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: ثمهيد

خاولذ الجؼاثغ ومىظ جسليها ًٖ الاكخهاص اإلاىحه وجبىيها الكخهاص الؿىق اللُام بةنالخاث اكخهاصًت، والتي 

مؿذ ٖضة حىاهب مً بُنها بنالح الىٓام اإلاداؾبي باٖخباٍع مكغوٕ ًخىافم م٘ اإلاٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت، 

م حسجُل ول  هما ان الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي َى جلىُت همُت إلاٗالجت خغهت عئوؽ الامىاٌ اإلاٗضة ًٖ ٍَغ

ت، وطلً َُلت الؿىت خُث جيىن في حضاٌو اإلاداؾبت اهُالكا مً  ٍغ الٗملُاث التي جيىن مثبخت بىزاثم جبًر

الُىمُت الٗامت زم جغخل الى صفتر الاؾخاط زم الى محزان اإلاغاحٗت كبل الجغص، غحر ؤن َظا الازحر لِـ صلُال 

كاَٗا ٖلى صخت اإلابالغ و الاعنضة ، لظا جلىم اإلااؾؿت بٗملُاث الجغص لخبحن اإلابالغ الصخُدت والهدكاف 

وول َظٍ الٗملُاث الؿابلت حٗغف بإٖماٌ جهاًت الؿىت والجغص التي جبحن الىيُٗت اإلاالُت . الازُاء وجصخُدها

مالها واإلاخٗاملحن مٗها، جلىم اإلااؾؿت بٖضاص محزان اإلاغاحٗت النهاجي، واللىاثم اإلاالُت  للماؾؿت إلاؿحرحها ٖو

ض مً زاللها اإلااؾؿت جدضًض الىدُجت الهافُت في جهاًت  ماٌ التي جٍغ لخدضًض هدُجت الضوعة وبالخالي فمجمل ألٖا

ى مىيٕى بدثىا َظا وألَمُت اإلاىيٕى في الىٓام اإلاداؾبي لُه جيىن ؤٖماٌ جهاًت الؿىت والجغص َو  .وكاَها، ٖو
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ماهيل ملؤسسةلل:  ملبححل ألاو 

 ملهومل ملؤسسةلألاثملورلثاريخها:  ململطلل ألاو 

: جعريفل ملؤسسة: أألاال 

ت واإلاىاعص اإلااصًت  ت مً الُاكاث البكٍغ َبُُٗت واهذ ؤو مالُت والتي جيىن فيها )   جخمثل اإلااؾؿت في مجمٖى

ت بها مً َغف اإلاجخم٘  بُنها جغهُب مٗحن وجىلُف مدضص مىه َى بًجاص كُمت ؾىكُت مُٗىت وؤصاء اإلاهام اإلاىَى

وجخجؿض َظٍ اإلاهام بهىعة ٖامت في بهخاج الؿل٘ وؤصاء الخضماث مً احل بجبإ خاحاث اإلاؿتهلىحن بهىعة 

وطلً بُبُٗت وكاٍ اإلااؾؿت م٘ الٗمل ٖلى جدلُم ؤفًل حكغُل ممىً في  (ٖامت ومباقغة ؤو غحر مباقغة

حؿمى اإلااؾؿت بٗضة حؿمُاث . ؾُاق الخىلُف ؤو الضمج اإلادىم بحن ٖىامل ؤلاهخاج في لخٓت ػمىُت مدضوصة

ا الاكخهاصي ومغخلت الدكغُلُت التي ونلذ بليها ؤو  ا اللاهىوي ؤو خؿب مغهَؼ خؿب َبُٗت وكاَها ؤو بَاَع

 .مضي حٗاملها م٘ اإلاؿتهلىحن

كض جيىن نغحرة الدجم جلخهغ فٗالُتها ٖلى اللُام بٗملُت ؤلاهخاحُت كض جيىن مخىؾُت الدجم حكغف ٖلى    

مكغوٖحن ؤو ؤهثر حؿمى خُيئظ باإلااؾؿت ؤو الىخضة ؤلاهخاحُت وكض جيىن هبحرة الدجم حكغف ٖلى ٖضة 

٘ ؤو ماؾؿاث ؤو وخضاث بهخاحُت كؿمي خُيئظ باإلااؾؿت ؤو الىخضة ؤلاهخاحُت وكض جيىن هبحرة الدجم  مكاَع

ىان ٖضة حٗاٍعف  ٘ ؤو ماؾؿاث ؤو وخضاث بهخاحُت فؿمى باإلااؾؿت ؤو اإلالاولت َو حكغف ٖلى ٖضة مكاَع

: ازــترها منها       ما ًلي

 : احعريفل ألاو  
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اإلااؾؿت هي جىُٓم بهخاجي مٗحن الهضف مىه َى بًجاص كُمت ؾىكُت مُٗىت مً زالٌ الجم٘ بحن ٖىامل بهخاح 

ذ اإلاخدهل مً فغق بحن ؤلاًغاص الىلي الىاجج مً يغب ؾٗغ  مُٗىت جم جىلى بُٗها في الؿىق لخدلُم الٍغ

  1".الؿلٗت في الىمُت اإلاباٖت منها وجيالُف ؤلاهخاج

 

 

 

 

 

 

 :فل اثانيي احعر-

اإلااؾؿت الاكخهاصًت هي الىخضة ؤلاهخاحُت التي جلىم ٖلى ؤؾاؽ الٗمل الجماعي للٗاملحن فيها باإلاىحىصاث 

ني  (ألانٌى اإلااصًت)اإلااصًت  والتي حٗىص ملىُتها للكٗب واإلااؾؿت جيىن الىخضة ألاؾاؾُت في الاكخهاص الَى

وحٗمل ٖلى اهجاػ اإلاهمت اإلاسههت لها وفم زُتها اإلاىبخت مً زُت الضولت الٗامت والتي تهضف بلى مؼاولت 

ؤلاهخاج وبٖاصة ؤلاهخاج اإلاىؾ٘، هما ؤهه ٖليها ؤن جلىم بضوع اإلاخذ الؿلعي الاقتراوي الظي ًلىم بتزوٍض 

خم بكامتها مً كبل الضولت بال ؤهما جخمخ٘ باؾخغاللها مً الىاخُت الخلىكُت  اإلاىاَىىن باخخُاحاتهم ٍو

 2."والاكخهاصًت

ف فاث جسلو بلى َظا الخٍٗغ ت : مً زالٌ ما كمىا به مً حٍٗغ ت الٗىانغ اإلااصًت والبكٍغ اإلااؾؿت هي مجمٖى

ا مىٓمت اكخهاصًت  واإلاالُت، ألصاء غغيا مٗحن مً احل بقبإ عغبت مُٗىت في فترة ػمىُت مُٗىت، وباٖخباَع

واحخماُٖت مؿخللت مالُا في بَاع كاهىوي واحخماعي مٗحن، فهي حٗمل ٖلى مؼج مسخلف ٖىامل ؤلاهخاج، وهظا 

ً بغغى جدلُم كُمت مًافت ومً الكغوٍ الاكخهاصًت  جباصٌ الؿل٘ وزضماث م٘ ؤٖىان اكخهاصًحن ؤخٍغ

.  جسخلف بازخالف الؼمان واإلايان جبٗا لىٕى واليكاٍ اإلاماعؽ

                                                           
اث الجامُٗت، الجؼاثغ، 1 . 24، م2002 ٖمغ صخغي، اكخهاص ماؾؿت، صًىان اإلاُبٖى

 
اث الجامُٗت، الجؼاثغ، 2 ل ٖبىص، اكخهاص ماؾؿت، صًىان اإلاُبٖى . 59، م1884نمٍى
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  :ثانيال احملورل احاريخيلاطمؤسسةلالاكحفادًة

بن اإلااؾؿاث الاكخهاصًت اإلاسخلفت التي هغاَا الُىم لم جٓهغ بكيلها الالثم في ؤٌو مغة، بل واهذ هدُجت 

ت م٘ الخُىعاث التي قهضَا الىٓم الاكخهاصًت والاحخماُٖت  الخغحراث والخُىعاث اإلاخىانلت والتي هي مخىاٍػ

ت ومىظ ؤن ؾاصث الخُاة البضاثُت البؿُُت في اإلاجخمٗاث اللضًمت والتي مغث باإلهخاج .      والخًاعاث البكٍغ

ألاؾغي البؿُِ وهظا الاهخفاء بالفالخت جم ْهغث الىخضاث الخغفُت التي وان ؤكضمها خغكت الخجاع 

 وم٘ جُىع ألاصواث واحؿإ ألاؾىاق مً حهت ؤزغي ؤزغ ٖلى جغاهم الثروة وػٍاصة اإلاىاص ألاولُت 1.الخ.... والخضاصة

ٗضَا ْهغ الىٓام اإلاجزلي  ش اإلااؾؿت الاكخهاصًت، َو ؤصي بلى ْهىع اإلاهاو٘ التي حٗخبر مىٗغحا خاؾما في جاٍع

للخغف الظي حٗل الخغفُحن م٘ الاؾم وجؼوٍضَم باإلاىاص ؤلاهخاج ؾل٘ مُٗىت وم٘ مغوع الىكذ ؤنبذ الخجاع طو 

.  ٌهؼهفىط ٖلى الخغفُحن في الم

 

 

 

 التي ؤزغث في اإلاجخم٘ الغؤؾمالي مً حهت وفي MANIFACTORوم٘ الخغحراث التي قاَضتها ْهغث اإلااهُفاوىعة 

ش اإلااؾؿت الاكخهاصًت مً حهت ؤزغي، خُذ ؤصي بلاء مؿخىي الخلىُت اإلاؿخٗملت فيها ٖلى صعحت  جاٍع

 MANIFACTORلىً الٗىامل التي ؾاَمذ في نمىص اإلااهُفاوىعة . البؿاَت مثلها مخل مؿخىي الخغف اإلاجزلُت

ٗت والخىث الٗلمُت ْهغث  ى الاهًباٍ وم٘ الخُىعاث الؿَغ لت ؤمام اليكاَاث الخغفُت الخغة َو لفترة ٍَى

اإلااؾؿاث الهىاُٖت ألالُت التي ؾاَمذ في مًاٖفت حجم ؤلاهخاج الهىاعي واحؿإ ألاؾىاق، وهٓغا لألؾباب 

ت ووكىء اإلااؾؿاث اإلاالُت الخضًثت. الخلىُت والخيالُف وألاؾٗاع واإلاغاكبت هما ػاص . ْهغث الكغواث الخجاٍع

 2.احؿإ ألاوكُت زانت م٘ الىمى الضًمىغغافُت وجدؿً اإلاؿخىي اإلاِٗص ي

 هما وان للخغب الٗاإلاُت ألاولى صوع َام فُما ًخٗلم بالخُىع الهىاعي زانت في الهىاٖاث خغبُت، وجُبُم 

الخىىىلىحُاث في الهىاٖت اإلاضهُت، هظلً زالٌ الخغب الٗاإلاُت الثاهُت باإليافت بلى بٖاصة الىٓغ في جىُٓم 

                                                           
. 10، م1998 هانغ صاصي ٖضون، اكخهاص اإلااؾؿت، الُبٗت الثاهُت، صاع اإلادمضًت، 1
 .23هانغ صاصي، مغح٘ ؾابم ،م 2
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. وحؿحر اإلااؾؿاث الاكخهاصًت م٘ جىثُف ؤلاهخاج وبُٖاء خٍُى خضًضة والخىؾُ٘ هدى الؿىق الخاعحُت

 .فايُغث بلى حغُحر جىُٓمها الهُىلي مً احل بوكاء اكؿام بهخاحُت في الخاعج

ا  ىُت الى قغواث مخٗضصة الجيؿُاث وم٘ اهدكاَع ول َظٍ الٗىامل ؤصث الى جدٌى اإلااؾؿاث والكغواث الَى

ت الاكخهاصًت، بالخالي فاإلااؾؿاث الاكخهاصًت  وجُىعَا ؤنبذ لها صوع في مسخلف اإلاٗامالث الضولُت الخجاٍع

 1.اإلاسخلفت ؤنبذ لها صوع َام في جُىع اإلاجاٌ الاكخهاصي بهفت ٖامت والتي جًفي ٖلى اإلاجاالث ألازغي 

 خفائصلألا هد فل ملؤسسةل:  ململطلل اثاني

 : ملؤسسةلخفائصل:أألاال

ت مً الخهاثو ؤَمها : جخمحز اإلااؾؿت الاكخهاصًت بمجمٖى

. اإلااؾؿت شخهُت كاهىهُت مؿخللت مً امخالهها الخلىق والهالخُاث ؤو مً خُذ واحباتها ومؿاولُاتها    *

ُفت التي وحضث مً احلها   *  . اللضعة ٖلى ؤلاهخاج ؤو ؤصاء الْى

 

 

 

مالت، وافُت    *  غوف ؾُاؾُت مىاجُت ٖو ل واف ْو ؤن جيىن اإلااؾؿت كاصعة ٖلى البلاء بما ًىفل لها مً جمٍى

.  وكاصعة ٖلى جىُُف هفؿها م٘ الٓغوف اإلاخغحرة

الخدضًض الىاضح لألَضاف والؿُاؾت والغامج وؤؾالُب الٗمل فيل ماؾؿت جً٘ ؤَضاف مدضصة حؿعى    *. 

. بلى للىنٌى بليها

م بًغاصاتها    *  خماصاث وبما ًٖ ٍَغ م الٖا يىن طلً بما ًٖ ٍَغ يمان اإلاىاعص اإلاالُت ليي حؿخمغ ٖملُتها ٍو

م اللغوى .  اليلُت ؤو ًٖ ٍَغ

. البِئت التي جيىن فيها اإلااؾؿت ال بض ؤن جيىن مىاجُت  * 

  1.اإلااؾؿت وخضة اكخهاصًت ؤؾاؾُت في اإلاجخم٘ الاكخهاصي  * 

                                                           
 .30هانغ صاصي، مغح٘ ؾابم ،م 1
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: ل هد فل ملؤسسةلالاكحفادًة:ثانيا

 وعي اإلااؾؿاث الاكخهاصًت الٗمىمُت منها والخانت التي جدلم ؤَضاف جسخلف وحٗضص خؿب ازخالف 

بُٗخه ومُضان وكاَها، ولهظا جخضازل وجدكابً ؤَضاف اإلااؾؿت ووؿخُُ٘ جلخُو  ؤصخاب اإلااؾؿاث َو

: َظٍ ألاَضاف

:  هد فلالاكحفادًة – 1

ذ   *  ذ : جدلُم الٍغ بط ؤهه ال ًمىً اؾخمغاع اإلااؾؿت في الىحىص بال اؾخُاٖذ ؤن جدلم مؿخىي ؤصوي مً الٍغ

. ًًمً لها بمياهُاث جغف٘ عؤؽ مالها وبالخالي جىؾُ٘ وكاَها للهمىص ؤمام اإلااؾؿاث ألازغي 

 . حؿعى اإلااؾؿت بلى حغُُت مخُلباث اإلاجخم٘ مً زالٌ جدلم هخاثجها: جدلُم مخُلباث اإلاجخم٘ * 

 بىاؾُت الخسُُِ الخُض هخاحها طلً باالؾخٗماٌ الغقُض لٗىامل ؤلاهخاج وعف٘ ب ًخم:ؤلاهخاجٖللىت * 

 2.والضكُم لإلهخاج والخىػَ٘، باإليافت بلى مغاكبت ٖملُت جىفُظ الخُِ والبرامج

ظا حؿعى اإلااؾؿت لخجىب في الىكٕى في مكاول اكخهاصًت ومالُت حٗىـ ٖلى ؤناخبها بدغماجهم مً     َو

لی اإلاجخم٘ بٗضم جلبُت خاحاجه  3 "ألاعباح ٖو

 

 

 

 

:  هد فلالاجحماعية– 2

ٌٗخبر الٗماٌ في اإلااؾؿت مً بحن اإلاؿخفُضًً ألاواثل مً وكاَها خُذ : يمان مؿخىي ملبٌى مً ألاحىع  * 

ًخلايىن ؤحىع ملابل ٖملهم وحجم َظٍ ألاحىع جتراوح بحن الاهسفاى والاعجفإ خؿب َبُٗت اإلااؾؿاث 

                                                                                                                                                                                     
، م 1 . 25ٖمغ صخغي، مغح٘ ؾبم طهٍغ
 .31، مغح٘ ؾابم، مٖمغ صخغي   2
، م3  .19هانغ صاصي، مغح٘ ؾبم طهٍغ
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ا مً الٗىامل، وغالبا ما  بُٗت الىٓام الاكخهاصي ومؿخىي اإلاِٗكت في اإلاجخم٘ وخغهت ؾىق الٗمل وغحَر َو

.  جدضص الضولت كاهىها ًًمً للٗماٌ مؿخىي مً ألاحغ ٌؿمذ لها بخلبُت خاحُاجه

ٗت التي قاَض كا اإلاجخمٗاث في اإلاُضان الخىىىلىجي : جدؿحن مؿخىی مٗیكت الٗماٌ*  بن الخُىعاث الؿَغ

هىع اإلاىخجاث الجضًضة وحغحر ؤطواق الٗماٌ وجدؿُنها، حٗل الٗماٌ في خاحت ؤهثر بلى جلبُت عغباث جتزاًض  ْو

للىت الاؾتهالن الظي ًيىن بخىؾُ٘ وجدؿحن ؤلاهخاج وجىفحر بمياهُاث  باؾخمغاع، َظا ما صٖا بلى جدؿحن ٖو

. مالُت وماصًت ؤهثر فإهثر للٗامل وللماؾؿت

جلىم اإلااؾؿاث الاكخهاصًت ٖاصة بالخهغف في الٗاصاث الاؾتهالهُت : بكامت ؤهماٍ اؾتهالهُت مُٗىت * 

م ؤلاقهاع  إلاسخلف َبلاث اإلاجخم٘، و طلً بخلضًم مىخجاث حضًضة ؤو بىاؾُت الخإزحر في ؤطواكهم ًٖ ٍَغ

. والضٖاًت ؾىاء اإلاىخجاث كضًمت ؤو مىخجاث خضًضة غحر مىحىصة

جىفغ صاخل اإلااؾؿت ٖالكاث مهىُت واحخماُٖت بحن ؤشخام كض : الضٖىة بلى جىُٓم وجماؾً الٗماٌ * 

غ الٗالكاث والخٗاون  اتهم الٗلمُت اهخماءاتهم الاحخماُٖت والؿُاؾُت التي ؾاٖضث في جٍُى جسخلف مؿخٍى

 1 ".لًمان الخغهت اإلاؿخمغة وجدلُم ؤَضافها

حٗمل اإلااؾؿاث ٖلى جىفحر بٌٗ الخإمُىاث مثال الخإمحن الهحي والخإمحن : جىفحر جإمُىاث ومغافم الٗماٌ* 

ُفُت منها ؤو الٗاصًت لٗمالها ؤو  يض الخىاصر الٗمل وهظا الخلاٖض، هما ؤهما جدهو مؿاهً ؾىاء ْو

ُفُت منها ؤو الٗاصًت لٗمالها ؤو اإلادخاححن منهم  اإلادخاححن منهم باإليافت هما ؤما جدهو مؿاهً ؾىاء ْو

 ".الخ........باإليافت بلى اإلاغافم الٗامت مثل اإلاُاٖم

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 14، م2013-2014وؿُمت بؼاػ، صوع اإلااؾؿاث الهغحرة واإلاخىؾُت في الخىمُت وؤلاوٗاف الاكخهاصي، مظهغة ماؾتر حامٗت اإلاضًت،  1
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 : هد فل اثلافيةلألا ارياطية 3

