -: 2008/  12/  31الموحد في تسجیل عملیاتھ المالیة والمحاسبیة ) كما ھي بتاریخ 

/ دینار  5 000 00نفقـات االیرادیـة المؤجلــة / الدینار 80 000 000تریـةت الثابتــة بالقیمـة الدفالموجـودا
/ دینار 24 000 000 ) ةـالكلف( بسعـر زون ــالمخ /دینار 29 000 000ل ـة االجـة طویلـاستثمارات مالی

 /دینار 9 000 000ل ـرة االجـة قصیـروض ممنوحـق/ دینار 23 000 000( حسـب سعـر البیـع ) المخـزون
       ودــ/ النق دینار16 000 000ـون  ـالمدین /دینار 20 000 000ل  ــرة االجـاستثمارات مالیة قصی

 11 000 000ل  ــة االجــات طویلــ/ التخصیصدینار 22 000 000ات ــاطیـ/ االحتیدینار 18 000 000
 5  000 000/ تخصیصات قصیرة االجل دینار 34 000 000  لــاالج ة ـة طویلــمستلم  روضـ/ قدینار

 / دینار 10 000 000قروض مستلمة قصیرة االجل  دینار / 

                                                     .دینار  91 000 000/ رأس المال المدفوع  دینار 12 000 000الدائنون 
 . دینار  30 000 000)  2008ارباح الفندق لھذه السنة ( علمًا أن 

اذا .   2008/  12/  31السیاحي كما تظھر علیھ بتاریخ  یر المیزانیة العامة لفندق سومرتصوالمطلوب / 

ویقیم  ) .% ألحتیاطي رأس المال 50، % لمالكي الفندق 50العملیات الجاریة للفندق یوزع ( علمت ان فائض
                                المخزون بسعر الكلفة او السوق ایھما اقل .                                 
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السیاحي ( الذي یستخدم النظام المحاسبي  نات مستخرجة من سجالت فندق الحضرفیما یأتي بیا // 2تمرین 

                                                                                                        -: 2009/  12/  31الموحد في تسجیل عملیاتھ المالیة والمحاسبیة ) كما ھي بتاریخ 

   17  000 000دینار/ قروض ممنوحة طویلة االجل  60 000 000ة  ـیة الدفترـة بالقیمــودات الثابتـالموج 
 20 000 000 )الكلف�ـة حس�ب سعـ�ـر   ( دینار/ المخزون 23 000 000استثمارات مالیة طویلة االجل  دینار /
 10 000 000قـروض ممنوحة قصیـرة االجـل / دینار 30 000 000) المخزون (حسب سعــر البیــع/ دینار 
/ النق��ود دین��ار  10 000 000المدین��ـون  / دین��ار 20 000 000 االج��ل  مالی��ة قص��یرة   اس��تثمارات / دین��ار
/ دین�ار  9 000 000/ التخصیص�ات طویل�ة االج�ل     دین�ار   20 000 000/ االحتیاطیات دینار 15 000 000

ض ق�رو  /دین�ار  5 000 000/ تخصیص�ات قص�یرة االج�ل    دین�ار 19 000 000قروض مس�تلمة طویل�ة االج�ل    
لم��ال الم��دفوع   / رأس ا دین��ار  9 000 000   ال��دائنون /دین��ار   13 000 000   االج��ل قص��یرة  مس��تلمة 

                                                  .دینار  79 000 000

 یر المیزانیة العامة لفندق الحضرتصو) ، و 2009لسنة ( الفائض القابل للتوزیع أستخراج المطلوب / 

    دق یوزع ـض العملیات الجاریة للفنـت ان فائـ. اذا علم 2009/  12/  31ي كما تظھر علیھ بتاریخ ـالسیاح
 ویقیم المخزون بسعر الكلفة او السوق ایھما اقل .   % ألحتیاطي رأس المال ) . 70% لمالكي الفندق ،  30( 

 

السیاحي ( الذي یستخدم النظام المحاسبي  المدائننات مستخرجة من سجالت فندق فیما یأتي بیا // 3تمرین 

                                                                                                     -: 2007/  12/  31الموحد في تسجیل عملیاتھ المالیة والمحاسبیة ) كما ھي بتاریخ 

 25 000 000یل��ة االج��ل اس��تثمارات مالی��ة طودین��ار/  75 000 000 ری��ةودات الثابت��ة بالقیم��ة الدفتـالموج�� 
 / دین�ار  27 000 000المخزون حس�ب س�عر البی�ع     /دینار 15 000 000الكلفـة / المخزون حسب سعر دینار