لهظا  حٗمل اإلااؾؿاث ٖلى جىفحر وؾاثل الترفُه والثلافت للٗماٌ هٓغا: ًغ وؾاثل جغفيهُت وزلافُتفجى *

الجاهب مً جإزحر ٖلى مؿخىي الٗامل الفىغي والغيا بخدؿحن مؿخىاٍ ال ًدؿؿه مً هخاثج طلً في 

. في الخُاة بكيل ٖام. ألافغاص، وفي بَاع ؤصاء خىع  مٗامالجه م٘

ب الٗماٌ اإلابخضثحن وعؾيلت اللضامى   * ٘ الظي حكهضٍ وؾاثل ؤلاهخاج وػٍاصة حٗلُضَا، : جضٍع م٘ الخُىع الؿَغ

بهم ٖلى الُغق الخضًثت ب ٖمالها اللضامى مم جًُغ لخضٍع  1.فةن اإلااؾؿت جدض هفؿها مجبرة ٖلى جضٍع

ايت*  لت في الٗمل حؿمذ للٗماٌ منهاة رة الخضيزامحٗمل اإلااؾؿاث : جسهُو ؤوكاث الٍغ  باجبإ ٍَغ

اض ي في عم خسلو مً نبمؼاولت اليكاٍ ٍع  مدضص زالٌ ًىم الٗمل، مما حٗل الٗامل ًدخفٔ بصخت حُضة ٍو

ظا   2. وامال في ؤلاهخاجٌلخإصًت صوع اإلالل الظي ًهِبه في مسخلف اإلاىانب َو

: ألاَضاف الخىىىلىحُت-عابٗا

غ الىؾاثل  :البدث والخىمُت  م٘ جُىع اإلااؾؿاث خملذ ٖلى جىكحر بصاعة ؤو مهلخت زانت بٗملُت جٍُى

ظا  -والُغق ؤلاهخاحُت ٖلمُا وجغنض لهظٍ الٗملُت مبالغ كض جؼصاص ؤَمُت لخهل الى وؿبت ٖالُت مً ألاعباح، َو

حجم اإلااؾؿت الظي ًدىاؾب َغصًا مٗها، و ًخمثل َظا الىٕى  مً البدذ وؿبت ٖالُت مً الضزل - خؿب 

غ  ني في الضٌو اإلاخلضمت وزانت في الؿىىاث ألازحرة بط جدىافـ اإلااؾؿاث فُما بُنها الى الىنٌى لخٍُى الَى

.  ؤلاهخاج وعف٘ اإلاغصوصًت

ن اإلااؾؿت الاكخهاصًت جاصي صوعا مؿاهضا للؿُاؾت اللاثمت في البالص في مجاٌ البدذ والخُىع ا کما

 3.الخىىىلىجي وزانت الطخمت منها

ألاظائفلألاأنو عل ملؤسسةلالاكحفادًةل:  ململطلل اثااح

: لألاظائفل ملؤسسة:أألاال

اثف جسخلف م٘ َبُٗت اليكاٍ الظي جماعؾه اإلااؾؿت وفي ٖلى الىدى الخالي :   للماؾؿت ٖضة ْو

                                                           
. 15وؿُمت بؼاػ، مغح٘ ؾابم، م 1
، م 2  .22هانغ صاصي، اكخهاص ماؾؿت، مغح٘ ؾبم طهٍغ
 22 هفـ اإلاغح٘ الؿابم، م3
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ُفت الاؾخغالٌ*  اثف الغثِؿُت التي حٗخمض : ْو ظا بازخالف ؤهىاٖها التي ٖليها وكاٍهثحر مً الْى  اإلااؾؿت َو

جخٗلم بٗملُت الاؾخغالٌ والتي حؿاَم في جىفُظ البرامج وألاَضاف اإلاخٗللت بالٗملُت الدكغُل اإلااؾؿت وجمخل 

م ً ؤلاهخاج والدؿٍى . في الخمٍى

 

ُفت * ً ْو حٗمل ٖلى جىفحر ٖىانغ الخانت باإلاسؼون اإلادهل ٖليها مً الخاعج بىمُاث وجيالُف : الخمٍى

ُاث مىافؿت َبلا لبرامج  وهٖى

نها في مساػن  والخُِ اإلااؾؿت ؤي جلىم بٗملُت جىفحر اإلاىاص ألاولُت ؤو البًاٖت بكغائها مً الخاعج، وجسٍؼ

 .اإلااؾؿت

ُفت بهخاج*  اثف اإلاهمت في اإلااؾؿت الهىاُٖت وهي جسخلف بازخالف اإلاىاف٘ الكيلُت للمىاص : ْو حٗخبر مً الْى

لها بلى ؾل٘ حكُ٘ خاحاث وعغباث اإلاؿتهلىحن والخضماث وطلً  .بخدٍى

م. ث ُفت الدؿٍى ُفت بيل ألاوكُت التي جبظٌ ٖىض اهخلاٌ الؿل٘ مً مغاهؼ ؤلاهخاج بلى : ْو جىُىي َظٍ الْى

 .مغاهؼ البُ٘ والاؾتهالن

اثف جىفحر ٖىامل ؤلاهخاج وجمخل فُما ًلي  :َو

ُإث *  ُفت بالخهٌى ٖلى اللىة الٗاملت في اإلااؾؿت خُذ جلىم ٖلى خؼب َو ُفت ألافغاص جخٗلم َظٍ الْى ْو

 ؤفغاص اللىة الٗاملت وجىمُت

 1. مىاَبهم وهفاءاتهم وميافإتهم ٖلى حهىصَم، وجدلُم الخيامل في مدُِ ٖملهم ونُاهتهم مً مساَغ الٗمل

ُفت اإلاالُت*  لت : الْى ت في اإلااؾؿت وجخمثل في هُفُت جضبحر ألامىاٌ ونغفها بٍُغ هي ٖباعة ًٖ ويُفت خٍُى

ا اإلامىىت باليؿبت للماؾؿت في بَاع مدُُها اإلاالي،  عقُضة وفٗالت وتهضف بلى البدذ ًٖ ألامىاٌ مً مهاصَع

ج اإلاالي مالثما مً ألامىاٌ الخانت والضًىن بمسخلف اؾخدلاكاتها والظي ًدلم لها  وهي حؿهغ في ازخُاع اإلاٍؼ

 .ؤخؿً مىعص بخيالُف ؤكل ما ًمىً

ُفت اإلاداؾبت*  لُه هجض ؤن : الْى نها وجلخُهها ومغاحٗتها، ٖو جخمثل في حم٘ البُاهاث اإلاالُت وحسجُلها وجضٍو

ُفت  ُفخحنَىان جضازل بحن الْى  ".1اإلاالُت واإلاداؾبُت ٖملُا وؤن ؤلاصاعة اإلاالُت كخم بإوكُت الْى

                                                           
، م  1 . 312هانغ صاصي ٖضون، مغح٘ ؾبم طهٍغ
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: أنو عل ملؤسسات-ثانيا

خسظ في  جإزظ اإلااؾؿاث الاكخهاصًت اقياال مسخلفت ومخٗضصة، والخهيُف ٌؿهل ٖملُت صعاؾت اإلااؾؿاث ٍو

: ٖملُت الخهيُف ٖضصا مً اإلاٗاًغ منها

: جهيُف اإلااؾؿاث خؿب اإلاُٗاع اللاهىوي

 :َبلا لهظا اإلاُٗاع فإهه ًمىً جلؿُم اإلااؾؿاث بلى

ت مً ألاشخام : اإلااؾؿاث الخانت*  وهي جلً اإلااؾؿاث التي جفٗل ملىُتها بلى شخو واخض ؤو مجمٖى

٘ الفغصًت وقغواث ألاشخام، وقغواث طاث اإلاؿاولُت اإلادضوصة، وقغواث الخًامً وقغواث  واإلاكاَع

ا  2.اإلاؿاَمت ٖلى ؤن ول هٕى مً َظٍ الكغواث ًدىمه همِ كاهىن مٗحن ًدضص َغق وبحغاءاث حؿُحَر

جيكإ َظٍ اإلااؾؿاث ًٖ حم٘ شخو ٌٗخبر عب الٗمل ؤو ناخب عؤؽ اإلااٌ لٗىامل : اإلااؾؿاث الفغصًت*. 

لضم َظا الصخو عؤؽ اإلااٌ اإلايىن للماؾؿت باإليافت بلى ٖمل ؤلاصاعة ؤو الخىُٓم ؤخُاها .  ؤلاهخاج ألازغي ٍو

في َظا الىٕى مً اإلااؾؿاث جخمحز بان الخىُٓم ؤو الدؿُحر وعؤؽ اإلااٌ ًخىػٕ ٖلى ؤهثر مً : ماؾؿاث الكغکاث

. الخ.... شخو وهي جىلؿم بلى ٖضة ؤهىإ منها قغواث ألاشخام، قغواث ألامىاٌ، قغواث طاث اإلاؿاولُت
وهي جلً اإلااؾؿاث التي حكترن الضولت ؤو بخضي َُئاجه م٘ ألافغاص ؤو اإلااؾؿاث ألاخغي : اإلااؾؿت اإلاسخلُت3

ٗاث وؤخيام  في ملىُتها م٘ الٗلم جىُٓم َظا الىٕى مً اإلااؾؿاث ًسً٘ هظلً لٗضة يىابِ جدضصَا حكَغ

وهي اإلااؾؿاث التي حٗىص ملىُتها للضولت، فال ًدم بُٗها ؤو بغالكها بال بطا : اإلااؾؿاث الٗمىمُت *4.زانت

                                                                                                                                                                                     
ماٌ، صاع النهًت الٗغبُت للُباٖت و اليكغ 1 . 490، م1986حمُل اخمض جىفُم، بصاعة الٖا
اث الجامُٗت، الجؼاثغ 2 اع، جلىُاث اإلاداؾبت الٗامت في اإلااؾؿت، صًىان اإلاُبٖى . 20، م2002 اخمض ََغ
. 59 هانغ صاصي ٖضون، اكخهاص ماؾؿت، مغح٘ ؾابم، م 3
اع،مغح٘ ؾابم،م 4 . 20اخمض ََغ
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وافلذ الضولت ٖلى طلً وألاشخام الظًً ًىىبىن ًٖ الخيىمت في الدؿُحر وبصاعة اإلااؾؿاث الٗامت مؿاولحن 

وكضف اإلااؾؿاث الٗمىمُت مً زالٌ وكاَها . ًٖ ؤٖمالهم َظٍ ججاٍ الضولت وفلا لللىاهحن الٗامت للضولت

ذ ؤو جدؿغ ؤًًا ا جٍغ وبهما . الاكخهاصي بلى جدلُم مهلخت اإلاجخم٘ وغحٍر ولِـ َىان ؤَمُت هبحرة للغبذ فٖغ

 1.حٗمل مً احل جدلُم ؤكص ى بهخاج

 

 

 

 :ل ملؤسساتلحسللمعيارل لحجمللثفنيف:ثااثا

ٌٗخبر حجم اإلااؾؿت مً الٗىانغ التي غالبا جغجب ٖلى ؤؾاؾها اإلااؾؿاث بال ؤن َظا الدجم كض ًلاؽ بٗضة 

ماجمغاث واإلاكيل الظي ًُغح في ازخُاع اإلااجمغاث َى بمياهُت اؾخٗمالها في اإلالاعهت بحن ؤهبر ٖضص ممىً مً 

. اإلااؾؿاث، لهظا فُمىً ؤن وؿخٗمل ملاٌـ مسخلفت خؿب ازخالف اللُاٖاث الاكخهاصًت

: حجم ألاعى ؤو اإلادل الٗاصي* 

ٌٗخبر َظا الٗىهغ ؾهل اللُاؽ واإلالاعهت خُذ ًمىً اؾخٗماله وزانت في اإلااؾؿاث الؼعاُٖت 

: ًمىً ؤن ًإزظ َظا الٗىهغ ٖضة ؤقياٌ: عؤؽ اإلااٌ* 

ى عجـ اإلااٌ اإلااؾؿت ٖىض الخإؾِـ، وكض جغف٘ اإلااؾؿت مً عؤؽ مالها بىاؾُت : عؤؽ اإلااٌ اللاهىوي     -  َو

 2.الاخخُاَاث اإلاسخلفت

ى ًخيىن مً مجمٕى عؤؽ اإلااٌ الظي جإؾؿذ به اإلااؾؿت باإليافت بلى ول : (الضاثم)عؤؽ اإلااٌ اإلاالي –  َو

ل . الاخخُاَاث والضًىن ألحل ٍَى

. َظا الىٕى مً عؤؽ اإلااٌ ًبضو ؤخؿً ملُاؽ لدجم اإلااؾؿت الاكخهاصًت. عؤؽ اإلااٌ الخلني - 

                                                           
 .29ٖمغ صخغي، اكخهاص ماؾؿت، مغح٘ ؾابم،م 1
. 66هانغ صاصي ٖضون، اكخهاص ماؾؿت، مغح٘ ؾابم، م 2
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ى ًخمحز بهٗىبت اللُاؽ الخلُلي خُذ وؿخُُ٘ ؤن هلِؿه باللُمت . الٗمل -  فغغم بؿاَخه الؿُدُت َو

ُخه . اللضًت لىً لً ٌُٗي اإلاٗنى الخلُلي ألن الٗمل ًسخلف َبلا لىٖى

للض ؤزض جهيُف اإلااؾؿاث الاكخهاصًت بلى مخىؾُت : اإلااؾؿاث الهغحرة واإلاخىؾُت واإلااؾؿاث الىبحرة* 

 1.ونغحرة مً حهت وماؾؿاث هبحرة مً حهت ؤزغي احؿاٖا في الاؾخٗماٌ في مسخلف اإلاجخمٗاث

 

 

 

 

 

: ل ملؤسساتلحسلل ملعيارلالاكحفاديثفنيف: ر بعا

 ٌٗخمض َظا الخهيُف ٖلى كاٖضة الخلؿُم الاحخماعي للٗمل وم٘ جُىع الهىاٖت والخجاعة، ؤنبذ ول مجخم٘ 

 "الفالخت، الهىاٖت، الخضماث" : كُاٖاث عثِؿُت وهي3ًيكِ في 

وججم٘ اإلااؾؿاث اإلاخسههت في الؼعاٖت بيل ؤهىاٖها ومىخجاتها وجغبُت اإلاىاش ي .  اإلااؾؿاث الفالخُت.*

.  بةيافت بلى ألاوكُت ألازغي والهُض البدغي وغحٍر مً اليكاَاث اإلاغجبُت باألعى واإلاىاعص الُبُُٗت

ل اإلاىاص ؤؾاؾا بلى : اإلااؾؿاث الهىاُٖت* في كُإ الهىاٖت جخجم٘ مسخلف اإلااؾؿاث التي حٗمل ٖلى جدٍى

  2مىخجاث كابلت لالؾخٗماٌ ؤو الاؾتهالن النهاجي۔

ي اإلااؾؿاث التي جىاٍ َما مهمت جلضًم الخضماث بغُت جلبُت خاحُاث اإلاؿتهلىحن "و. اإلااؾؿاث الخضمُت* 

ا فهي جًُل٘ هي ألازغي َظٍ اإلاهمت بىاؾُت وؾاثل مسخلفت  ت وماؾؿاث الخامحن وغحَر واإلااؾؿاث الخجاٍع

ت  .حغظ ًلىي بكٍغ

ماهيةل ملحاسبةل ملاايةل:  ملبححل اثاني 

                                                           
. 69هانغ صاصي ٖضون، مغح٘ ؾابم،م 1
. 71هانغ صاصي ٖضون، اكخهاص ماؾؿت، مغح٘ ؾابم،م 2
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 ملهومل ملحاسبةل ملااية:  ململطلل ألاو 

 . احعاريف:أألاال

 ٌ ت مً الفغوى اإلاىُلُت واإلاباصت الٗلمُت اإلاخٗاعف ٖليها، والتي : الخٍٗغف ألاو اإلاداؾبت اإلاالُت هي مجمٖى

ت مً الضفاجغ  ب وجدلُل الٗملُاث طاث اللُم اإلاالُت اإلاخٗللت بىخضة مداؾبُت في مجمٖى جدىم حسجُل وجبٍى

زالٌ مضة مُٗىت ومغاهؼ ألامىاٌ  والسجالث بلهض جدضًض هدُجت خغهت ألامىاٌ في اإلاكغوٕ مً عبذ ؤو زؿاعة

 1في جهاًت َظٍ اإلاضة 

بها وجلخُهها : الخٍٗغف الثاوي اإلاداؾبت اإلاالُت هي ٖلم الظي ًبدث في اإلاٗامالث اإلاالُت وحسجُلها وجبٍى

غيها مما ٌؿمذ بخىفحر اإلاٗلىماث إلاخسظي اللغاعاث ؾىاء صازل اإلااؾؿت ؤو زاعحها ًٖ هدُجت وكاَها  ٖو

ا اإلاالي مما ٌؿاٖض ٖلى اجساط اللغاعاث  2 .ومغهَؼ

 

 

 

واهُالكا مً َظٍ الخٗاٍعف ًخطح لىا ؤن اإلاداؾبت اإلاالُت جىفغ لىا مٗلىماث مالُت التي جلٗب صوعا ؤؾاؾُا 

وعثِؿُا في ٖملُت اجساط اللغاعاث فال ًمىً اجساط كغاعاث ٖلمُت ومغقضة بمٌٗؼ ًٖ َظٍ اإلاٗلىماث لظلً 

ا في اإلاٗلىماث اإلاالُت ختى جيىن مفُضة إلاً ٌؿخسضمها، ومً بحن  ت مً الكغوٍ الىاحب جىفحَر َىان مجمٖى

 :َظٍ الكغوٍ هظهغ

.        الضكت والىيىح* 

. اإلاالثمت* 

ُت *  . اإلاىيٖى

. الىكخُت * 

. كابلُت اإلالاعهت* 

                                                           
. 21،م2009الؿُض ُٖا هللا، اإلافاَُم اإلاداؾبُت الخضًثت، صاعاليكغ و الخىػَ٘ باألعصن، ؾىت  1
ضة الغؾمُت الٗضص  2 ش 74الجٍغ  .2007 هىفمبر 25 بخاٍع
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ضة الغؾمُت ٖضص 11 -7خؿب كاهىن عكم  (1)خُث مجاٌ جُبُم اإلاداؾبت اإلاالُت  بلا للماصة 74 مً الجٍغ  َو

:  التي جىو ٖلى ما ًلي4

 

.  الكغواث الخايٗت لللاهىن الخجاعي - 

الخٗاوهُاث ۔  - 

ت بطا واهىا ًماعؾىن -  ت والغحر ججاٍع حن اإلاىخجىن للؿل٘ والخضماث الخجاٍع ألاشخام الُبُُٗىن ؤو اإلاٗىٍى

. وكاَاث اكخهاصًت مبيُت ٖلى ٖملُاث مخىغعة

حن الخايٗحن لظلً بمىحب هو كاهىوي ؤو جىُٓمي -  .  ألاشخام الُبُُٗىن ؤو اإلاٗىٍى

ضص مؿخسضميها ووكاَها 5ؤما اإلااصة   ههذ ٖلى ؤهه ًمىً للىُاهاث الهغحرة التي ال ًخٗضي عكم ؤٖمالها ٖو

 1. الخض اإلاٗحن ؤن جمؿً مداؾبت مالُت مبؿُت

: ألاظائفل ملحاسبةل ملااية:ثانيا

اثف منها ت مً ألاغغاى والْى :  ًيخج ًٖ الٗمل اإلاداؾبي الضكُم مجمٖى

ت طاث ألازغ اإلاالي بلُمتها الىلضًت-1  . حسجُل حمُ٘ الٗملُاث الخجاٍع

ب الٗملُاث اإلاسجلت ٖلى قيل خؿاباث-2  .  جبٍى

. جلخُو الٗملُاث اإلاسجلت ٖلى قيل كىاثم وهكىفاث-3

 

. اؾخسغاج هدُجت ٖمل اإلاكغوٕ للؿىت اإلاالُت مً عبذ ؤو زؿاعة-4 

. بُان اإلاغهؼ اإلاالي للمكغوٕ في جهاًت الٗام وملاعهخه بالؿىىاث الؿابلت وجدضًض هلاٍ الخلضم-5 

 .مٗغفت ما لضي اإلاكغوٕ مً ؤنٌى وما له مً خلىق -6 

 .مٗغفت ما ٖلى اإلاكغوٕ مً زهىم وما ٖلُه مً واحباث-7

. مغاكبت مهغوفاث اإلاكغوٕ و اًغاصاجه و احغاء الضعاؾت ٖليها لخدلُم اهبر كضع مً ألاعباح- 8 

                                                           
ضة الغؾمُت الٗضص  1  .مغح٘ ؾابم.الجٍغ
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 .اٖضاص اللىاثم اإلاالُت وملاعهتها لغغى الضعاؾت وللمؿاٖضة في اجساط اللغاعاث اإلاالثمت-9 

 : رألاضل ملحاسبةل ملاايةف و:ثااثا

ت ف* جلِـ اإلاداؾبت الىخاثج الٗملُاث للىخضاث  (كغى الىخضة اإلاداؾبُت اإلاؿخللت)عوى الصخهُت اإلادخٍى

ت مؿخللت للمكغوٕ  الاكخهاصًت مُٗىت ومؿخللت ًٖ مالىيها، فاإلاداؾب ًفترى وحىص شخهُت مٗىٍى

خُث جىحض زالر وخضاث مداؾبُت اإلايكإة الفغصًت . وىخضة جىُٓمُت جغجبِ فيها الدسجُالث اإلاداؾبُت

وقغواث ألاشخام وقغواث ألامىاٌ وبهغف الىٓغ ًٖ الكيل الخىُٓمي للميكاة فةجها حٗخبر وخضة مداؾبُت 

اصي بلى جُبُم َظا الافتراى ٖملُا بلى الفهل بحن  خم فهل ٖملُاتها ًٖ ٖملُاث وؤمىاٌ ؤصخابها ٍو ٍو

ملُت جىػَُٗت، فالغبذ ًخدلم مً وحهت هٓغ اإلاكغوٕ خُثما ًاوٌ بلى فغى  (ٖملُت جدلُم الغبذ ٖو

اصة نافُت في ؤنىلها والىدُجت مماعؾتها ألوكُتها اإلاسخلفت ولِـ  ت اإلاداؾبُت في نىعة ٍػ الصخهُت اإلاٗىٍى

ت اإلاداؾبُت. ٖىض جىػَٗه ٖلى اإلاالن لخان لخٍٗغف الصخهُت اإلاٗىٍى : جىحض ٍَغ

ً الغكابت  -    ت الاكخهاصًت اإلاؿئىلت ًٖ اليكاَاث الاكخهاصًت ٖو جخُلم مً حٍٗغف الصخهُت اإلاٗىٍى

ت ت لهظٍ الصخهُت اإلاٗىٍى ت ميكئاث . ؤلاصاٍع فلض جخمثل في وكاٍ فٕغ صازل اإلايكإة ؤو كض حكمل ٖلى مجمٖى

ت هما في  (جسً٘ إلصاعة واخضة قغواث اللابًت والخابٗت وكض جدؿ٘ لدكمل الاكخهاص اللىمي في مجمٖى

ت اإلاداؾبُت مً خُث الهضف فلض ًيىن . اإلاداؾبت اللىمُت وفم َظا الخٍٗغف جسخلف الصخهُت اإلاٗىٍى

ذ  1.الهضف جدلُم ؤهبر كضع مً الغبذ وكض ًلخهغ ؤصاٍئ ٖلى وكاٍ غحر َاصف للٍغ

 

 

 

 

 :ًىُلم مً اإلاهالح الاكخهاصًت اإلاسخلفت للمؿخسضمحن لظلً ًجب   -

 .جدضًض ألاشخام طاث اإلاهالح-ؤ    

 .جدضًض َبُٗت مهالح َاالء ألاشخام-ب   

                                                           
. 87،م2005،صاع اإلاؿحرة لليكغ،ٖمان، 2 خؿام الضًً مهُفى الخضاف،ؤنٌى اإلاداؾبت اإلاالُت،الجؼء  1
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ت  ت اإلاداؾبت م٘ )م٘ ان مكىالث جُبُم كغى الصخهُاث اإلاٗىٍى ٖىضما ال جخُابم الصخهُت اإلاٗىٍى

ت  ت اللاهىهُت للميكإة بلى ٖضة شخهُاث مٗىٍى ت اللاهىهُت فلض جىلؿم الصخهُت اإلاٗىٍى الصخهُت اإلاٗىٍى

ت  (ألاكؿام والفغوٕ )مداؾبُت  ت اإلاداؾبُت الىاخضة بلى ٖضة شخهُاث مٗىٍى وكض جخًمً الصخهُت اإلاٗىٍى

  (كاهىهُت وقغواث اللابًت والخابٗت 

ت " :هظلً بحن ألاكؿام والفغوٕ ت اللاهىهُت للمكٕغ الام الصخهُت اإلاٗىٍى الخٗاعى بحن الصخهُت اإلاٗىٍى

الث بحن ألاكؿام ؤو الفغوٕ اإلاسخلفت بما في طلً  اإلاداؾبُت ألاكؿام والفغوٕ الخابٗت ًٓهغ ٖىض وكىء جدٍى

الث الضازلُت بثمً الخيلفت فان هدُجت ؤٖماٌ اإلاكغوٕ هيل جيىن . اإلاغهؼ الغثِس ي فةطا جم جلُُم َظٍ الخدٍى

ملبىلت مداؾبُا صون ؤي حٗضًل ولىً هدُجت ؤٖماٌ ألاكؿام والفغوٕ اإلاسخلفت ال ًمىً اٖخماصَا في جلُُم 

ض ًٖ ؾٗغ الؿىق فان الىدُجت . ؤصاء بصاعتها الث ٌؿٗغ لبُ٘ ؤو الؿٗغ الافتراض ي ًٍؼ ؤما بطا كىماث َظٍ الخدٍى

ذ باليؿبت لللؿم ًخم  ذ الضازلي غحر اإلادلم بحن ألاكؿام فالٍغ ؤٖماٌ اإلاكغوٕ هيل ًجب ؤن حؿدبٗض الٍغ

ظا ما ًجٗل الغبذ مدللا ٖلى مؿخىي  ل ؤما باليؿبت للميكاة فُخم بمجغص البُ٘ الفٗلي للغحر َو بمجغص الخدٍى

ت اإلاداؾبُت لللؿم ؤو الفٕغ وغحر مدلم ٖلى مؿخىي اإلاكغوٕ هيل فُما ًخٗلم بدؿاباث " .الصخهُت اإلاٗىٍى

ل بىىصَا بلى الٗملت  الفغوٕ في الخاعج اإلامؿىهت بالٗمالث ألاحىبُت فُجب كبل صمج اللىاثم اإلاالُت فخدٍى

ل َظٍ ملبىلت بطا احؿم ؾٗغ الهغف بالثباث اليؿبي واإلاُل بلى الخىاػن فترة  ىُت وحٗض ٖملُت الخدٍى الَى

لت وؿبُا ؤما بطا حغحر ؾٗغ الهغف اعجفاٖا واهسفايا لٗضم الثباث الؿُاس ي والاكخهاصي فان هثحرا مً . ٍَى

 1.الكغواث طاث الفغوٕ الخاعحُت ٖالُا ما حؿدبٗض الىخاثج فغوٖها الخاعحُت مً اللىاثم اإلاالُت اإلادضصة

 

 

 

 

 

                                                           
اث الجامُٗت،ؾىت1 . 49،م1999 مدمض بىجحن ،اإلاداؾبت الٗامت للماؾؿت،صًىان اإلاُبٖى
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مً كُمت عؤؽ  % 50الكغواث اللابًت هي جلً التي جملً ؤهثر مً :  الكغواث اللابًت والكغواث الخابٗت

اإلااٌ ألاؾهم في الكغهت الخابٗت وبظلً حؿُُغ ٖليها جىكا اإلاكيلت ٖىض جهمُم واٖض ال اللىاثم اإلاالُت مىخضة 

ت هما لى واهذ وخضة مداؾبُت واخضة  حٗىـ الىخاثج اإلاىخضة واإلاغهؼ اإلاالي الٗالم ليل الكغواث يمً اإلاجمٖى

ت مؿخللت :  لىً.لها شخهُت مٗىٍى

. ال ًجىػ ؤن جيىن َظٍ اللىاثم اإلاالُت بضًلت ًٖ اللىاثم اإلاالُت ليل قغهت مً الكغواث -1    

ؤن َظٍ اللىاثم جسضم ؤلاصاعة الٗلُا في الكغهت اللابًت فلِ، ؤما اللىاثم الفغصًت هي مفُضة ألغلب  -2    

 .إلاؿخسضمحن

م صمج اللىاثم اإلاالُت لكغهت طاث مغهؼ مالي حُض -3    جاصي َظٍ اللىاثم بلى هخاثج مًللت ًٖ ٍَغ

 :فغى اؾخمغاع اإلاكغوٕ

 جلىم الخُبُلاث اإلاداؾبُت ٖلى افتراى ان اإلاكغوٕ ؾىف ٌؿخمغ في مخابٗت   وكاَه ألاؾاس ي لفترة ػمىُت 

لت وؿبُا بهضف جدلُم زُُه وجدهُل خلىكه والىفاء بالتزاماجه، حٗىـ َظٍ الخىكٗاث الخالت الٗاصًت  ٍَى

ت  م اإلاٗخمض في اللىاثم اإلاالُت ًخم ازخُاٍع اؾدىاصا بلى فغى الاؾخمغاٍع للمكغوٕ وبالخالي ان ؤؾلىب الخلٍى

ت بخضي الهُغخحن الخالُخحن ٗني فغى الاؾخمغاٍع  :َو

 .ال ًخىك٘ جهفُت اإلاكغوٕ في اإلاؿخلُل اإلاىٓىع -   ؤ 

. بن اإلاكغوٕ ؾِؿخمغ في مماعؾت وكاَه الٗاصي إلاضة غحر مدضصة ػمىُا-  ب

ت ؤؾلىب غحر مالثم وؤن  م ألانٌى ٖلى ؤؾاؽ الخهفُت ؤو ٖلى ؤؾاؽ ألاؾٗاع الجاٍع  وبالخالي ٌٗض ؤؾلىب جلٍى

سُت َى ؤؾاؽ اإلاىاؾب م ٖلى ؤؾاؽ الخيلفت الخاٍع  1.الخلٍى

: لللمشكالتلثملبيملفرضل سحمر رل ملشرألاع:ر بعا  

سُت وهظلً مسؼون آزغ اإلاضة ًلىم بؿٗغ الخيلفت  " دضص امخالهها وفم جيلفت الخاٍع بن ألانٌى جلىم ٍو

فةطا وان ؾٗغ الؿىق ؤكل مً ؾٗغ الخيلفت حٗخمض اللُمت ألاصوى اوسجاما م٘  (اوسجاما م٘ َظا الغغى)

سُت  ت في اٖخماص مىهج الخيلفت الخاٍع : ؾُاؾت الخُُت والخظع ، وبالخالي ؤن اإلابرع الظي ًلضمه فغى الاؾخمغاٍع

 

                                                           
. 54،م2007، مكىعاث الاواصًمُت الٗغبُت،ؾىت2ولُض هاجي الخُالي، ؤنٌى اإلاداؾبت اإلاالُت، الجؼء  1
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ىام اللاثمت ًها في ألٖا ىام ًخم حٍٗى  آزغ فمسؼون .بن اإلاكغوٕ اإلاؿخمغ وان ألازُاء الىاججت في ٖلم مً ألٖا

خدلم الغبذ ولىً اإلاكيلت جىمً في جسفٌُ  اإلاضة ؾُهبذ في الٗلم الخالي مسؼون ؤٌو مضة وؾىف ًبإ ٍو

ظا ؾىف ًاصي بلى   :ؤعباح الؿىت اإلاالُت لهالح ؤعباح الؿىىاث الخالُت َو

 . خغمان اإلاالن واإلاؿاَمحن مً ؤعباح زانت بالضوعة لهالح صوعة ؤزغي ؤو مالن ومؿاَمحن آزٍغ1ً  

غ الضوعٍت كهحرة ألاحل 2     (ٖضم صكت بٌٗ ألاعكام) ؤزُاء في الخلاٍع

ش  ت اإلاكغوٕ ًمثل ججمٗاث لألؾٗاع التي خضزذ في الخىاٍع بن اللُاؽ اإلاداؾبي باإلؾىاص بلى كغى اؾخمغاٍع

ه اللىاثم اإلاالُت لظلً البض مً  مسخلفت والتي غالبا ما جيىن بُٗضة ًٖ اللُم الخلُلت ظا ؾُاصي حكٍى َو

 1.اللىاثم اإلاالُت لخدضًض ؤعباخها بكيل واكعي اٖخماص كُم اكخهاصًت واكُٗت جضزل بُاهاتها في

 فمً غحر اإلاىُلي ؤن ًيخٓغ َاالء اإلاؿخسضمحن ختى ًيخهي ٖمغ اإلاكغوٕ وي ٌٗغكىا نافي صزله لظلً جم 

ت ومخخابٗت غالبا ما جيىن ؾىت مُالصًت بدُث ًخم مً  اكتراى جلؿُم ٖمغ اإلاكغوٕ بلى فتراث ػمىُت مدؿاٍو

بت وكُاؽ مضي هفاءة بصاعة اإلاكغوٕ ومضي الىجاح  غ وبُان هخاثج الٗملُاث وجدضًض الًٍغ زاللها بٖضاص الخلاٍع

ؼ هلاَه ؤلاًجابُت ومٗالجت حىاهبه الؿلبُت  ٍغ وجىمُت وحٍٗؼ غ )والىمى الظي خلله اإلاكغوٕ بهضف جٍُى جبًر

. (ؤَمُت َظا الغغى في قغواث اإلاؿاَمت

 : مكىالث فغى الضوعٍت

ملُت الخلؿُم َظٍ   - ؤن مهمت اإلاداؾب جترهؼ في جلؿُم حهض اإلايكإة واهجاػاتها فُما بحن الفتراث اإلاسخلفت ٖو

جاصي بلى ججؼثت الىثحر ًٖ الهالث والٗالكاث الخلُلت مما ًجٗل اللىاثم اإلاالُت التي حٗض ًٖ فترة مُٗىت 

ا كىاثم جهاثُت .  مجغص جلضًغاث ؤو هخاثج ال ًمىً اٖخباَع

غ اإلاغهؼ اإلاالي للىخضة -  ماٌ وجهٍى ؤن الىثحر مً اإلاباصت وؤلاحغاءاث اإلاداؾبُت التي جدىم جدضًض هخاثج ألٖا

لت اللؿِ الثابذ او اإلاخىاكو و  ل ال حهم بجبإ ٍَغ اإلاداؾبُت ججض مبرعَا في فغى اليىعٍت زفي اإلاضي الٍُى

                                                           
ض عاض ي زىفغ، جدلُل اللىاثم اإلاالُت،َبٗت 1 . 64،م2008،صاع اإلاِؿغ،ألاعصن،ؾىت1 مٍا
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م اإلاسؼون الؿلعي ٖلى ؤؾاؽ الخيلفت اليلُت او اإلاخغحرة و لىً الضزل في ؤي صوعة ؾُسخلف  ال حهم جلٍى

لت اإلاخبٗت في ول منها اصة او بالىلهان خؿب الٍُغ . بالٍؼ

 

 

 

 

:  ملبادئل ملحاسبية:خامسا

ت، و اإلابضؤ َى كاهىن ٖام ًخم :   اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلالبىلت ٖمىما غ الىٍٓغ اجها كهت البىاء الفىغي فهي حَى

. الخىنل الُه مً زالٌ الغبِ اإلاىُلي بحن ألاَضاف و الفغوى و اإلافاَُم

انو الم    التي حؿخسضم  (الفغوى الٗلمُت)مباصت جهاثُت جدىم مجاٌ الضعاؾت و مباصت ؤولُت : باصت هٖى

مما ؾبم هجض ؤن اإلابضؤ ٖالكت جمثل . للخىنل الى اإلاباصت الٗلمُت و جغجبِ صختها بصخت مباصت الىاججت ٖنها

غ مىُلي بِىما الفغوى  زمغة البدث الٗلمي ال حضاٌ فيها ووؿخُُ٘ ؤن هغي هخاثجها ٖلى اعى الىاك٘ وله جبًر

هي ملضماث وؤصاة بُان للٓغوف والخضوص التي جدىم البدث الٗلمي، ؤن ًيىن ملبىال كبىال ٖاما في الخُبُم 

غ مهىت 1الٗلمي و ؤن ًدٓى  بلضع ملخّى مً الخإًُض الغؾمي مً كبل الجهاث اإلاؿاولت ًٖ الخىُٓم وجٍُى

ؤَم اإلاباصت اإلاداؾبت اإلاخٗاعف ٖليها  . اإلاداؾبت

.  صؤ ملابلت الىفلاث باإلًغاصاث مب

  مبضؤ ؤلافهاح الخام  

.      مبضؤ ألاَمُت اليؿبُت

 .    مبضؤ الخُُت والخظع

ُت  .    مبضا اإلاىيٖى

 جدلم ؤلاًغاص
ً
 .   مبضا

                                                           
 67،م2007،َبٗت، صاع اليكغو الُباٖت ،ألاعصن ، ؾىت1 مدمض مُغ،مباصت اإلاداؾبت اإلاالُت،الجؼء  1
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 :مُضا ملابلت الىفلاث باإلًغاصاث- 

ًيبغي جيلفت اإلابُٗاث والىفلاث الٗاثضة للضوعة اإلاالُت باإلابُٗاث وؤلاًغاصاث الٗاثضة لها وفم ٖالكت ؾببُت م٘ 

جدضًض هلُت فانلت للمداؾبت مً خُث البضاًت والنهاًت ٖىض مٗالجت ول مً اإلاسؼون الؿلعي واإلاهغوفاث 

والىفلاث والالتزاماث وبالخالي فالىفلاث التي ال جسو الضوعة اإلاالُت الخالُت ًجب ٖضم بصزالها في كاثمت 

ا هفلاث ملضمت ؤو مؿخدلت ؤي ًجب مغاٖاة  ا في كاثمت اإلاغهؼ اإلاالي باٖخباَع الضزل لهظا الٗام لُجب بْهاَع

: ؤؾاؽ الاؾخدلاق، اما باليؿبت للىفلاث التي ًمىً جسهُهها لإلًغاص بكيل مباقغ فلىه و فلا لُبُٗتها

 

 

 

 

 .ًخم جدمُلها ٖلى كاثمت الضزل في اإلاغخللت  -

ا هفلاث بًغاصًه ماحلت جىػٕ ٖلى الؿىىاث اإلاؿخفُضة مهاٍعف الخإؾِـ -  .ًخم اٖخباَع

ا هفلاث عؤؾمالُت جًاف الى جيلفت ألانل الثابذ اإلاٗني -  .ًخم اٖخباَع

سُت  : مبضا الخيلفت الخاٍع

ش  م ألانٌى و الخهىم ٖلى ؤؾاؽ الٗغ الىلضي اإلاٗاصٌ لخلً اإلاىاعص و الالتزاماث و صلً في جاٍع   ؤي جلٍى