        النق����وددین����ار   /  16 000 000 دین����ار/ المدین����ـون  10 000 000قصی����ـرة االج����ـل    ق����ـروض ممنوح����ة 
/ دین�ار  11 000 000/ التخصیصات طویلة االجل   دینار 18 000 000/ االحتیاطیات دینار 19 000 000

/ ق�روض  دین�ار  7 000 000/ تخصیص�ات قص�یرة االج�ل    دین�ار  30 000 000قروض مستلمة طویلة االج�ل  
                                                                .رأس المال المدفوع ؟؟  /دینار 14 000 000/ الدائنون دینار 10 000 000مستلمة قصیرة االجل 

                                             .دینار  25 000 000)  2007ارباح الفندق لھذه السنة ( علمًا أن 

السیاحي كما تظھر  مدائنتصویر المیزانیة العامة لفندق الأستخراج رأس مال الفندق المدفوع ، والمطلوب / 

% لمالكي  40اذا علمـت ان فائـض العملیات الجاریة للفنـدق یوزع (  .  2007/  12/  31علیھ بتاریخ 
ویقیم المخزون بسعر الكلفة او السوق ایھما اقل .          % ألحتیاطي رأس المال ) . 60الفندق ،   
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السیاحي ( الذي یستخدم النظام المحاسبي  التراثمن سجالت فندق فیما یأتي بیانات مستخرجة  // 4تمرین 

                                                                                                       -: 2009/  12/  31الموحد في تسجیل عملیاتھ المالیة والمحاسبیة ) كما ھي بتاریخ 

ات ـزم� ـلـ/ مست دین�ار  3 000 000ة  ــات سلعیـزمـلـ/ مست دینار18 000 000ور  ــب واالجــرواتــال        
ة ـد الدائن��ـالفوائ�� / دین��ار  15 500 000ع ـبغ��رض البی��   عـبضائ�� / مش��تریات دین��ار  3 500 000ة ـدمیـ��ـخ

/ ای����رادات دین����ار 6 000 000ار ـدث����ـ/ االندین����ار 2 000 000ة  ـد المدین����ــ����ـالفوائ /دین����ار 7 500 000
رى ـای��رادات اخ��   / دین��ار  1 500 000  ة ـویلی��ـرادات تحـ/ ای��دین��ار  8 000 000ة  ـالمالی�� ارات ـاالستثم��

/ دین�ار   1 500 000ات االخ�رى  ـروف� ـ/ المصدین�ار   3 000 000وم  ـب ورس� ـرائ� ـض/ دینار  3 500 000
  دینار .  56 000 000ایرا د النشاط التجاري 

.   2009/  12/  31ھوعلیھ بتاریخ  الجاریة لفندق التراث السیاحي كما تصویر كشف العملیات /المطلوب

% ألحتیاطي رأس المال) . 50% لمالكي الفندق،  50اذا علمت ان فائض العملیات الجاریة للفندق یوزع(  
 

 السیاحي ( الذي یستخدم النظام المحاسبي من سجالت فندق الرافدینفیما یأتي بیانات مستخرجة  // 5تمرین 

            -: 2010/  12/  31الموحد في تسجیل عملیاتھ المالیة والمحاسبیة ) كما ھي بتاریخ 

دینار .  40 000 000بلغت مصروفات النشاط التجاري للفندق  – 1    

دینار .  2 000 000دینار . والمصروفات االخرى  4 000 000بلغت االیرادات االخرى للفندق  – 2    

دینار .   8 000 000حصة مالكي الفندق من ارباح الفندق ھي   – 3    

     ایجاد ایرادات النشاط التجاري للفندق ، اذا علمت ان فائض العملیات الجاریة للفندق یوزع – 1المطلوب / 
                                      % ألحتیاطي رأس المال ) .  60% لمالكي الفندق،  40( 

. 2010/  12/  31تصویر كشف العملیات الجاریة للفندق كما ھو علیھ بتاریخ  – 2               
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  رقام الدلیل المحاسبي الموحدملحق خاص بأ

 احادي ثنائي ثالثي رباعـي اســــم الحســــاب
 1    الموجودات

  11   الموجودات الثابتة
   111  االراضي

    1112 اراضي بناء
    1113 اراضي فضاء

   112  المباني ومنشأت وطرق
    1121 مباني
    1122 مخازن

   113  االالت والمعدات
   114  وسائل نقل و انتقال

    1141 وسائل نقل بالسیارات
   115  عدد وقوالب

   116  اثاث و اجھزة مكاتب
    1161 اثاث

    1162 اجھزة تكیف وتبرید
    1163 حاسبات الكترونیة

االت حاسبة وكاتبة واستنساخ   1164    
    1165 ادوات واجھزة مكاتب
    1166 ستائر ومفروشات