فاللُمت جخجؿض باللُمت . اكخىاء انل و كُام الالتزام ؤي ان الازباث ًخم وفم الخيلفت و لِـ خؿب اللُمت

تراف  الخالُت إلالضاع الخضماث اإلاخىك٘ الخهٌى ٖليها ًٖ ألانل زالٌ ؾىىاث الٗمغ الاكخهاصي و ال ًخم الٖا

 1.(ًخدلم الاًغاص  او البُ٘ )باللُمت الا ٖىض جدلُلها 

 

: لمبد لإلاففاحل اعام

                                                           
. 71مدمض مُغ،هفـ اإلاغح٘ الؿابم،م 1
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خُث جخًمً اللىاثم اإلاالُت مٗلىماث وافُت لجٗل َظٍ اللىاثم مفُضة وغحر مًللت للمؿخسضم، ؤي ؤن مبضؤ 

ت ًمىً ؤن ٌؿخفُض منها اإلاؿخسضم في اجساط  ٍغ ؤلافهاح الخام ًخُلب ٖضم خظف ؤو هخمان ؤي مٗلىمت حَى

غق الامخالن الخ ...اللغاع وبالخالي ًجب ؤن حكمل الؿُاؾُاث اإلاداؾبُت اإلاؿخسضمت وجفانُل اإلاسؼون َو

ان ىان هٖى  :َو

ُت ختى ال ٌؿاء : ؤلافهاح الىكاجي    -  حهضف بلى ؤن جيىن اإلاٗلىماث اإلاالُت ٖلى ؤٖلى صعحت مً اإلاىيٖى

ضزل يمً َظا ؤلافهاح   اؾخسضامها ولى جغجب ٖلى طلً اؾدبٗاص هثحر مً اإلاٗلىماث التي كض جيىن مالثمت ٍو

  الؿُاؾت اإلاداؾبُت والخغُحر في الخُبُلاث اإلاداؾبُت وجصخُذ ألازُاء في اللىاثم اإلاالُت ۔۔۔الخ۔: ما ًلي

ؤي ؤلافهاح ًٖ اإلاٗلىماث مالثمت ألغغاى اجساط اللغاعاث مثل الخيبااث اإلاؿخلبلُت : ؤلافهاح الخثلُفي -    

غ اللُاُٖت ٖلى ؤؾاؽ زٍُى بهخاج  واللهل بحن الٗىانغ الٗاصًت وغحر الٗاصًت في اللىاثم اإلاالُت والخلاٍع

لى ؤؾاؽ اإلاىاَم الجغغافُت وؤلافهاح ًٖ ميىهاث ألانٌى الثابخت واإلاسؼون  لى ؤؾاؽ زٍُى ؤلاهخاج ٖو ٖو

لُت وعبدُت ألاؾهم  1.الؿلعي وؤلافهاح ًٖ الاهفاق الغؤؾمالي الخالي واإلاسُِ ومهاصع جمٍى

 

 

 

 ( مميةل انسبية)ل ملادًةلمبدأ

ت لضعحت بجها جازغ ٖلى الخلضًغاث واللغاعاث وبالخالي ؤن مفهىم  ٍغ غ اإلاالي ًٖ مٗلىماث مهمت وحَى ؤي الخلٍغ

 اإلاالًت ًجب ؤن جسخلف خؿب الغغى مً البُاهاث اإلاداؾبُت وخؿب الفئت اإلاؿخفُضة مً جلً البیاهاث ۔

 مُضا الخُُت والخظع: 

 ؤي ججاَل ألاعباح التي لم جدلم وازظ ول الخؿاثغ اإلاخىكٗت في الخؿبان و ٖضم حسجُل اإلاياؾب اإلادخملت 

. ختى جخدلم بالفٗل

ُت  : مبضا اإلاىيٖى

                                                           
. 85م.2007،صاع الثلافت لليكغ و الخىػَ٘،ٖمان،ؾىت1،َبٗت 1زلُل الضلُمي،مباصت اإلاداؾبت اإلاالُت،الجؼء  1
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ضة لصخت الٗملُاث  خباع حمُ٘ الخلاثم وفدهها  و جلضًم ؤلازباجاث و اإلاؿدىضاث اإلاٍا  وٗني الازظ بٗحن الٖا

لظلً ًجب ان جيىن . اإلاالُت للىنٌى الى مٗلىماث صخُدت و مىزلت الؾخسضامها في اجساط اللغاعاث الغقُضة

ُت واصلت  زالُت مً الاخيام و الاَىاء الصخهُت وبالخالي ًجب ان . َظٍ البُاهاث كاثمت ٖلى ؤؾاؽ مىيٖى

لت جىفل الىنٌى الى هفـ الىخاثج بِىما لى كام مداؾب ازغ بةٖاصة ٖملُت اللُا  جلاؽ اإلاٗلىماث اإلاالُت بٍُغ

 مبضؤ كُاس ي وجدلم ؤلاًغاصاث

حن الخالُحن    –  الاهخخاب ؤي ان حمُ٘ الٗملُاث الػمت الهخخاب : ًخُلب ؤلازباث اإلاداؾبي لإلًغاصاث جىافغ قَغ

 .الضزل كض جمذ او ٖلى وقً الاهتهاء الاهتهاء هةهخاج الؿلٗت اإلاباٖت ؤو جلضًم الخضمت

ل ألانٌى غحر الىلضًت بلى هلضًت ؤو ٖلى ما َى في خىم الىلضًت : الخدلم ؤو كابلُت الخدلم   - الخدلم َى جدٍى

 . ، ؤما كابلُت الخدلم فُلهض بها ؤن ًخىافغ ؤلاهخاج

خحن  :  ًمىً خهغ ؤَم ؤؾـ ؤلاًغاص الكاجٗت الاؾخسضام في الخُبُم الٗلمي في مجمٖى

ؤؾـ حٗترف باإلًغاص ٖلى ؤهه جُاع مخضفم مً ؤلاهخاج اإلاكترن فُما بحن ألاوكُت والفتراث اإلاداؾبُت • 

.  اإلاسخلفت وهي حكمل ؤؾاؽ الاؾخدلاق الضوعي، ؤؾاؽ وؿبت ؤلاجمام، ؤؾاؽ بٖاصة الخلضًغ

ؤؾـ حٗترف باإلًغاص وامال في هلُت ًٖ الؼمً ًخم ٖىضَا ؤصاء اليكاٍ الغثِس ي مثل ؤؾاؽ جمام ؤلاهخاج ، • 

الزخُاع ؤؾاؽ الخدلم اإلاىاؾب ًيبغي الخمُحز بحن مهاصع . ؤؾاؽ جمام البُ٘ ، ؤؾاؽ الخدهُل الىلضي 

: ؤلاًغاص الخالُت

 

 

 

تراف باإلًغاص ٖىض جمام ٖملُت البُ٘ : بهخاج وجىػَ٘ الؿل٘ 1     . اللاٖضة هي ؤن ًخم الٖا

تراف باإلًغال ٖىض بهماٌ ؤصاء الخضمت ؤو ٖىض بهماٌ ؤصاء :    ؤصاء وجلضًم الخضماث 2    اللاٖضة هي ؤن ًخم الٖا

. ول مغخلت مً مغاخل اليكاٍ الخضمي ، ؤؾاؽ جمام ؤلاهخاج



 

  ملااية ملصصصصصصصصاهيملحوول ملؤسسصصصصصصصةلألا ملحصصصاسبصصصصصصصصصة : الفصصصصصصصصصصصصصصـل ألاو 

 
24 

تراف باإلًغاص ٖلى ؤؾاؽ الاؾخدلاق الضوعي ٖبر :الؿماح للغحر باؾخسضام ألانٌى  -3     اللاٖضة ؤن ًخم الٖا

الخ واللاٖضة الٗامت التي جدىم الازخُاع بحن ؤؾـ الخدلم ...الفتراث الؼمىُت واإلًجاع الضاثً واللىاثض الضاثىت 

 1. البضًلت وبغٌ الىٓغ ًٖ مهضع ؤلاًغاص في ؤكغب وكذ ممىً َاإلاا ؤهه كض جم اهدؿاب ؤلاًغاص 

 في خالت بجمام البُ٘ ؤو الخدهُل الىلضي ؤو وليهما كبل بهخاج الؿل٘ وؤصاء الخضماث، اللاٖضة ؤن ال ًخم 4   

تراف باإلًغاص بال ٖىض اهدؿابه ًىخماٌ ٖملُت ؤلاهخاج  . مثل صف٘ الٗغبىن  (ؤؾاؽ بجمام ؤلاهخاج)الٖا

لت وؿبت ؤلاجمام وطلً بكٍغ جىافغ جلضًغاث لخيالُف 5   لت ألاحل ًمىً بجبإ ٍَغ  في خالت الٗلىص ٍَى

تراف باإلًغاصاث ٖلى ؤؾاؽ جمام <ؤلاهخاج ًمىً اٖخماص ٖليها، ؤما بطا لم جخىافغ َظٍ الذ كضًغاث فُجب الٖا

. ؤلاهخاج

تراف باإلًغاص 6     في خالت ما ًيىن جدهُل اللُمت ٖلى صعحت ٖالُت مً ٖضم الخإهض فاللاٖضة هي ؤن ًخم الٖا

. (عبذ صٖىي كًاثُت)َبلا ألؾاؽ الىلضي 

: عالكةل ملحاسبةل ااعطومل خرر :سادسا

 :ٖالكت اإلاداؾبت باإلصاعة

م الخسُُِ للمكغوٕ والخهمُم الهُيل الخىُٓمي لفهل ٖمل  ماٌ ًٖ ٍَغ ؤلاصاعة وكاٍ ًخٗلم باَخمام ألٖا

ت وبعقاص اإلاغئوؾحن في جىفُظ ؤٖمالهم، والخدلم مً ؤن ما َى مُابم إلاا زُِ له وطلً باجساط  الهُئت ؤلاصاٍع

اللغاعاث اإلاىاؾبت اإلابيُت ٖلى البُاهاث اإلاداؾبُت وحٗض اإلاداؾبت مً الىؾاثل اإلاهمت التي جؼوص ؤلاصاعة 

ٖالكت اإلاداؾبت . باإلاٗلىماث الغكمُت والبُاهاث الاكخهاصًت التي حؿاٖض ٖلى الخسُُِ والخىُٓم واإلاغاكبت

باللاهىن حٗض اإلاداؾبت اإلاالُت ؤهثر فغوٕ اإلاٗغفت اإلاداؾبُت جإزغا باللاهىن، خُث جىحض مً الىهىم 

غ واللىاثم  اللاهىهُت ما ًلؼم اإلاداؾب بةحغاءاث مُٗىت في قان جهمُم الىٓام اإلاداؾبي ؤو في قان الخلاٍع

اإلاالُت لخدضًض هخاثج ؤٖماٌ اإلايكئت وبُان  

 

 

 

                                                           
. 99زلُل الضلُمي، هفـ اإلاغح٘ الؿابم،م 1
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ا  ٗاث التي جهضَع ا اإلاالي ،وال بض مً ؤن جيىن َظٍ اللىاثم ميسجمت م٘ اللىاهحن وألاهٓمت والدكَغ مغهَؼ

  1.الضولت 

وال بض ٖلى اإلاداؾب ٖىض جهمُم الىٓام اإلاداؾبي ألي مكغوٕ ؤن ًغاعي الىهىم اللاهىهُت اإلاخٗللت به 

بت ؤم ؤي كىاهحن ؤزغي هلاهىن الًمان الاحخماعي  ؾىاء وان مخٗللا ًلاهىن الخجاعة ؤم كاهىن الًٍغ

ٖالكت اإلاداؾُت باالكخهاص وجغجبِ اإلاداؾبت بٗلم الاكخهاص اعجباَا وزُلا خُث ًسخو ول منها بالخٗلمل م٘ 

اإلاىاعص الاكخهاصًت التي جخهف ًىضعتها ،فاالكخهاص َى طلً الٗلم الظي ًضعؽ الؿلىن ؤلاوؿاوي هٗالكت بحن 

لُه فاالكخهاص ًبدث ًٖ ؤمىع ٖضة واإلاىفٗت ،  ألاَضاف والىؾاثل الىاصعة طاث اؾخٗماالث اإلاسخلفت ٖو

ىا ًٓهغ صوع اإلاداؾُت في ٖغى البُاهاث اإلاالُت التي حؿاٖض الاكخهاصًحن ٖلى اهجاػ ... ألاؾٗاع ، الخطخم  َو

. ؤٖمالهم بكيل فٗاٌ

ايُت وؤلاخهاثُت في قان اللُاؽ : ٖالكت اإلاداؾبت باإلخهاء  حؿخٗحن اإلاداؾبت بالٗضًض مً ألاؾالُب الٍغ

اإلاداؾبي والخدلم مً صكت ونضق ما ًيخج ٖىه مً مٗلىماث، فجمُ٘ الٗملُاث اإلاداؾبُت والخؿاباث 

ايُت هما حؿخمض كىاٖض وؤؾـ الخهيُف اإلاداؾبي  واللىاثم اإلاالُت ًىمً الخٗبحر ٖنها في نىعة مٗاصلت ٍع

ايُاث وؤلاخهاء واإلاداؾبت في  ب اإلاٗلىماث مً ألاؾـ واللىاٖض ؤلاخهاثُت وجبرػ وزاكت الهلت بحن الٍغ وجبٍى

ايُت وؤلاخهاثُت مً  ت ، خُث ؤنبدذ الىماطج وألاؾالُب الٍغ مجاالث مداؾبت الخيالُف واإلاداؾبت ؤلاصاٍع

 2. ألاصواث الهامت في مجاٌ اللُاؽ اإلاداؾبي وهظلً في مغاحٗت اللىاثم اإلاالُت

ملهومل الو ئمل ملاايةلل:  ململطلل اثاني

  ملاايةلطبيعةل الو ئمل ألاال

 اللىاثم اإلاالُت هي وؾاثل ؤؾاؾُت لخىنُل اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت لألَغاف الخاعحُت، ألجها حٗخبر مهضعا 

وكض خضص " ؤؾاؾُا للمٗلىماث اإلاالُت الهاصعة ًٖ اإلااؾؿت، والتي حٗىـ ويُٗتها اإلاالُت وهخاثجها اإلادللت 

اإلاحزاهُت، خؿاب : مجلـ اإلاٗاًحر الضولُت للمداؾبت مدخىي َظٍ اللىاثم في زمؿت ٖىانغ ؤؾاؾُت وهي

ىت، اإلالخم . الىخاثج، حضٌو حغحراث عئوؽ ألامىاٌ الخانت، حضٌو جضفلاث الخٍؼ

 

                                                           
 .46،م2007مهغ،ؾىت ,َاعق حماٌ ٖبض الٗاٌ،مباصت اإلاداؾبت إلاالُت،صاع الجامُٗت 1
. 49َاعق حماٌ ٖبض الٗاٌ،مغح٘ ؾابم،م 2
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تهضف اللىاثم اإلاالُت طاث الاؾخسضام الٗلم بلى التزوٍض باإلاٗلىماث ًٖ اإلاغهؼ : "  ؤَضاف اإلاٗلىماث اإلاالُت 2

اإلاالي، وألاصاء اإلاالي، الخضفلاث الىلضًت، والخغحراث في خلىق اإلالىُت اإلاٗللت بماؾؿت مُٗىت إلاؿخسضمي َظٍ 

اللىاثم ألحل اجساط اللغاعاث الاكخهاصًت، ولخدلُم َظا الهضف فان اللىاثم اإلاالُت جؼوص بمٗلىماث ًٖ 

 :بما ًلي 1اإلااؾؿت جخٗلم 

 .ألانٌى • 

 .الالتزاماث* 

.  خلىق اإلالىُت • 

. الضزل واإلاهاٍعف، بما في طلً اإلاياؾب والخؿاثغ * 

.  الخغحراث ألازغي في خلىق اإلالىُت • 

 .الخضفلاث الىلضًت* 

 

 :   الرطياتل ساسيةلاطمحاسبة:ثانيا

ًخم بٖضاص اللىاثم اإلاالُت للماؾؿاث وفم اإلاٗاًحر الضولُت للمداؾبت واإلاٗلىمت اإلاالُت بىاءا ٖلى فغيِخحن 

ت الاؾخغالٌ في اإلاؿخلبل : ؤؾاؾِخحن َما   : (الخٗهض  ) اإلاداؾبت بااللتزام 3-1. اإلاداؾبت بااللتزام واؾخمغاٍع

خؿب َظا اإلابضؤ ًخم حسجُل ازغ الخٗامالث وألاخضار مداؾبُا وكذ خضوثها، ولِـ ٖىض بجمام ٖملُت الضف٘ 

ؤو ؤؾخالم الىلضًت اإلالابلت لها، ؤي ٖىض اؾخدلاكها بهغف الىٓغ ًٖ جدهُلها ؤو ؾضاصَا، بدُث حسجل في 

ت  2- 3 . " "اإلاؿدىضاث اإلاداؾبُت وجلضم في اللىاثم اإلاالُت للضوعاث التي جغجبِ بها َظٍ ألاخضار  اؾخمغاٍع

ًلترى بان ال جيىن للماؾؿت ٖىض بٖضاص كىاثمها اإلاالُت ؤي عغبت ؤو يغوعة إلجهاء  : (اليكاٍ )الاؾخغالٌ 

لت  ؤوكُتها ؤو الخللُو في حجمها، وبطا جىفغث َظٍ الغغبت ؤو الًغوعة فان اإلااؾؿت حٗض كىاثمها اإلاالُت بٍُغ

                                                           
. 30،م2008،مهغ،ؾىت1، الُبٗتاإلاداؾبُت الضولُت امحن الؿُض اخمض لُفي، اٖضاص اللىاثم اإلاالُت في يىء اإلاٗاًحر  1
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هو الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ٖلى ٖضة : الترجِباث الخانت باللىاثم اإلاالُت. مسخلفت ًيبغي ؤلاقاعة بليها في اإلالخم

: جغجِباث جسو اللىاثم اإلاالُت ًمىً ؤبغػ ؤَمها هما ًلي

 

 

 

ًجب ؤن حٗغى اللىاثم اإلاالُت بهفت وافُت للىيُٗت اإلاالُت وألاصاء للماؾؿت، وول حغُحر ًُغا ٖلى خالتها  * 

اإلاالُت، بدُث حٗىـ َظٍ اللىاثم مجمل الٗملُاث وألاخضار الىاججت ًٖ حٗامالث اإلااؾؿت وؤزاع ألاخضار 

.  اإلاخٗللت بيكاَها

ً، وحٗض في احل ؤكهاٍ ؤعبٗت *  ش اكفاٌ الضوعة  (04)جًبِ اللىاثم اإلاالُت جدذ جهغف اإلاؿحًر ؤقهغ مً جاٍع

ىُت  .اإلاالُت واإلاداؾبُت، وحٗغى بالٗملت الَى

ًجب ؤن ًخًمً ول كؿم مً ؤكؿام اإلاحزاهُت، خؿاب الىخاثج وحضٌو حغحراث ألامىاٌ الخانت بقاعة بلى * 

ىضما ًهبذ مً غحر اإلامىً ملاعهت ؤخض ألاكؿام  اإلابلغ اإلاخٗلم باللؿم اإلاىافم له في الؿىت اإلاالُت الؿابلت، ٖو

الٗضصًت مً الخض اللىاثم اإلاالُت م٘ اإلاغهؼ الٗضصي مً اللىاثم اإلاالُت الؿابلت، بؿبب حغحر َغق الخلُُم ؤو 

خم الكغح الىافي في  الٗغى، ًيىن مً الًغوعي جىُُف مبالغ الؿىت اإلاالُت الؿابلت لجٗل اإلالاعهت ممىىت، ٍو

اإلالخم ليل الترجِباث والخٗضًالث التي ؤصزلذ ٖلى اإلاٗلىماث الٗضصًت للضوعة اإلاالُت الؿابلت ختى جهبذ كابلت 

خًمً اإلالخم هظلً مٗلىماث ملاعهت جإزظ  1،قکل ؾغص و نفي و ٖضصي للملاعهت، ٍو

 

لمسحخدمول الو ئمل ملاايةل:ثااثا

ً الخالُحن واإلادخملحن، والٗاملحن واإلالضمحن، واإلاىعصًً والضاثىحن   حؿخسضم اللىاثم اإلاالُت مً كبل اإلاؿدثمٍغ

ً، واإلاؿتهلىحن والخيىماث و وهالئهم، والجمهىع في الىفاء ببٌٗ اخخُاحاتهم اإلاسخلفت مً  حن الازٍغ الخجاٍع

اإلاٗلىماث الالػمت لهى٘ كغاعاتهم الاكخهاصًت، ومً ؤمثلت اللغاعاث الاكخهاصًت التي ًخسظَا مؿخسضمى 

" : اللىاثم اإلاالُت 

                                                           
. 38امحن الؿُض اخمض لُفي،هفـ اإلاغح٘ الؿابم،م 1
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. اجساط اللغاع بكإن جىكُذ قغاء ؤو بُ٘ ؤو الاخخفاّ بإخض الاؾدثماعاث (1 

. جلُُم ملضعة الىخضة ٖلى الضف٘ وجلضًم مغاخل ازغي للٗاملحن (2 

. جلُُم الًماهاث اإلالضمت للمبالغ التي جفغيها الىخضة (3 

بُت (4  . جدضًض الؿُاؾاث الًٍغ

مىً ؤن هبحن مسخلف اإلاؿخٗملحن لللىاثم اإلاالُت وهظا هٕى . بٖضاص واؾخسضام بخهاثُاث الضزل اللىمي (5  ٍو

اإلاٗلىماث التي جدخاحها َظٍ الفئت جخمثل في : اإلاٗلىمت التي ًدخاحىجها اإلاؿدثمغون الخالُىن واإلادخملىن 

: اإلاٗلىماث التي حؿاٖض اإلاؿدثمغ فُما ًلي

. اجساط كغاع الكغاء ؤو بُ٘ ؤؾهم الكغهت * 

 

 

. اإلاٗلىماث التي حٗحن ٖلى جلُُم كضعة اإلاكغوٕ، وجىػَ٘ ألاعباح، وؤي حغحر في ؤؾٗاع الؿهم الكغهت * 

. جلُُم هفاءة بصاعة الكغهت• 

.  مضي اإلاساَغة اإلاالػمت لالؾدثماعاث  • 

.  الٗاثض اإلاخدلم مً َظٍ الاؾدثماعاث• 

 1.جلُُم ؾُىلت الكغهت ومؿخلبلها، وجلُُم ؾهم الكغهت باإلالاعهت م٘ ؤؾهم الكغواث ألازغي • 

فىن / 2  :اإلاْى

ف في الكغهت بلى  : ًدخاج اإلاْى

ُفي اإلاخىك٘ في اإلاؿخلبل  •  ُفي، ومضي الخدؿً الْى . مٗلىماث جخٗلم بمضي ألامان الْى

فحن بخدؿحن ؤوياٖهم اإلاهىُت  •  ؼ مُالب اإلاْى . مٗلىماث حؿاٖض في حٍٗؼ

ًاث الٗاملحن، وهظا ول مىمىاف٘ الخلاٖض  •  مٗلىماث جمىً مً جلُم كضعة اإلايكاة ٖلى عف٘ اإلايافئاث وحٍٗى

. وجىفحر فغم الٗمل 

                                                           
. 48امحن الؿُض اخمض لُفُىفـ اإلاغح٘ الؿابم،م 1
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مٗلىماث حؿاٖضَا في ما بطا واهذ الكغهت ؾخيىن ٖمُال حُضا  :جدخاج َظٍ الفئت بلى : اإلاىعصون والضاثىىن / 3 

 .كاصعا ٖلى حؿضًض صًىهه 

لت ألاحل ؤو : الٗمالء/ 4 ت ٖىض وحىص ٖالكت ٍَى حهخمىن باإلاٗلىماث اإلاخٗللت بةمياهُت الكغهت ٖلى الاؾخمغاٍع

 .وحىص عباٍ ؤؾتراجُجي 

. واثض اإلاترجبت ٖنهافحهخمىن باإلاٗلىماث التي جمىنهم مً جلضًغ اإلاياهُت الؾترصاص صًىجهم واٌ: إلالتريىن 5

 حؿاٖضَا في جلضًغ الًغاثب اإلاسخلفت ٖلى الكغهت، *: جدخاج َظٍ الفئت بلى مٗلىماث : بصاعة الًغاثب / 6 

ني  . وجدضًض مضي كغة الكغهت ٖلى حؿضًض َظٍ الًغاثب، ومضي اإلاؿاَمت الٗامت للكغهت في الاكخهاص الَى

 :الجمهىع / 7 

 1. جلضم اللىاثم اإلالُت مٗلىماث خٌى هماء اإلااؾؿت و جىٕى وكاَها

 

 

عرضل الو ئمل ملاايةل:  ململطلل اثااح

ش مٗحن بٗض بغالق كاثمت جخًمً : هي ًمىً حٍٗغف اإلاحزاهُت بإجها هكف باألعنضة التي ال جؼاٌ مفخىخت في جاٍع

ش   .مٗحنالخؿاباث الخلُلُت اإلاخٗللت باألنٌى والالتزاماث وخلىق اإلالىُت في جاٍع

 ( : مليز نية)مز ًالكائمةل ملركزل ملائيل:أألاال

: حٗخبر كاثمت اإلاغهؼ اإلاالي مً ؤَم اللىاثم اإلاالُت التي جلىم اإلايكإة بةٖضاصَا خُث جدلم اإلاحزاث الخالُت 

ش بٖضاص اإلاحزاهُت خُث جخًمً ما للميكإة مً خلىق وما ٖليها مً - 1  بُان اإلاغهؼ اإلاالي للميكإة في جاٍع

 التزاماث ۔

جلُم اللضعة الاثخماهُت للميكاة مً زالٌ ملاعهت التزاماتها بدلىق ملىُتها وفلا إلاا ٌٗغف بيؿبت الخغُُت - 2

. ػاماتهاؽوالتي حٗني مضي حغُُت خلىق ملىُت اإلايكإة اللذ

                                                           
 .48امحن الؿُض اخمض لُفي ،هفـ اإلاغح٘ الؿابم،م  1
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خم كُاؽ طلً بيؿب الخضاٌو - 3 الخٗغف ٖلى مضي كغة اإلايكإة ٖلى ؾضاص التزاماتها اإلاؿخدلت الضف٘ ، ٍو

 1.والؿُىلت 

ل - 4  ا، ؤو الخمٍى ل الظاحي بلُمت ألاعباح التي ًخم اخخجاَػ الخٗغف ٖلى مضي اٖخماص اإلايكإة ٖلى الخمٍى

. الخاعجي بيؿبت الالتزاماث بلى خلىق اإلالىُت 

جلُُم مضي كغة ؤلاصاعة ٖلى اللُام بىاحباتها ووْاثفها وطلً مً زالٌ الخٗغف ٖلى ججاٍ همى الكغهت مً - 5 

. هاخُت بحمالي ؤنىلها وهظلً خلىق ملىُتها

اللُام بٗملُاث الخدلُل اإلاالي مثل جدلُل صعحت الغف٘ اإلاالي ؤو اليؿب اإلاخٗللت بالهُيل اإلاالي ووؿب - 6 " 

ا  . الخضاٌو وغحَر

ٗاث اإلادلُت واإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت-7  . بُان مضي التزام اإلايكإة باللىاهحن والدكَغ

ه اإلايكإة، ؤو ؤن محزاهُتها جم بٖضاصَا ٖلى ؤؾاؽ الخهفُت-8  . الىكىف ٖلى اؾخمغاٍع

ىانغ : جهف اإلاحزاهُت بهفت مىفهلت . مٗغفت ؾُاؾاث الكغهت ججاٍ اؾدثماعاتها اإلاالُت -9  ٖىانغ ألانٌى ٖو

: ٖىض وحىص ٖملُاث جخٗلم بهظٍ الفهٌى : الخهىم وجبرػ بهىعة مىفهلت ٖلى ألاكل الفهٌى ألاجُت 

 

 

 

 ٌ : في ألانى

ت    - الخثبُخاث اإلاٗىٍى

الخثبُخاث الٗبيُت     - 

الاَخالواث       -

اإلاؿاَماث      - 

ألانٌى اإلاالُت      - 

                                                           
،م 1 ض عاض ي زىفغ،مغح٘ ؾبم طهٍغ . 80 مٍا
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اإلاسؼوهاث       -

بت  *  .(م٘ جمُحز الًغاثب اإلااحلت)ؤنٌى الًٍغ

ً وألانٌى ألازغي اإلامازلت  *    .(ؤٖباء مثبخت مؿبلا)الؼباثً واإلاضًىحن ألازٍغ

 :في الخهىم

ش ؤلاكفاٌ ، م٘ جمُحز عؤؽ اإلااٌ  •  عئوؽ ألامىاٌ الخانت كبل ٖملُاث الخىػَ٘ اإلالغة ؤو اإلالترخت ٖلب جاٍع

.  والاخخُاَاث والىدُجت الهافُت للؿىت اإلاالُت والٗىانغ ألازغي  (الهاصع في خالت قغواث

ت التي جخًمً فاثضة •  .  الخهىم غحر الجاٍع

. اإلاىعصون والضاثىىن ألازغون* 

بت  •  . (م٘ الخمُحز للًغاثب اإلااحلت)زهىم الًٍغ

 . (مىخىحاث مثبخت مؿبلا)اإلاغنضاث لألٖباء وللخهىم اإلامازلت  • 

ىت الؿلبُت  •  ىت ألامىاٌ الؿلبُت ومٗاصالث الخٍؼ . زٍؼ

لت اإلاٗاصلت •  . اإلاؿاَماث اإلاضعحت في الخؿاباث خؿب ٍَغ

ت و  •  ىانغ غحر حاٍع ت ٖو الفىاثض طاث ألاكلُت ًبرع ٖغى ألانٌى والخهىم في اإلاحزاهُت الخمُحز بحن ٖىانغ حاٍع

.  مٗلىماث ؤزغي جٓهغ في اإلاحزاهُت ؤو في اإلالخم

.  ونف َبُٗت ومىيٕى ول اخخُاٍ مً الاخخُاَاث• 

.  خهت ألهثر مً ؾىت للخؿاباث الضاثىت والخؿاباث اإلاضًىت • 

مبالغ للضف٘ والاؾخالم الكغهت ألام ، الفغوٕ ، الىخاباث اإلاؿاَمت في اإلاجم٘، حهاث ؤزغي مغجبُت * 

( ً  1. في بَاع قغواث عئوؽ ألامىاٌ، ومً ؤحل ول فئت ؤؾهم. (...مؿاَمحن، مؿحًر

".  ٖضص ألاؾهم اإلاغزهت، الهاصعة غحر مدغعة ولُا- 

. اللُمت الاؾمُت لألؾهم ؤو الفٗل بطا لم جىً لألؾهم كُمت ؤؾمُت- 

. جُىع ٖبض ألاؾهم بحن بضاًت وجهاًت الؿىت اإلاالُت - 
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 .اإلاكاعهتٖىض ألاؾهم التي ًمخلىها الىُان، فغوٕ والىُاهاث  - 

. ألاؾهم في قيل اخخُاَاث لإلنضاع في بَاع زُاعاث ؤو ٖلىص البُ٘ - 

. خلىق وامخُاػاث وجسفًُاث مدخملت مخٗللت باألؾهم - 

في الؿىت اإلاالُت وفي )مبلغ جىػَٗاث الخهو اإلافخىخت، مبلغ خهو الامخُاػ غحر اإلاضعحت في الخؿاباث  - 

(.  ونف التزاماث مالُت ؤزغي بػاء بٌٗ اإلاؿاَمحن في الضف٘ ؤو الاؾخالم )(اإلاجمٕى

ججم٘ محزاهُت البىىن واإلااؾؿاث اإلاالُت اإلاماثلت ألانٌى والخهىم مً خُث الُبُٗت وجلضمها في جغجِب 

مىافم لؿُىلتها واؾخدلاكاتها اليؿبُت ؤهثر مً طلً اإلاٗلىماث اإلاظوىعة في الىلاٍ الؿابلت والخانت 

:  بالخىُٓماث الخهىنُت اإلاخٗللت بهظا اللُإ مً اليكاٍ وجٓهغ ٖلى ألاكل ما ًلي 

:  في ألانٌى 

ىت اججاٍ البىً اإلاغهؼي -  .  ويُٗت ؾىضاث الخٍؼ

ىت وألازاع ألازغي اإلامىً جثبُتها اججاٍ البىً اإلاغهؼي -  . مبالغ ؾىضاث الخٍؼ

ُف -  . ؾىضاث الضولت وؾىضاث ؤزغي ممخلىت بٗىىان الخْى

ُف لضي البىىن ألازغي، اللغوى و الدؿبُلاث اإلامىىخت للبىىن ألازغي  -  . الخْى

ُفاث الىلضًت ألازغي  -  .  الخْى

یف -  ؾىضاث الخْى

 

 

 

 

 

 

 :في الخهىم 
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. الىصاج٘ اإلاؿخلمت مً البىىن ألازغي - 

.  الىصاج٘ اإلاؿخلمت ألازغي للؿىق الىلُت - 

ً قهاصاث بزباث الىصاج٘-  .  اإلابالغ اإلاؿخدلت مً اإلاىصٖحن ألازٍغ

. الؿىضاث ألامغ ، الؿفخجت ـ، الخهىم ألازغي اإلاثبخت في ملف، ؤمىاٌ ملغيت ؤزغي - 

خؿاب الىخاثج َى بُان ملخو لألٖباء واإلاىخىحاث اإلاىجؼة مً  (خؿاب الىخاثج)كاثمت الضزل : الفٕغ الثاوي 

برػ بالخمُحز الىدُجت  ش السخب، ٍو ش الخدهُل ؤو جاٍع الىُان زالٌ الؿىت اإلاالُت والًإزظ في الخؿاب جاٍع

ذ الىؿب ؤو الخؿاعة الهافُت للؿىت اإلاالُت  :اإلاٗلىماث الضهُا اإلالضمت في خؿاب الىخاثج هي ألاجُت .الٍغ

باء خؿب َبُٗتها الظي ٌؿمى بخدضًض مجامُ٘ الدؿُحر الغثِس ي ألاجُت•  الهامل ؤلاحمالي، اللُمت : جدلُل ألٖا

 1.اإلاًاكت، اللاثٌ ؤلاحمالي ًٖ الاؾخغالٌ 

 .مىخجاث ألاوكُت الٗاصًت• 

باء اإلاالُت•   .اإلاىخىحاث اإلاالُت وألٖا

 .ؤٖباء اإلاؿخسضمحن• 

 .الًغاثب والغؾىم والدؿضًضاث اإلامازلت* 

 .اإلاسههاث لالَخالواث وزؿاثغ اللُمت التي جلهض الخثبُخاث الُٗيُت• 

ت•   .اإلاسههاث لالَخالواث وزؿاثغ اللُمت التي جسو الخثبُخاث اإلاٗىٍى

 .هدُجت ألاوكُت الٗاصًت• 

 .(مىخجاث وؤٖباء)الٗىانغ غحر الٗاصًت • 

. الىدُجت الهافُت للفترة كبل الخىػَ٘• 

. الىدُجت الهافُت ليل ؾهم مً ألاؾهم باليؿبت الى قغواث اإلاؿاَمت•
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 :ميز تلكائمةل ادخـ:ثانيا

ذ ؤو زؿاعة*  .  الخٗغف ٖلى هدُجت ؤٖماٌ اإلايكإة مً ٍع

. الخمُحز بحن نافي الغبذ الدكغُلي ونفي الضزل بؿبب وحىص مياؾب ؤو زؿاثغ مً الٗملُاث غحر اإلاؿخمغة* 

ؿخسضم الغبذ هملُاؽ للُاؽ ألاصاء*  . الخٗغف ٖلى هفاءة ؤلاصاعة في ؤصائها اإلاالي، َو

ت *  . مٗغفت عبدُت الؿهم الىاخض وطلً هإؾاؽ مً ألاؾـ الخامت التي ًغجىؼ ٖليها اجساط اللغاعاث الاؾدثماٍع

اح للمالن *  .  مٗغفت إلاياهُت جىػَ٘ الٍغ

ماٌ التي جخًمنها كاثمت الضزل مً اإلااقغاث الغثِؿُت في جدضًض ؤؾٗاع ألاؾهم*  الخٗغف ٖلى . حٗخبر هدُجت ألٖا

ماٌ اإلاخٗللت بيكاَاث اإلايكإة غحر اإلاؿخمغة وهظلً وكاَاتها غحر الٗاصًت .  هدُجت ألٖا

بت الضزل الىاحب صفٗها*  .  الخٗغف ٖلى ملضاع يٍغ

. الخٗغف ٖلى وكاَاث اإلايكإة وجغهُبت اإلاهغوفاث التي كامذ بةهفاكها* 

ت اإلايكإة ؤو بىاء ٖلى جهفُتها *  .  مٗغفت فُما بطا جم بٖضاص كاثمت الضزل بىاء ٖلى اؾخمغاٍع

 .اخدؿاب بٌٗ اليؿب اإلاالُت مثل وؿب الغبدُت* 

 (جدألاولسيواةل لخزينةل املريلةل ملباشرةلألالغيرل ملباشرة ): لللكائمةل احدفلاتل انلدًة:ثااثا

خُلب ٖغى LAS7للض جُغق اإلاُٗاع -  للاثمت الخضفلاث الىلضًت ، خُث جم جسهُهه فلِ لهظٍ اللاثمت ٍو

م كاثمت الخضفلاث الىلضًت  سُت في الىلضًت والىلضًت اإلاٗاصلت للميكاة ما ًٖ ٍَغ مٗلىماث ًٖ الخغحراث الخاٍع

لُت  ت وجمٍى . التي جهىف الدكللاث الىلضًت زالٌ كترة مُٗىت بلى وكاَاث حكغُلُت واؾدثماٍع

ىت َى بُٖاء مؿخٗملي الىكىف اإلاالُت ؤؾاؾا-  لخلُُم مضي كضعة الىُان " الهضف مً حضٌو ؾُىلت الخٍؼ

.  ٖلى جىلُض ألامىاٌ وجُىعَا وهظلً اإلاٗلىماث بكإن اؾخسضام َظٍ الؿُىلت اإلاالُت 

ىت مضازُل ومساعج اإلاىحىصاث اإلاالُت الخانلت ؤزىاء الؿخت اإلاالُت خؿب ميكئها - ًلضم حضٌو ؾُىلت الخٍؼ

ا)  1 .(مهضَع

                                                           
،م 1 . 40امحن الؿُض اخمض لُفي، مغح٘ ؾبم طهٍغ
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ا مً ألاوكُت غحر )الخضفلاث التي جىلضَا ألاوكُت الٗملُاجُت ؤي -  ألاوكُت التي جخىلض ٖنها مىخىحاث وغحَر