    1167 كتب ومراجع علمیة
    1168 خزائن حدیدیة ( قاصات حدیدیة )

   117  نباتات و حیوانات
   118  نفقات ایرادیة مؤجلة

    1181 نفقات التأسیس
    1182 نفقات قبل التشغیل

    1183 نفقات استكشاف ومسح
    1184 نفقات ابحاث تجاریة

    1185 موجودات ثابتة معنویة
    1186 دیكورات وتركیبات وقواطع

    1187 نفقات مؤجلة متنوعة
  12   مشروعات تحت التنفیذ

   121  اراضي
    1212 اراضي بناء
    1213 اراضي فضاء

   122  مباني منشأت وطرق
   123  االت ومعدات

   124  وسائل نقل وانتقال
    1241 وسائل نقل بالسیارات

   125  عدد وقوالب
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   126  اثاث و اجھزة مكاتب
    1261 اثاث

    1262 اجھزة تكیف وتبرید
    1263 حاسبات الكترونیة

االت حاسبة وكاتبة واستنساخ   1264    
    1265 ادوات واجھزة مكاتب
    1266 ستائر ومفروشات

    1267 كتب ومراجع علمیة
    1268 خزائن حدیدیة ( قاصات حدیدیة )

   127  نباتات وحیوانات
   128  نفقات ایرادات مؤجلة

    1286 دیكورات وتركیبات وقواطع
   129  انفاق استثماري
    1291 دفعات مقدمة

    1292 اعتمادات مستندیة لموجودات ثابتة
  13   المخزون

   131  مخزن الخامات والمواد االولیة
   132  مخزن الوقود والزیوت

   133  مخزن االدوات االحتیاطیة
   134  مخزن مواد التعبئة والتغلیف

   135  مخزن المتنوعات
   136  مخزن االنتاج

    1361 مخزن االنتاج التام
واالعمال تحت التنفیذمخزن االنتاج غیر التام   1362    

   137  مخزن البضائع بغرض البیع
   138  اعتمادات مستندیة لشراء مواد

   139  مخزن المواد االخرى
    1391 بضائع لدى الغیر

  14   القروض الممنوحة
   141  قروض ممنوحة طویلة االجل
   142  قروض ممنوحة قصیرة االجل

  15   االستثمارات المالیة
   151  استثمارات طویلة االجل
   152  استثمارات قصیرة االجل

  16   المدینــون
   161  عمـــالء

   162  اوراق قبض
   163  حسابات جاریة مدینة

   164  سلف التعھدات الثانویة
   165  مدینو النشاط غیر الجاري
   166  حسابات مدینة متنوعة

    1661 تامینات لدى الغیر
    1662 ایرادات مستحقة
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    1663 مصاریف مدفوعة مقدمًا
    1664 طلبات التعویض
    1665 فروقات نقدیة
    1666 نفقات قضائیة

   167  سلف
    1671 سلف الغراض النشاط

    1672 سلف المنتسبین
المستلمةاقساط رأس المال المستحقة وغیر    168   

  18   النقود
   181  نقدیة بالصندوق

   182  نقدیة لدى المصارف
   183  نقدیة لدى المصارف
   184  نقدیة لدى الخزائن
   185  شیكات وحواالت

  19   الحسابات المتقابلة المدینة
   191  حركة االنتاج التام بسعر البیع
   192  حسابات االلتزامات المدینة
   193  حسابات بالقیمة الرمزیة
   194  حسابات النتیجة المدینة
    1941 فرق االیجار المحتسب
    1942 فرق الفوائد المحتسبة

    1943 فرق تقویم تغییر مخزون االنتاج التام
    1944 فرق تقویم تغییر مخزون بضائع بغرض البیع

 2    المطلوبات
  21   رأس المال

   211  رأس المال المدفوع
المال المستلمة مقدمااقساط رأس    212   

  22   االحتیاطیات
   221  احتیاطیات راسمالیة

    2211 احتیاطي عالوة االصدار
    2212 احتیاطي توسعات مستخدمة

    2213 احتیاطي الزامي
    2214 احتیاطي اعادة تقییم الموجودات

    2215 احتیاطي استبدال الموجودات الثابتة
   222  احتیاطي عام

   223  احتیاطیات متفرقة
    2231 احتیاطي توسعات بموجب قانون االستثمار الصناعي

   224  ارباح غیر موزعة (الفائض المتراكم)
   225  خسائر متراكمة(العجز المتراكم)