ل ل الاؾدثماع  . (اإلاغجبُت ال باالؾدثماع وال بخمٍى ؤوكُت جيىن هدُجتها )جه الخضفلاث الىاقئت ًٖ ؤوكُت جمٍى

 . (حغُحر حجم وبيُت ألامىاٌ الخانت ؤو اللغوى 

ٖملُاث سخب ؤمىاٌ ًٖ اكخىاء وجدهُل ألامىاٌ ًٖ بُ٘ )الخضفلاث اإلاالُت التي جىلضَا ؤوكُت الاؾدثماع - 

ل ألاحل  .  (ؤنٌى ٍَى

ٖلى خضي وجغجب بهىعة صاثمت مً ؾىت مالُت " جضفلاث ؤمىاٌ مخإجُت مً فىاثض وخهو وؤؾهم جلضم هال   - 

ل  .  بلى ؾىت مالُت ؤزغي في ألاوكُت الٗملُاجُت لالؾدثماع ؤو الخمٍى

لت -  لت غحر مباقغة فالٍُغ جلضم الخضفلاث لألمىاٌ الىاججت ًٖ ألاوكُت اإلاٗلىماجُت بما مباقغة ؤو بٍُغ

 :اإلاباقغة اإلاىص ى بها جخمثل فُما ًلي 

كهض ببغاػ جىفم  (الؼباثً ، اإلاىعصون ، الًغاثب)جلضًم الفهٌى الغثِؿُت لضزٌى وزغوج ألامىاٌ ؤلاحمالُت - 

بت الفترة اإلالهىصة . " مالي نافي  ب َظا الخىفم اإلاالي الهافي بلى الىدُجت كبل يٍغ لت كحر . هظلً جلٍغ والٍُغ

 اإلاباقغة جخمثل في جصخُذ الىدُجت الهافُت للؿىت اإلاالُت م٘ ألازظ بالخؿبان

ل  . (الخفاوجاث ؤو الؿُىالث الًغاثب ماحلت*  كُمت )الخضفلاث اإلاالُت اإلاغجبُت بإوكُت ألاؾدثماع ؤو الخمٍى

ظٍ الخضفلاث جلضم هال  (.. الخىاٌػ الؼاثضة ؤو الىاكهت   :ٖلى خضي ، ؤما اإلاىحىصاث اإلاالُت فخخمثل في " َو

إل وجخًمً اإلاىكىفاث اإلاهغفُت اللابلت      •  الؿُىالث التي حكمل ألامىاٌ في الهىضوق والىصاج٘ ٖىض ؤلَا

. للدؿضًض بىاء ٖلى الُلب وغحر طلً ًٖ حؿهُالث الهىضوق 

ُفاث اإلاالُت طاث ألاحل      •  قبه الؿُىالث اإلاسخاعة كهض الىفاء بالتزاماث طاث ألاحل اللهحر مثل الخْى

ل بلى ؾُىالث والخايٗت لخُغ َحن بخغُحر  اللهحر والبالغت الؿُىلت ، ؤي جيىن َظٍ الؿُىالث ؾهلت الخدٍى

مىً جلضًم الخضفلاث اإلاالُت ألاجُت ٖلى ؤجها مبلغ نافي . كُمتها  الؿُىالث ؤو قبه الؿُىالث اإلاجخاػة : - ٍو

ٗت وجحرة الضوعان مثل اإلابالغ اإلاغجفٗت والاؾخدلاكاث اللهحرة " لخؿاب الؼباثً ، وؤزحرا  1. الٗىانغ ؾَغ

:  ومً مؼاًا كاثمت الخضفلاث الىلضًت

.  مٗغفت اإلاغهؼ الىلضي للميكاة1

                                                           
. 51امحن الؿُض اخمض لُفي، هفـ اإلاغح٘ الؿابم، م  1



 

  ملااية ملصصصصصصصصاهيملحوول ملؤسسصصصصصصصةلألا ملحصصصاسبصصصصصصصصصة : الفصصصصصصصصصصصصصصـل ألاو 

 
36 

.  بُان مضي كغة اإلايكإة ٖلى ؾضاص الالتزاماث اإلاؿخدلت مً زالٌ الؿُىلت اإلاخىفغة2 

لُت3  ت والخمٍى  . بُان الخضفلاث الىلضًت اإلاخٗللت باليكاَاث الدكغُلُت والاؾدثماٍع

 الىكىف ٖلى الفغق بحن نافي الضزل ونافي الخضفلاث الىلضًت اإلادللت مً اليكاَاث الدكغُلُت -4

 .جلُُم كضعة اإلايكإة ٖلى جىلُض جضفلاث هلضًت في اإلاؿخلبل -5

 .الخيبا بالدكللاث الىلضًت اإلاؿخلبلُت وصعحاث ٖضم الخإهض اإلادُُت بها -6

 8.الخٗغف ٖلى الىلضًت والىلضًت اإلاٗلت اإلالُضة وغحر اإلاخاخت لالؾخسضام في اإلايكإة -7

 ملاعهت اإلاغاهؼ الىلضًت وفلا للاثمت الخضفلاث الىلضًت بحن اإلايكأث اإلاسخلفت وفي اإلايكإة طاتها بحن الفتراث 

 .اإلاالُت اإلاسخلفت

ماهيل انظامل ملحاسبيل ملاليل لجدًدل : ملبححل اثااح

ملهومل انظامل ملحاسبيل ملاليل لجدًدل: للل ململطلل ألاو 

ني، لخدؿحن الىٓام  ٌٗخبر مكغوٕ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض ؤفًل زُاع خؿب مجلـ اإلاداؾبت الَى

اإلاداؾبي الجؼاثـغي والظي ًىضعج في بَاع جدضًث آلالُاث التي جهاخب ؤلانالح الاكخهاصي خـُث ًدخىي َظا 

غ اإلاالُت الضولُـت اإلاىهىم ٖليها في  IFRS/IAS الىٓـام في جُبُله ٖلى حـؼء مهم مً مٗـاًحر اإلاداؾـبت والخلاٍع

ت،  .بَاع ٖغى اللىاثم اإلاالُت بن الىٓام الجضًض ًلغ بةهخاج مٗلىماث ًٖ الىيُٗت اإلاالُت للماؾؿاث الجـؼاثٍغ

بلى حـاهب جلـُُم الىي٘ اإلاالي مً ؤحل الخض مً اإلاساَغ وألازُاء وحؿهُل ٖملُت مغاكبت الخؿاباث، همـا 

ًـهضف بلى حم٘ مٗلىماث مالُت مخُابلت م٘ اللىاٖض اإلاالُت الضولُت وجلضًم اإلاُُٗاث اإلاهغفُت الضكُلت 

ً، هما ٌؿمذ بالخىفل بالٗملُاث اإلاخٗللت بالٗمالث ألاحىبُت غحر اإلاضعحت  للماؾؿاث طاث الهلت وللمؿدثمٍغ

ني اللضًم   .في مسُِ اإلاداؾبت الَى

لُت 26وللض ؤنبذ الىٓام اإلاالي اإلاداؾبي َى الىٓام اإلاُبم في الجؼاثغ، وطلً خؿب اللغاع اإلااعر في  حٍى

ضة الغؾمُت عكم 2008 ش 19 الهاصع بالجٍغ  ،خُث هجض ؤن َظا اللغاع ًبحن كىاٖض 2009 ماعؽ25 بخاٍع

ا، وحكحر مىاص  غيها وهظلً مضوهت الخؿاباث وكىاٖض ؾحَر الخلُُم واإلاداؾبت ومدخىي الىكىف اإلاالُت ٖو

اللغاع بلى ؤهه حهضف بلى جدضًض هُفُت جُبُم بىىص اللاهىن اإلاخًمً الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي، الؾُما حٍٗغف 

ُت للمٗلىمت اإلاالُت بيل  غى الىكىف اإلاالُت والخهىنُاث الىٖى اإلافاَُم التي حكيل ؤؾاؽ بٖضاص ٖو
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غ  لت فهم الٗملُاث، وحهضف الىو ؤًًا خؿب الخيىمت، بلى جٍُى ٍغ قفافُت، وجفؿحر اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت َو

اإلاٗاًحر واإلاؿاٖضة ٖلى جدًحر الىكىف اإلاالُت والؿماح بةحغاء ملاعهت صوعٍت للمٗلىمت اإلاالُت، واللًاء جهاثُا 

ني اإلاداؾبي اللضًم ٖلى   1.ول الخجاوػاث التي واهذ جدضر زالٌ جُبُم اإلاسُِ الَى

 

 

 

غمي مكغوٕ الىٓام اإلاالي الجضًض بلى جدلُم ؤَضاف عثِؿُت هظهغ منها    * :ٍو

ني؛   بًجاص خلٌى مداؾبُت لٗملُاث لم ٌٗالجها اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

ب مماعؾاجىا اإلاداؾبُت مً اإلاماعؾاث الضولُت اإلاهاصق  *  جبىـي جُـىع اإلاٗـاًحر والخلىُـاث اإلاداؾبُت كهض جلٍغ

لىم الدؿُحر   ت ٖو ٖليها مً حامٗت الىاصي ولُت الٗلىم الاكخهاصًت والخجاٍع

ُت، هـاملت، ؤهثر قفافُت، حؿـهل اللىاٖض  *  جمىحن اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مً جلضًـم مٗلىماث مـالُت طاث هٖى

اإلاداؾبُت؛ 

ـًاء  *  ً خالـُحن ؤو مدخملحن ألٖا ً، مؿدثمٍغ الم اإلاالي إلاسخلف اإلاؿخٗملحن، مؿحًر الاؾخجابت الخخُاحاث ؤلٖا

اإلاـؿخسضم ًً، ملغيحن، صاثىحن، ػباثً، حمهىع، مضكلحن والضولت؛ 

جمىحن ٖملُت جلُُم اإلامخلياث ٖلى ؤؾاؽ الؿىق؛  * 

ً ألاحاهب في بَاع ٖملُت الكغاهت *    .يمان ملغوثُت ؤفًل للخؿاباث باليؿبت للمؿدثمٍغ

  :    ولٗل مً ؤَم اإلاؼاًا الغثِؿُت للىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض هظهغ

                                                           
ت خؿب الىٓام اإلاالي واإلاداؾبي الجضًض،مظهغة اللِؿاوـ،حامٗت اإلاضًت،نىت  1 ىت، اٖماٌ الجغص و الدؿٍى -2012 هغوف نبًر

. 8-7،م2013
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وحىص بَاع جهىعي للمداؾبت ًدضص بىيىح الاجفاكُاث واإلاباصت ألاؾاؾُت للمدــاؾبت وألانــٌى والخـهىم     -

باء وهظا اإلاىخجاث؛  وعئوؽ ألامىاٌ الخانت وألٖا

ني مثل  -  جىيُذ كىاٖض جلُُم وخىؾبت ول الٗملُاث، بما فيها جلً التي لم ٌٗالجها اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

اللغى ؤلاًجـاعي الامخُاػاث والٗملُاث التي جخم باالقتران؛ 

الخهُـلت، خؿـاب الىدُجت، حـضٌو : ونف إلادخىي ول الىيُٗـاث اإلاـالُت التي ًيبغي ؤن جلضمـها اإلااؾؿت  - 

ىت اإلاالُت وجلضًمه وفم اإلاٗاًحر الضولُت؛  جـضفلاث الخٍؼ

وحىب جلضًم خؿاباث مىخضة وخؿاباث مكترهت ليل اإلااؾؿاث الخايٗت لىفـ ؾلُت اللغاع؛  - 

ـالم آلالي وهي  -  م ؤلٖا ت اإلاخٗللت بدىُٓم اإلاداؾبت والؾُما مؿً اإلاداؾبت ًٖ ٍَغ جبني اللىاٖض الٗهٍغ

 1.ْاَغة قاجٗت بـضون جىُٓم

 

 

 

 

:  نملاقلثملبيملألا سبابل نحلاول لىل انظامل ملحاسبيل ملالي:  ململطلل اثاني

{: 1} الىُاهاث الخالُت بمؿً مداؾبت مالُت 04 خؿب اإلااصة عكم 11/07ؤلؼم اللاهىن 

ت   - الكغواث واإلااؾؿاث الخايٗت ألخيام اللاهىن الخجاٍع

الخٗاوهُاث ؛ -

ت، بطا واهىا ًماعؾىن  ت وغحر الخجاٍع ىن اإلاىخجىن للؿل٘ ؤو الخضماث الخجاٍع ألاشخام الُبُُٗىن ؤو اإلاٗىٍى

حن الخايٗحن لظلً  وكاَاث اكخهاصًت مبيُت ٖلى ٖملُاث مخىغعة؛ ول ألاشخام الُبُُٗحن ؤو اإلاٗىٍى

. بمىحب هو كاهىوي ؤو جىُٓمُت 

حن الخايٗىن للىاٖض 02و وخؿب اإلااصة عكم   ٌؿدثنى مً مجاٌ جُبُم اإلاداؾبت اإلاالُت ألاشخام اإلاٗىٍى

ضص 03اإلاداؾبت الٗمىمُت، وخؿب اإلااصة عكم   ًمىً للىُاهاث الهغحرة والتي ال ًخٗضي عكم ؤٖمالها ٖو

ظا  مؿخسضميها ووكاَها الخض اإلاٗحن زالٌ ؾيخحن مالُخحن مخخالُخحن ؤن جمؿً مداؾبت مالُت مبؿُت َو

                                                           
ؼالىلُب ، مضزل الى ٖلم اإلاداؾبت اإلاالُت، الُبٗت 1 . 108م.2004،صاع واثل لليكغ،ألاعصن،ؾىت 2هماٌ ٖبض الٍٗؼ
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ني، : ؤؾباب الاهخلاٌ بلى الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي  . خؿب مًمىن وهٕى اليكاٍ ؤنبذ اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

ً، وطلً ألؾباب زاعحُت  في ْل الخىحهاث الاكخهاصًت الجضًضة، ال ٌؿخجُب إلاخُلباث اإلاهىُحن واإلاؿدثمٍغ

 : وؤزغي صازلُت وهي

ٌٗخبر جبني اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت اؾخجابت إلاخُلباث الكغاهت م٘ الاجداص ألاوعوبي ومكغوٕ الاهًمام بلى : 

ل مً اللُإ الخام وطلً بٗض  اإلاىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة؛ ْهغث في ٖضة بلضان اخخُاحاث بيافُت في الخمٍى

ما جدىلذ مهمت الضولت، مً عاُٖت لهظا اللُإ بلى مكغفت ٖلُه؛ ٖىض البدث ًٖ مىاعص مالُت حضًضة، 

ؤنبدذ اإلااؾؿاث ال جلخهغ ٖلى ألاؾىاق اإلادلُت فلِ بل ؤنبدذ جلجإ بلى ألاؾىاق اإلاالُت الضولُت؛ ًخُلب 

جُىع اإلااؾؿاث اخخُاحاث مٗخبرة مً اإلاىاعص اإلاالُت في بَاع الاكخهاص الٗالمي الظي ال ٌٗترف بالخضوص 

الجمغهُت؛ 

ٌكتٍر ٖىض َلب الاؾخفاصة مً ؤًت زضمت واهذ مً ألاؾىاق اإلاالُت الضولُت، الامخثاٌ باإلاٗاًحر اإلاداؾبُت - 

ٌؿخلؼم الخفخذ الاكخهاصي، اؾخٗماٌ مٗلىماث صخُدت، ومىزلت، ومىخضة ومٗضة وفم مٗاًحر -الضولُت؛ 

مداؾبُت صولُت، وطلً حؿهُال لىلل اإلاٗلىماث الاكخهاصًت والٗملُاث الخجمُ٘ اإلاداؾبي للماؾؿاث اإلاخٗضصة 

 1.الجيؿُاث

 

 

 

 

:  ألاؾباب الضازلُت

جدٌى صوع الضولت في اإلاُضان الاكخهاصي والخجاعي مً َغف فٗاٌ بلى صوع مىٓم؛ - 

ني ال ًخماش ى والخىحه الاكخهاصي الخالي للبالص -  . ؤنبذ اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

ني بالضعحت ألاولى بلى اإلاؿخلؼماث الجباثُت، وجم ونفه بإهه هٓام ماؾـ  -  ٌؿخجُب اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

 .ةلخدضًض الًٍغب

                                                           
،صاع واثل لليكغ ،ألاعصن،ؾىت  1  .16-12،م 2002ٖبض الؿمُ٘ الضؾىقي،اؾاؾُاث اإلاداؾبت اإلاالُت،الجؼء ألاٌو
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: خالالةل الفـل ألاو 
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    ٌٗخبر الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض يغوعة خخمُت للماؾؿاث الاكخهاصًت بهفت ٖامت زانت 

ألحل الاهضماج في الؿىق الٗالمي، خُث ؤهه حاء في بَاع الاؾخجابت الؾتراجُجُت جىخُض اللىاٖض 

اإلاداؾبُت ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي وال ؾُما ببغام الجؼاثغ الجفاكُت الكغاهت م٘ الاجداص ألاوعوبي 

 .واهًمامها اإلاغجلب إلاىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت

بن جُبُم  هٓام مداؾبي مالي ؾُاصي بلى الخغحر في الٗاصاث واإلاماعؾاث اإلاداؾبُت     

 ً ُفت اإلاالُت واإلاداؾبُت في اإلااؾؿاث بؿبب غُاب الخيٍى ازغ ٖلى الْى الؿابلت ٍو

ب ٖلى الىٓام اإلاداؾبي الجضًض بال ؤهه مً هاخُت ؤزغي  فال ًمىً ؤن ٌُٗي والخضٍع

ت مسخهت في  ى ًُبم في ماؾؿاث جفخلغ بلى وىاصع بكٍغ الىٓام اإلاالي اإلاداؾبي زماٍع َو

 ً ا بلى مؿحًر لت لخُبُم َظا الىٓام وال ؾُما افخلاَع َظا الىٕى مً اإلاداؾبت ومَا

ون ألاَمُت البالغت مً قفافُت وصكت وؤلافهاح ًٖ اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت اإلالضمت، ٌٍ٘

لىؾاثل جىىىلىحُا اإلاٗلىماث  اباإليافت بلى هلو وكض ًيىن اوٗضام في بٌٗ اإلااؾؿاث

 .والاجهاٌ الخضًثت

     لظا وحب الاَخمام ؤهثر بتهُئت اإلادُِ الظي ًُبم فُه الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي في 

ض مً الكفافُت واإلاهضاكُت في  باصت ألامغ والظي بضوعٍ ؾىف ًجلب للماؾؿاث اإلاٍؼ

 .خؿاباتها مدلُا وصولُا
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إلاطار العام  عمال نهاًة السىة ألالجرد : اململحح  ألل 

 جدخىي أنماٛ جهاًت الضوعة نلى ظمُو ألانماٛ املداؾبُت و التي جخم لخدضًض الىخاةج و ئنضاص املحزاهُت   

ت بهؼ الخؿاباث التي أظٍغذ زالٛ  الخخامُت، و للىضٛى ئلى طلٚ البض مً الُٓام بأنماٛ الجغص و حؿٍى

الضوعة املداؾبُت ، و التي جدخاط بهػها ئلى حهضًل أو ج٘ملت، و ال ًمً٘ الُٓام َظٍ ألانماٛ ئال في جهاًت 

الؿىت، ٖما أن َىإ نملُاث حهىص ئلى الضوعة و حسجل أو نملُاث سجلذ و لم حهىص ئليها، ٖما ْض جىظض 

أزؿاء اعج٘بذ أزىاء الدسجُل و َضٍ جصخُدها ، و َظا ًػؿغ محزاث املغاظهت ْبل الجغص و الضي حهخبر 