   226  احتیاطي توزیع االرباح
  23   التخصیصات

   231  مخصص االندثار المتراكم
المشكوك في تحصیلھا مخصص الدیون   232   
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   233  مخصص االجازات االعیادیة للعاملین
   234  مخصص مصروفات الشراء

   235  تخصیصات متنوعة
   236  تخصیصات ضریبة

   237  تخصیصات حصة مؤسسة التقاعد والضمان االجتماعي
  24   القروض المستلمة

   241  قروض مستلمة طویة االجل
طویلة االجل من القطاع الحكوميقروض   2411    

    2412 قروض طویلة االجل من القطاع العام االنتاجي
    2413 قروض طویلة االجل من القطاع المالي

    2414 قروض طویلة االجل من القطاع التعاوني
    2415 قروض طویلة االجل من القطاع المختلط

شركات وجمعیاتقروض طویلة االجل من القطاع الخاص   2416    
    2417 قروض طویلة االجل من القطاع الخاص افراد

    2418 قروض طویلة االجل من العالم الخارجي
   242  قروض مستلمة قصیرة االجل

    2421 قروض قصیرة االجل من القطاع الحكومي
    2422 قروض قصیرة االجل من القطاع العام االنتاجي

االجل من القطاع الماليقروض قصیرة   2423    
    2424 قروض قصیرة االجل من القطاع التعاوني
    2425 قروض قصیرة االجل من القطاع المختلط

    2426 قروض قصیرة االجل من القطاع الخاص شركات وجمعیات
    2427 قروض قصیرة االجل من القطاع الخاص افراد

الخارجيقروض قصیرة االجل من العالم   2428    
  25   المصارف الدائنة
   251  جاري مكشوف

  26   الدائنون
   261  مجھزون

    2611 مجھزون قطاع حكومي
    2612 مجھزون قطاع عام وانتاجي

    2613 مجھزون قطاع مالي
    2614 مجھزون قطاع تعاوني
    2615 مجھزون قطاع مختلط
وجمعیاتمجھزون قطاع خاص شركات   2616    

    2617 مجھزون قطاع خاص افراد
    2618 مجھزون عالم خارجي

   262  اوراق دفع
   263  حسابات جاریة دائنة
   264  حسابات التعھدات

    2641 سلف مستلمة مقدما
    2642 الذرعات المنجزة

   265  دائنو نشاط غیر جاري
   266  حسابات دائنة متنوعة
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    2661 تامینات مستلمة
    2662 ایرادات مستلمة مقدما

    2663 مصاریف مستحقة
    2664 رواتب واجور مستحقة

   267  استقطاعات لحساب الغیر
من المنتسبین لحساب االخریناستقطاعات   2671    

من غیر المنتسبین لحساب االخریناستقطاعات   2672    
   268  دائنو توزیع االرباح
   269  حسابات دائنة اخرى

  28   حساب العملیات الجاریة
   281  حساب النشاط الجاري

  29   الحسابات المتقابلة الدائنة
   291  مقابل حركة االنتاج التام بسعر البیع

   292  حسابات االلتزامات الدائنة
   293  مقابل حسابات بالقیمة الرمزیة

   294  حسابات النتیجة الدائنة
    2941 مقابل فرق االیجار المحتسب
    2942 مقابل فرق الفوائد المحتسبة

    2943 مقابل فرق تقویم تغیییر مخزن االنتاج التام
    2944 مقابل فرق تقویم تغییر مخزون بضائع بغرض البیع

 3    االستخدامات
  31   رواتب واجور

   311  الرواتب النقدیة للموظفین
    3111 رواتب

    3112 مخصصات عائلیة
    3113 اجور عمال اضافیة
    3114 مكافات تشجیعیة

    3115 مخصصات مھنیة وفنیة
    3116 مخصصات تعویضیة
    3119 مخصصات اخرى

   312  االجور النقدیة للعمال
    3121 اجور

    3122 مخصصات عائلیة
    3123 اجور عمال اضافیة
    3124 مكافات تشجیعیة

    3125 مخصصات مھنیة وفنیة
    3126 مخصصات تعویضیة
    3129 مخصصات اخرى

   313  رواتب واجور ومخصصات غیر العراقیین
   314  المساھمة في الضمان االجتماعي للموظفین
   315  المساھمة في الضمان االجتماعي للعمال

الضمانحصة الوحدة ( الفندق ) في   3151    
    3152 التامین على العمال
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   316  المساھمة في الضمان االجتماعي لغیر العراقیین
  32   المستلزمات السلعیة