خت، و ًجب ئناصة الىكغ َيها للىضٛى ئلى الطىعة الخُُٓٓت مً زالٛ نملُاث الجغص و جصخُذ  هخاةجه مْإ

 .ألازؿاء و مً جم ئنضاص محزان املغاظهت بهض الجغص

ؼ املالي، وؾيخؿّغ في َظا  غ ضافي املٖغ ومىه وؿخؿُو أن وهٍغ أنماٛ جهاًت الؿىت نلى هأَا في ئظغاءاث جطٍى

ت  الُطل أوال ئلى الخهٍغ نلى أنماٛ الجغص جم محزاث املغاظهت ْبل الجغص، وبهضَا هخهٍغ نلى أنماٛ الدؿٍى

ُُُت مهالجتها في املبدض ألازحر هٓىم بخدضًض هدُجت الضوعة وئنضاص محزان  ئغاَت ئلى ألازؿاء املداؾبُت ٖو

. املغاظهت بهض الجغص وئنضاص الٓىاةم املالُت

 

مفهوم اعمال نهاًة السىة ألأهدافها : اململطل  ألل 

مفهوم اعمال نهاًة السىة :   أألال

    انماٛ جهاًت الؿىت ما هي الا ججؿُض ملباصب الىكام املداؾبي املالي خُض جٓىم املإؾؿت بمغاظهت نملُاتها 

ت،  املداؾبُت و ظغص مسخلِ ممخلٙاتها و التزاماتها  اججاٍ الًحر او ما ٌهٍغ مداؾبُا بأنماٛ الجغص و الدؿٍى

ت للمإؾؿت ، والتي ًخم  نلى امخضاص صوعة الاؾخًالٛ جمخض أشًاٛ الدسجُل املداؾبي ملسخلِ الهملُاث الجاٍع

ىنها مشال ، زم  ظا خؿب الؿىضاث املبرعة لها وجدلُلها ، وجغظمتها خؿب ػمً ْو حسجُلها بضَتر الُىمُت َو

هٓلها ئلى صَتر ألاؾخاط ٗي جغاظو بهضَا بمحزان املغاظهت ، وهي ئظغاءاث بمغاخل ألانماٛ الغوجُيُت للمداؾبت 

جغجیبها ، صعاؾتها  ).وظىص مؿدىضاث )خُض ًبظٛ املداؾب ْطاع ظهضٍ مً خُض الخىكُم والضْت واملىغىنُت 

 1.، حسجُلها ، والاخخُاف بها کما ًجب في ألاعشُِ

 

                                                           
1
 .376،ص2014، انصفحاث انضسقاء،انجضائش،SCFعالوي نخضش،انًحاسبت انًعًقت وفق انُظاو انًحاسبي انجذيذ 
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 "دألر ألأهداف أعمال نهاًة السىة: راهيا

 :صوع أنماٛ جهاًت الضوعة/ 1

ٗامل. املؿابٓت بحن ْىانض الجباًت والٓىانض املداؾبُت التي جُغع نلى املإؾؿت*.   جدػحر وجٓضًم ظغص 

ش   (.N/12/31)ومُطل ألمالٖها في جهاًت الضوعة بخاٍع

 .وغو املىآَت نلى ألاعضضة املداؾبُت وغبـ ٗل الخصخُداث الالػمت*. 

ت الىزاةٔ امللخٓت وانؿاء زخم املطاصْت*.   1.جدضًض الخؿاباث الؿىٍى

 :أَضاٍ أنماٛ جهاًت الضوعة/ 2

غ ٗل الهملُاث املسجلت واملُٓضة مداؾبُا*.   .جبًر

 .الخأٖض مً وظىص الُٓم الشابخت*. 

الخأٖض مً مطضاُْت وظىص املسؼوهاث مً أظل جدضًض الخجهحزاث يحر الطالخت لالؾخهماٛ واملسؼوهاث *. 

 .الخالُت والاؾتهالٕ الاؾخصىاتي للخجهحزاث

 .ئهجاػ املٓاعهاث املاصًت والبؿاْاث املخهلٓت بالخجهحزاث واملسؼوهاث*. 

. عبـ الخٙالُِ والىىاجج بالضوعة*. 

 ونلُه وؿخؿُو الٓٛى ئن الٓاهىن ًدخم نلى املداؾبحن الُٓام بأنماٛ جهاًت الضوعة في املإؾؿاث وطلٚ      

ظا لػمان ؾالمت ؾحر املإؾؿاث التي البض لها مً مداؾبت ؾلُمت  .جُاصًا لألزؿاء التي ْض جكهغ، َو

 مُهىم انماٛ الجغص :زالشا

                                                           
1
ت و نلىم   ٔ الىكام املداؾبي املالي ،املدؿبت و الجباًت،مظٖغة الِؿاوـ،ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت و الخجاٍع مىُعي عخُمت،انماٛ جهاًت الؿىت َو

. 21،ص 2015الدؿُحر،ظامهت بؿ٘غة،صَهت
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: حهٍغِ الجغص:  أوال

ش الجغص  ُمت نىض جاٍع هي مجمىنت الهملُاث التي جخمشل في خطغ ٗل ألاضٛى وزطىم الُ٘ان نُىا وهىنا ْو

ابت املاصًت وئخطاء املؿدىضاث الازباجُت، ونلى ألاْل مغة واخضة ٗل ازني نشغ شهغا  اؾدىاصا ئلى نملُاث الْغ

 . (ناصة نىض ُْل الؿىت املالُت)

 

 

 

      أو َى مغاظهت ٖمُاث املسؼون ألاضىاٍ املسخلُت ولِـ َٓـ مً صاخل املداػن بل جم املخابهت ئلى ياًت 

و الاؾخسضام أو َى مسخلِ ألاوشؿت التي جخهلٔ بدطغ أو نض أو ُْاؽ ال٘مُاث املىظىصة في املإؾؿت مً  مْى

أضىاٍ املىاص املسخلُت وحسجُل هخاةج َظا الخطغ أو ُْاؽ في السجالث والىماطط املسططت لظلٚ مً أخل 

ىإ حهاٍعِ نضًضة . حؿهُل نملُت اجداص الٓغاعاث َُما ًخهلٔ بالىخاةج التي حؿُغ ننها جالٕ الهملُت َو

: ومخىىنت للجغص وطلٚ خؿب املداٛ الضي حهمل َُه جٓىُت الجغص ومً بُنها

ذ مهحن. أ   ل ما َى خؿً وؾلبي لضي املإؾؿت في ْو . هي الهملُت التي جٓو في الخؿاب ال٘مُت والُٓمت ٗو

ٓت مىكمت أو نلى َتراث.  ب ت مً ألاضىاٍ املسخلُت والتي جخم بؿٍغ . الجغص َى مغاظهت ال٘مُاث الخٍغ

ٔ الهض والُٓاؽ والخُُٓم وئزباث هخاةجه.  ث ت مً ألاضىاٍ املسخلُت نً ؾٍغ  1. َى مغاظهت ال٘مُاث الخٍغ

ت مسؼوجها َى مً جم ًمً٘       ومً زالٛ َظٍ الخهاٍعِ ؾخيخج أن نملُت الجغص حؿخؿُو ما املإؾؿت مهَغ

:  وغو ظملت مً الخؿىاث للخأٖض مً صخت مهلىماث السجالث منها

. مٓاعهت املىظىص الُهلي مً املىاص املسؼهت مً املساػن مو عضُضَا الضَتري     -

. جدضًض هٓاؽ الٓىة والػهِ في الىكام وئظغاءاث الخهامالث بخدضًض َغغُاث الخيبإ     - 

اهداف الجرد :     راهيا

ؼ للمإؾؿت مً زالٛ املحزاهُت التي حهض في النهاًت الىٓضًت لألضٛى .     أ ئنؿاء ضىعة خُُٓٓت واضخت نً املٖغ

ش الجغص . والخطىم جمشل الىاْو في جاٍع

                                                           
1
 .377عالوي نخضش،يشجع سبق ركشِ،ص 
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ا محزان املغاظهت صخُدت ومؿابٓت للىاْو وأن املطغوَاث وإلاعاصاث جخهلٔ .  ب الخأٖض أن ألاعضضة التي ًكهَغ

 1.بالُترة املداؾبُت

ت في الُىمُت والضَاجغ ألازغي .  ث اث الجغص والتي جمشل ُْىص صَتًر بىاء انلي الخدٓٔ الُهلي بالجغص ججغي حؿٍى

ضا َى الجاهب املداؾبي مً الجغص .  َو

ت مً عبذ أو زؿاعة. ث ؼ املالي للمشغوم بطىعة صخُدت واؾخسغاط هخاةج أنماله الؿٍى .  جدضًض املٖغ

ِ النهاتي . ط ت املْى مؿابٓت ما َى مىظىص َهال في املساػن وما جدمله السجالث املسغهت مً أعضضة وطلٚ ملهَغ

 .للمىاص والخطٍغ نلى غىء طلٚ ْبل البضا في شغاء ظضًض للمىاص

ت أو الازخالؽ أو الخالنب ئلى ظاهب اٖدشاٍ الخالنب، َان مجغص . ح اٖدشاٍ أو جضإع أًت مداولت لؿْغ

وظىص هكام الخغص ًجهل ألاَغاص ًترصون في ئْضامهم نلى الخالنب والخطٍغ الًحر مشغوم في املىاص املسغهت 

ابت أو الجغص مؿخمغ أو مُاجئ ا مً وظىص ْع  2.زَى

ت هٓاؽ. ر ابت وئظغاءاث اؾخالم وضٍغ ومهَغ الػهِ َيها،  َدظ ؾالمت وضالخُت أهكمت املسؼون والْغ

 .ومً جم مهالجت طلٚ لخٙىن أٖثر َهالُت ً٘شِ ال جغاٖم املسؼون أو جٓاصمه

ؼ املاصي للىخضة إلاهخاظُت ئط أن املسؼون الُهلي بهض اٛ. ص ٛ طٌهخبر وؾُلت لػبـ املٖغ  عص ٌهخبر أضال ألاضى

 .املخضاولت

لجرد ا أهواع :رالحا

، ألامىاٛ الخاضت والضًىن )ججغص نىاضغ املحزاهُت :  الجغص املاصي1   ظغصا  (الاؾدشماعاث، املسؼوهاث، الخّٓى

ماصًا مغة في الؿىت نلى ألاْل وحؿخسغط الُغوّ الىاججت نً املٓاعهت ما َى مىظىص في الضَاجغ وما َى مىظىص 

: َهال مً َظٍ الُغوّ هظٖغ

.  اؾدشماعاث مسجلت بالضَاجغ ل٘نها ناصث للمإؾؿت . أ

.  اؾدشماعاث ضىهتها لىُؿها مىظىصة ومؿخهملت ول٘نها يحر مسجلت في الضَاجغ . ب

 .  خّٓى وصًىن قاَغة بالضَاجغ ول٘نها في الىاْو أضبدذ مؿخدُلت الخدطُل . ث

                                                           
1
 .12،ص2007، داس صفاء نهُشش و انتىصيع،عًاٌ،5،انطبعت2سضىاٌ يحًذ انعُاتي،يبادئ انًحاسبت و تطبيقاتها،انجضء  

 218ص ، 2011 بوعريريج، برج ، ،األولى الطبعة المالي، المحاسبي النظام وفق المعمقة المحاسبة ،عطية الرحمان عبد 1
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 1.مسؼوهاث أجلُذ وأَؿضث وأضبدذ يحر ضالخت لالؾخهماٛ أو البُو.  . ر

 . ط اَخالکاث الاؾخماعاث املسجلت لم جخم کما ًجب

 .جضَىع ْیم بهؼ الاضٛى وجأزظ بهحن الانخباع.  ح

ىم لم جأزظ في الخؿاب أو أزضث في الخؿاب بمبالٌ أزغي .  ر  .زؿاةغ مدخملت الْى

هُٓاث حهىص ئلى الضوعة ولم جضَو، وهُٓاث ال حهىص ئلى الضوعة ول٘نها صَهذ وسجلذ، وهُـ الص يء باليؿبت . ص

 .لإلًغاصاث

 

 

اث الجغص في ضىعة ُْىص بضَتر الُىمُت (الضَتري )الجغص املداؾبي – زاهُا  والهضٍ . ٌشمل مجمىنت مً حؿٍى

 2. لإلعاصاث والخٙالُِ املخهلٓت مضٍ الُترة َٓـ ال أٖثر وال أْل مىه َى أن جغخل للخؿاباث الخخامُت

  رد عىاار  اول : اململطل الثاوي

ٛ الُغم الا  ظغص الُٓم الشابخت الهُيُت  :و

أو ,  بخٙلُت إلاهخاط ئطا أهخجذ َظٍ الُٓم بىاؾؿت املإؾؿت طاتها ألاضلُتجدؿب الُٓم الشابخت الهاصًت بُٓمتها 

َخخٓاصم ,  مً الًحر اْخىائهافي خالت  (زمً الشغاء مػاٍ ئلُه مطاٍعِ الشغام نىض اللؼوم )بخٙلُت الشغاء 

 نىضما حشتري املإؾؿت الُٓم الشابخت والاؾخًالٛ الاؾخهماٛالُٓم الشابخت الهاصًت و جخضوى ُْمتها بُهل 

َاهه ال بض مً مخابهت خالت َظٍ الُٓم ؾُلت َظٍ الؿىىاث وختى , ٖأصاة نمل ملضة ؾىىاث مهُىت لالؾخهماٛ

 :حؿخًل َظٍ املخابهت لالبض مً جسطُظ بؿاْت لٙل نىطغ مً نىاضغ الُٓم الشابخت جخػمً 

ش خُاػة الُٓم  -1  .الشابختجاٍع

 ُْمت خُاػجه -2

 مهضٛ اَخالٖه -3

 ْؿـ الاَخالٕ الؿىىي  -4

                                                           
1
 .146نفس المرجع السابق،ص ،عطية الرحمان عبد 1 

2
 .17سضىاٌ يحًذ انعُاتي، يشجع سبق ركشِ، ص  
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 .املىظىص بهملُت ظغص ماصي أي مٓاعهت البؿاْاث مو ةوفي جهاًت ٗل لؿىت جٓىم املإؾـ

ت املخمشلت في مىظىصاث ْابلت للخدضًض و يحر هٓضًت صون ماصة ملمىؾت ًدخُل بها  ئن الهىاضغ املهىٍى

ت  ً أو لأليغاع ئصاٍع ا للظزٍغ َُجب أن جكهغ . لالؾخسضامها في ئهخاط أو جؼوٍض بػاتو أو زضماث والخأظحَر

 * .املداؾبتغمً أضٛى املحزاهُت بؿهغ الشغاء أما ئطا أوشئذ مً أمىاٛ إلاؾخًالٛ َان ُْمتها ال جكهغ في 

ت املؿخسضمت وئهما ممىىح لها  الُٓم الشابخت في خالت ئمخُاػ أخُاها ْض ًٙىن ألاضل املؿخسضم يحر مملٕى للشٖغ

ُل أو ماهذ  ل ئؾخسضامه مً ؾٍغ َُئت أزغي ٖماهذ لهظا الخٔ وحؿمى بماهذ الخٖى في شٙل ئمخُاػ مٗى

ُل خؿب املخؿلباث أهىام الخؿاباث . إلامخُاػ ض جٙىن الُٓم الشابخت مدل ئمخُاػ ٗلها ممىىخت في ئؾاع جٖى ْو

 :ًلي وهظٖغ ما الخضًشت الاْخطاصًتاملؿخهملت في َظا الىىم مً املهامالث 

ُل أعاض ي جدذ 221-   .الخٖى

ُل جىكُم وتهُئت أعاض ي جدذ 222-   .الخٖى

 :الجرد املادي لالسخثمارات- 

ًجب الُٓام بجغص نىاضغ الاؾدشماعاث زم مٓاعهتها مو ما َى مسجل في الضَاجغ املداؾبُت و جخمشل َظٍ 

: الاؾدشماعاث في

َىإ صَتر زاص ًػم َظا الىىم مً الاؾدشماعاث، و نىض الجغص البض مً الانتراٍ : ألاعاض ي و املباوي- 1.1

. بالخضوي الخاضل في ُْمت ألاعاض ي و املباوي

 1:ال بض أن ًضعط ٗل اؾدشماع في بؿاْت ٌسجل َيها: املهضاث و ألاصواث، ألازار -2.1

ش الخُاػة  - جاٍع

م الخؿاب -  ْع

 ُْمت الخُاػة -

  املؿبٔالاَخالٕمهضٛ  -

                                                           
1
 .8،ص1998يحاسبت عايت اعًال َهايت انًذة،انطبعت انثانثت،ديىاٌ انًطبىعاث انجايعيت،انجضائش/ يُصىس عبذانكشيى 
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 ْؿـ إلاَخالٕ الؿىىي  -

ت ٗل اؾدشماع  في جهاًت اٛ  .وعةصو ًخم حؿٍى

ت- 3.1 ال بض أن جكهغ أمىاٛ الخجاعة غمً نىاضغ ألاضٛى بخٙلُت الشغاء ئط جم ئوشاءَا مً ْبل : الُٓم املهىٍى

ت الخجاعة  )املؿخًل ال جضعط ُْمتها في املداؾبت  و ًإزظ جضوي أمىاٛ الخجاعة بهحن  (ئال نىض الخطُُت لًَغ

 (1).الانخباع في جهاًت الضوعة

: الجرد املادي لطمذسألهات- 2

ٌؿمذ الجغص الضاةم للمسؼون بمخابهت املىظىصاث باملساػن بطُت مؿخمغة حؿخؿُو املإؾؿت الُٓام بالجغص 

الضوعي في جهاًت الؿىت املالُت زم جٓىم باملٓاعهت مو املىظىص الُهلي باملساػن و لٙي هخجىب ألازؿاء ًجب جُاصي 

  (2).الؿغنت في الهمل و جدضي الضْت َُه

و ٌهخبر ظغص املسؼوهاث أؾٛى و أصّ و أَم مغخلت مً الجغص املاصي ألهه مً الػغوعي ئنضاص ْاةمت  -

. جأزظ بهحن الانخباع ٗل ضىِ مً البػاتو و اللىاػم و ٗل الهىاضغ ألازغي التي جٙىن املسؼوهاث

:   لً٘ البض مً ُْام بـ 

جدػحر  -

ت جٓىم بالهض مؿخٓلت نً ألازغي  -  .جدؿِـ َّغ الخهضاص و الخغص نلى أن ٗل َْغ

ًجغي الهض بهاملحن نلى ألاْل، ألاٛو ًدص ي، ًِٓـ، ًدؿب و ٌهلً بطىث مغجُو نً هخاةج  -

 .مالخكاجه

 .أما الشاوي َِسجل املهلىماث نلى أوعاّ الجغص

الخأٖض مً أن ٗل البػاتو و اللىاػم املىظىصة في املسؼن قهغث في الجغص، بما َيها البػاتو التي لم  -

ا مً املىعصًً، ٖما جكهغ في الجغص ُْم البػاتو لضي الًحر  .حؿلم َىاجحَر

 :و لً٘ َىإ مسؼوهاث ال ججغص جخمشل في * 

                                                           
(1)

 .3، 2ص - تقُياث انًحاسبت انًعًقت وفقا نهذنيم انًحاسبي انىطُي–  األستارة صىاو جًعت  
(2)

 .183، 180، 179ص – َفس انًشجع –  عبذ هللا بىغابت  
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ا في املداؾبتواللىاػم التيالبػاتو  - ٔ الىضٛى ختى و لى سجلذ َىاجحَر ذ و هي في ؾٍغ  . اشتًر