   321  الخامات والمواد االولیة
   322  الوقود والزیوت

   323  االدوات االحتیاطیة
   324  مواد التعبئة والتغلیف

   325  المتنوعات
    3251 اللوازم والمھمات

    3252 القرطاسیة
   326  تجھیزات العاملین
   327  المیاه والكھرباء

    3271 المیاه
    3272 الكھرباء

  33   المستلزمات الخدمیة
   331  خدمات الصیانة

    3312 صیانة المباني والمنشأت 
    3313 صیانة االت ومعدات

وانتقالصیانة وسائل نقل   3314    
   332  خدمات االبحاث واالستثمارات

   333  دعایة وطبع وضیافة
    3331 دعایة واعالن
    3332 نشر وطبع

    3333 ضیافة
    3334 مصاریف المعارض

    3335 احتفاالت
   334  نقل وایفاد واتصاالت

    3341 نقل العاملین
    3342 نقل السلع والبضائع

    3343 السفر واالیفاد
    3344 اتصاالت عامة

   335  استئجار موجودات ثابتة بما فیھا ایجار العقار
   336  مصروفات خدمیة متنوعة

  34   مقاوالت وخدمات
   341  مقاوالت ثانویة
   342  خدمات التشغیل

  35   مشتریات البضائع بغرض البیع
   351  مشتریات بغرض البیع محلیة

   352  مشتریات بغرض البیع مستوردة
  36   الفوائد وایجازات االراضي

   361  فوائد مدینة
   362  ایجارات االراضي

  37   االندثار
   372  اندثار مباني وانشاءات وطرق
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   373  اندثار االت و معدات
   374  اندثار وسائل نقل وانتقال

   375  اندثار عدد وقوالب
   376  اندثار اثاث واجھزة مكاتب
   377  اھالك نباتات وحیوانات

   378  اطفاء نفقات مؤجلة
  38   المصروفات التحویلیة

   381  نفقات التقاعد والضمان االجتماعي
   382  المساھمة في نفقات الوحدات المركزیة او التابعة

   383  مصروفات تحویلیة متنوعة
    3831 تبرعات للغیر

    3832 تعویضات وغرامات
    3833 دیون مشطوبة

    3834 نفقات خدمات خاصة
   384  ضرائب ورسوم

   385  اعانات
  39   المصروفات االخرى

   391  مصروفات سنوات سابقة
   392  مصروفات عرضیة
   393  خسائر راسمالیة

 4    الموارد
  41   ایراد نشاط االنتاج السلعي

   411  ایراد نشاط الصناعات االستخراجیة
   412  ایراد نشاط الصناعات التحویلیة

   413  ایراد نشاط التشیید
   414  ایراد نشاط االنتاج النباتي

   415  ایراد نشاط االنتاج الحیواني
   416  ایراد ماء وكھرباء
   417  ایراد بیع مخلفات

  42   ایراد النشاط التجاري
   421  صافي مبیعات بضائع بغرض البیع
   422  تغییر مخزون بضائع بغرض البیع

   423  عمولة مستلمة
   424  ایراد النفقة

   425  ایراد متنوعة
  43   ایراد النشاط الخدمي
   431  ایراد خدمات النقل

   432  ایراد خدمات االتصاالت
   433  ایراد خدمات الصیانة والتصلیح
   434  ایراد خدمات استثماریة (مھنیة)

   435  ایراد خدمات اجتماعیة
   436  ایراد انتساب و اشتراك
   437  ایراد خدمات متنوعة
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   448  ایجار موجودات ثابتة (عدا االراضي)
  44   ایراد التشغیل للغیر
   441  ایراد التشغیل للغیر

داخلیاكلفة الموجودات المصنعة     45  
   451  كلفة الموجودات الثابتة المصنعة
   452  كلفة االدوات االحتیاطیة المصنعة

   453  كلفة مواد التعبئة المتداولة المصنعة
  46   الفوائد وایجارات االراضي

   461  فوائد دائنة
   462  ایجارات االاضي

   463  ایرادات االستثماري المالیة
  47   االعانات

   471  اعانات سلع مستوردة
   472  اعانات انتاج محلي

   473  اعانات تصدیر
   474  اعانات اخرى

  48   االیرادات التحویلیة
   481  ایرادات التقاعد والضمان االجتماعي

   482  منح تحویلیة
   483  ایرادات تحویلیة متنوعة

  49   االیرادات االخرى
سنوات اخرىایرادات    491   

   492  ایرادات عرضیة
   493  ایرادات راسمالیة
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