ً لطالح الًحر -  .البػاتو التي لِؿذ ملٚ للمإؾؿت أي مؿخلمت َٓـ للخسٍؼ

 .بهضالبػاتو املبانت و التي سجل بُهها و لم جغؾل  -

: الجرد املادي لعىاار اللحوو - 3

1.3 - ّ ٗاث َظا ألازحر :الطىضو  زالٛ الؿىت ًٓىم أمحن الطىضّو بانضاص ٖشِ للطىضّو ٌسجل َُه ٗل خغ

، و جخم نملُت الجغص بالخدٓٔ مً الؿُىلت املىظىصة َهال في الطىضّو حؿاوي مبلٌ املسغظاثأي املضزىالث و 

. عضُض خؿاب الطىضّو املسجل في ال٘شِ

ًجب في جهاًت الؿىت، الخأٖض مً أن الغضُض املداؾبي لألمىاٛ املىصنت في البىٚ حؿاوي عضُض : البىٚ- 2.3

ش الجغص .  ٖشِ املٓاعهت الطاصع مً البىٚ أي ما ٌؿمى باملٓاعبت البىُ٘ت و جخم في جاٍع

 ّ غ الُغ ب الخؿاباث مً أظل الخُؿحر و جبًر . و في يالب ألاخُان ًٙىن الغضُضًً مسخلُحن و بالخالي ًجب جٍٓغ

ضًت . ًجب الُٓام بىُـ الهملُت باليؿبت لألمىاٛ املىصنت في الخؿاباث البًر

ت- 3.3 ت للخدطُل و املىظىصة في خُٓبت ألاوعاّ :ألاوعاّ الخجاٍع  البض مً ئنضاص ْاةمت باألوعاّ الخجاٍع

ش اؾخدٓاْها ت، بخاٍع و البض أن ًٙىن َىإ جؿابٔ بحن الُٓم الاؾمُت مو الغضُض املضًً لخؿاب . الخ... الخجاٍع

 (1).أوعاّ الٓبؼ

، البض أن جٙىن مدل حهضاص شبُه (الؿىضاث، ألاؾهم، الالتزاماث)ألاوعاّ املالُت : ألاوعاّ املالُت الؿىضاث- 4.3

. بخهضاص املسؼون مو ألازظ بهحن الانخباع خؿاب الؿىضاث في صَاجغ املإؾؿت و خؿاب إلاًضام لضي البىٚ

و ُْمت . و الؿىضاث املسجلت في املداؾبت بخٙلُت الشغاء، نىض الجغص البض مً الُٓام بخُُٓم َظٍ الؿىضاث

: الخُُٓم الظي ٌسجل في املداؾبت َى

مت - . ؾهغ الجاعي في البىعضت، للشهغ ألازحر للؿىضاث املْغ

مت -  الُٓمت املدخملت البُهُت باليؿبت للؿىضاث يحر املْغ

ٗاهذ أْل مً *  ٗاهذ ُْمت الخُُٓم اٖبر مً جٙلُت الشغاء ال حسجل َاةؼ الُٓمت نلى ن٘ـ مً طلٚ ئطا  ئطا 

 (2).جٙلُت الشغاء

                                                           
(1)

 .4ص - 2002تقُياث انًحاسبت انًعًقت وفقا نهذنيم انًحاسبي انىطُي –  األستارة صىاو جًعت  
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: البض مً ئنضاص مغاظهت ال٘شِ الهام للؼباةً و ئنضاص وغهُت: صًىن نلى الؼباةً- 5.3

املضًىىن الهاصًىن  -

 (ؾضاص ظؼتي)مضًىىن مشٕٙى َيهم  -

 .مضًىىن مهضمىن  -

  رد عىاار الخصوم : اململطل الثالح 

: َُما ًسظ نىاضغ الخطىم ًجب

 ب٘شٍى الُىاجحر ٖما ًجب الخأٖض مً وطلٚ اؾدىاصاالخدٓٔ مً صًىن املإؾؿت اججاٍ املىعصًً  -

. ئلخ. والضولتالضًىن اججاٍ املؿخسضمحن، الهُئاث الاظخمانُت 

ش اؾخدٓاْها -  (1).مغاْبت الضًىن خؿب جاٍع

رد ألجسوية حساباثه ج الثاوي، ميزان املرا عة قملل الذاململح

 جٓىم املإؾؿت بجملت مً إلاظغاءاث في خالت انخماصَا نلى محزان املغاظهت ْبل الجغص لخدضًض الىدُجت 

ت،ُٖٓىص ) ، وطلٚ ( جصخُذ ألازؿاء أي ئخطاء أضٛى املإؾؿت مٓاعهتها بما َى مسجل مداؾبُاالدؿٍى

 ما ٌؿمى بمحزان املغاظهت بهض الجغص الن َظا وجٓىم بانضاص 12/31بمجغص الاهتهاء مً الدسجُل املداؾبي في 

ابت  أما نىض الاهتهاء مً الجغص املاصي جٓىم . والخؿاباث صخت املهلىماث والخأٖض مًألازحر ٌهخبر أصاة للْغ

 املسجلت ألاعضضة)مو الجغص املداؾبي  (ألاعضضة الُهلُت لخؿاباث)املإؾؿت بمٓاعهت هخاةج الجغص املاصي 

ت بهؼ . ، و ئن وظضث َىعْاث حؿىي مداؾبُا(بالضَاجغ املداؾبُت ت لها أَمُت في حؿٍى لظا َهملُت الدؿٍى

.  َاًت الضوعةنالخؿاباث التي ال جكهغ في الٓىاةم املالُت في 

 ألثصليح  دملاء حول ميزان املرا عة هيمافم: اململطل  ألل 

 حول ميزان املرا عة مفاهيم:  الفرع  ألل 

.  ميزان املرا عةجعريفه-أألال 

َى وزُٓت ججمو ظمُو الخؿاباث املُخىخت بضَتر ألاؾخاط مغجبت، و "  بطُت نامت ٌهٍغ محزان املغاظهت ئهه    

جأزظ باليؿبت لٙل خؿاب مجمىم املبالٌ املؿخدٓت في الجاهب املضًً و املبالٌ املسجلت في الجاهب الضاةً و 
                                                                                                                                                                                     

(2)
 .5ص - َفس انًشجع –  األستارة صىاو جًعت  

(1)
  - أعًال َهايت انذوسة–  سًاتي َصش انذيٍ  
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: ، أو َى أصاة املغاْبت و مغاظهت مضي جؿبُٔ مبضأ الُٓض املؼصوط في ٗل مغاخل املهالجت املداؾبُت"الغضُض

الؿٍغ املضًً  )الدسجُل، الترخُل، الترضُض، و ًٙىن في شٙل ظضٛو ًكهغ َُه ٗل مجامُو ؾغفي الخؿاباث 

شهغ،  )(َاًت َترة مهُىتنألاعضضة َظٍ الخؿاباث في  و الؿٍغ الضاةً لٙل خؿاب املىظىص بضَتر ألاؾخاط أو

ام خؿاباْا (زالسي، ؾضاس ي، أو ؾىت مالُت  1.مو الترجِب الهىاضغ جطانضًا خؿب أْع

 :داف ميزان املرا عةهأ–  راهيا 

:  ٌؿخسضم محزان املغاظهت لأليغاع الخالُت

ظلٚ  الهملُاث املالُت بضَتر الُىمُت، وؾالمت حسجُلأصاة لُٓاؽ الخىاػن الخؿابي للخأٖض مً صخت .  أ      ٖو

.  الخؿاباث مً صَتر الُىمُت ئلى الخؿاباث املسخطغة في صَتر ألاؾخاط الهاموهٓل َظٍ مً صخت جغخُل الخأٖض

. مما ٌؿانض طلٚ نلى الخدُٓٔ مً صخت أعضضة َظٍ الخؿاباث

ت هخاةج أنماٛ املشغوم مً عبذ أو زؿاعة، .  ب     الخمهُض إلنضاص الخؿاباث الخخامُت للميشاة َضٍ مهَغ

ؼ غ املٖغ  . املداؾبُتَاًت الُترة ن املالي لها في وجطٍى

ا في محزان املغاظهت هيٌٍعجى  الىاظبالشغوؽ-زالشا َغ : ا هي محزان املغاظهت مً الشغوؽ الىاظب جَى

مجمىم محزان املغاظهت باليؿبت للمبالٌ مجمىم الُىمُت، ألن املجمىم الهام ؾىاء في الُىمُت أو في محزان .  أ

.  املغاظهت ًدشٙل مً أعضضة املحزاهُت الاَخخاخُت مػاٍ ئليها الدسجُالث الجضًضة

 .م الخؿاباث في الجاهب الضاةًو مجم و املضیًفي الجاهبؾاباث لحمجمىم ا. ب

 . الضاةىت ومجمىم ألاعضضةمجمىم لألعضضة املضًىت. ث

 املؿاواة ٌهني أن ٗل الهملُاث التي وجدٓٔ َاجه. مجمىم ألاعضضة مجمىم أْل املبالٌ– مجمىم املبالٌ . ر 

ٗان الجاهب املضًً ال ٌؿاوي الجاهب الضاةً ؾىاء في املبالٌ أو  . املإؾؿت صخُدتْامذ بها  وئطا خضر و 

:  مما ًليالخأٖض ًجبألاعضضة، َاهه 

ٗان الُّغ ٌؿاوي مبلًا في الُىمُت مهىاٍ لم ًغخل مً الُىمُت ئلى صَتر ألاؾخاط. 1     .  ئطا 

ٗان هطِ الُّغ ٌؿاوي مبلًا في الُىمُت مهىاٍ املبلٌ مغخل مغجحن. 2    .  ئطا 

                                                           
1
 76ص ، ذكره سابق مرجع عطية، الرحمان عبد 
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ام املشٙلت ومهىاٍ خضرالُّغ مً مػانُاث الهضص . 3   ام املبالٌ املسجلت أي ْلب ألاْع  ؾىء جغجِب أْع

ى  9 الُّغ مً مػانُاث الهضص 1300 ٖخاب 3100َمشال بضٛ ٖخابت . للمبالٌ . 1800َو

 

 إعداد ميزان املرا عة فترة-رابعا 

َاًت ٗل نام ألهه ٌهخبر ٖسؿىة جمهُضًت إلنضاص الخؿاباث ن ال بض أن محزان املغاظهت ٌشٙل صوعي في   

َاًت الؿىت املالُت، و مً املمً٘ ئنضاصَا في َتراث صوعٍت أْل مً ن و التي حهض ناصة في واملحزاهُت الخخامُت، 

ٗاث ألامىاٛ و البىٕى ا لخدُٓٔ ألايغاع التي طٖغهاَا و زطىضا في شغ ٗان ٌهض أؾبىنُا أو شهٍغ  ".نام 

 الفرع الثاوي أهواع ميزان املرا عة

ٓخحنن محراطعرٌؿذ  : املغاظهت بؿٍغ

ٓت ألاولى  محزان املغاظهت باملجامُو. الؿٍغ

نت، و مما أن طان املغاػ لميوالخاهت الضاةىتاهت املضًىت ر اٛوالضاةىت فيامُو ٗل الخؿاباث املضًىت طًكهغ به م

ت طْض ؽ ظمُو الُٓىص مىم ُْمت ُْىص الُىمُت، و ط َال بض أن ًدؿاوي مبالجاهبحنلذ في الُىمُت ًُٓم مدؿاٍو

حن مسخلُحن ب مىم طؽ الُٓمت َان مهِمما أن َظٍ الُٓىص عخلذ ًُٓمتها ئلى خؿابحن بضَتر ألاؾخاط في ؾَغ

 .نتطان املغاػ ئنضاص ميرمىم صَتر الُىمُت ختى جاعي طامُو املضًىت لٙل الخؿاباث البض أن حؿاوي مطالم

شبذ فياهب املضًً لٙل خؿاب، طظمو اٛي محران املغاظهت ونىض ئنضاص ان املغاظهت جم ػ لميالجاهب املضًً ٍو

ٗان َظا صلُل نلى صخت ما وعص بالضَاجغ والضاةىت املضًىت املجامُومو زاهت طث ، َان حؿاوي الخاجحن 

 1الٛ الُترة املالُت، رًت باملداؽ

 

 

ٓت الشاهُت محزان املغاظهت باألعضضة  : الؿٍغ

اهُحن ط خُذ حؿدبهض الخؿاباث طاث اٛباملجامُونت طًغان املغاممحران املغاظهت باألعضضة َى مسخطغ 

حن أي الخؿاباث التي لِـ لها عضُض َى جٓخطغ نلى هٓل الخؿاباث طاث اٛ حن ناطاملدؿاٍو بحن يحر املدؿاٍو

                                                           
1
 .122ص ، سابق مرجع عطية، الرحمان عبد 
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ىٓل عضُض ٗاهذ مضًىت أو صاةىتٍو ن املغاظهت خؿب ؾبُهتها ػايبمو ًالخل أن ألاعضضة جكهغ .  الخؿاباث ؾىاء 

ب املضًً ظانة اٛزانَاألعضضة املضًىت ؾبُهتها جكهغ في , أو لِـ نلى أؾاؽ املٙان الظي قهغث به الخؿاباث 

 في خحن ئهما قهغث بالخؿاباث في الجاهب الضاةً 

 ومهالجتهاالُغم الغابو، ألازؿاء املداؾبُت 

ىنها ئلى نضة أؾباب أَمها–  أوال   : أؾبابه اعجبإ ألازؿاء املداؾبُت ًغظو ْو

ب أو جلخُظ أو نغع . أ الجهل باملباصب املداؾبُت املخهاٍع نليها الىاظب ئجبانها في حسجُل أو جغخُل أو جبٍى

 .البُاهاث املداؾبُت املسخلُت

 .مبىاظباجهالؿهى أو نضم الهىاًت أي إلاَماٛ مً مىقُي ْؿم املداؾبت في أصاء أنمالهم و الُٓام .  ب

 املشغوم مىظىصاثَىإ الخؿأ الهمضي و ًغج٘به الصخظ نً ؾابٔ ئضغاع و جطمُم في ازخالؽ بهؼ .  ث

ىت أو ازخالؽ ؾابٔ أو التهغب مً الػغاةب أو مداولت إلاصاعة الخأزحر نلى الٓىاةم   أو مداولت حًؿُت عجؼ الخٍؼ

 .ملالُت لخضمت أيغاع مهُىت ا
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ٛ  وفي مایلي  :باملجامُو وألاعضضةنت طان املغاػ میظضو

                                          ٛ م  :ظضو : ن/12/31 محزان املغاظهت( 2-1)ْع

رقم 
الحساب

البيان

األرصدةالمبالغ

دائنمديندائنمدين



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أمىاٛ ظمانُت

أمىاٛ شخطُت 

أعاض ي 

 

بػانت 

مضًىى الاؾدشماعاث 

 

صًىن اؾدشماع 

 

بػانت مؿتهل٘ت 

مىاص ولىاػم  مؿتهل٘ت 

 

مبُهاث بػانت 

 

ئهخاط مبام 



 املجموع 

 76، ص 2004ضغ، مخؿام الضیً خس ى، مباصی الخامؿت الالیت، صاع الکخاب الطغیت، :                    املطضع

  : دملاء املحاسبية طرو اكخشاف– راهيا   
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هذ َيها أو      ٖما أن بهؼ َظٍ بهضَا،ًمً٘ أن ه٘شِ ألازؿاء املداؾبُت في هُـ الؿىت املالُت التي ْو

 ال ًإزغ نلُه، ٖما أن ظؼءا مً َظٍ ألازؿاء ْض املغاظهت، وبهػها ألازغألازؿاء ْض جإزغ نلى جىاػن محزان 

ٖما ْض ً٘شِ ظؼءا آزغ في صَتر ألاؾخاط الهام أو مً زالٛ ئنضاص محزان . ً٘شِ في صَتر الُىمُت الهام

 : اٖدشاٍ ألازؿاء هدُجت نضة ئظغاءاث منهاونمىما ًمً٘. املغاظهت

ابت اللخحنالخضُْٔ . أ     .  ًٓىم َما املداؾب واملضًغ املالي صازل املإؾؿتوالْغ

بت.  ب    ابت اللخحن ًٓىم َما مضْٔ الخؿاباث أو مٓضع الػٍغ  .الخضُْٔ والْغ

 .املغاظهت ألاعضضة املضًىت مو ألاعضضة الضاةىت في محزان مجمىمنضم جؿابٔ . ث   

. املضًىت والضاةىت في صَتر الُىمُت الهامى اٛب الممجمىمنضم حؿاوي    ر 

 .البىٚهٚ مو ال٘شِ الىاعص مً ب نضم جؿابٔ الغضُض الضَتري لخؿاباث اٛط

.  ٛ بالضَاجغ َمط ما َى مـوالضاةىحن مو نضم جؿابٔ خؿاباث املضًىحن ح

ٔ الطضَت أو مؿالهت الضَاجغ املداؾبتط   1. نً ؾٍغ

أهىام ازؿاء املداؾبت  -زالشا

 :منهاهظٖغ ؾاء ر مً ألانضًضةَىالٚ أهىام 

:  جطيُِ ألازؿاء املداؾبُت خؿب ؾىت اٖدشاَها . أ

:  ؾاءر مً ألامجمىنخحن هجض الخطيُِ َظا  غمً

 التي ج٘دشِ في ؾىت خضوثها، و ًٙىن جصخُدها وهي ألازؿاء:  أزؿاء ج٘دشِ زالٛ الؿىت املالُت 

مؾهال و ال ًإزغ نلى   أنماٛ املإؾؿت ئط ًخم جصخُدها ْبل ئنضاص الخؿاباث الخخامُت و هدُجت ْع

 . املحزاهُت الهمىمُت

 التي ج٘شِ في ؾىت مالُت الخٓت لؿىت وهي ألازؿاء:  أزؿاء ج٘شِ زالٛ الؿىت املالُت الالخٓت 

اؾئت في ؾىت خضوث رة أنماٛ طؾاء ًترجب نلُه الخىضل ئلى هتير الىىم مً ألاومخل َظاخضوتها، 

ٗان بهض ئنضاص الخؿاباث الخخامُت   .واملحزاهُت الهمىمُتَضا الخؿأ ئط ئن اٖدشاَه 

 

                                                           
1
 136ص ، سابق مرجع عطية، الرحمان عبد 
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: وهىم الخؿأجطيُِ ألازؿاء املداؾبُت خؿب ؾبُهت  . ب

 (اليؿُان)ؾاء الؿهى ر أ . 

 ؾاء الاعجباُٖترألا. 

 هُتٍؾاء اٛرألا . 

و خضوثها . ث  :واٖدشاَهاجطيُِ ألازؿاء املداؾبُت خؿب مْى

َغ في صَتر الُىمُت فؾاء ثرأ     •       

 . ألاؾخاطجكهغ صَترؾاء رأ   •       

 محزان املغاظهت فيَغ فؾاء ثر ا. 

 

ا نلى محزان املغاظهت– ر  :جطيُِ ألازؿاء املداؾبُت خؿب جأزحَر

اصة أو هٓطاها نلى اٛوهي ألازؿاء: أزؿاء ال جإزغ محزان املغاظهت-       اهبحن املضًً و الضاةً مما ط التي جإزغ ٍػ

ا لمطًجهل م ؾاَما و مشاٛ طلٚ وؿُان نملُت مالُت رمىم ألاعضضة الضاةىت عيم طمىم ألاعضضة املضًىت مؿاٍو

.  ًلها بالٙاملطو نضم حـ

والضاةىت  ألازؿاء ًخم اٖدشاَها نىض ظمُو ألاعضضة املضًىت ومشل َظٍ: أزؿاء جإزغ نلى جىاػن محزان املغاظهت-  

ٗان ٌسجل املداؾب مُلونضم حؿاوحها. نتط املغاملحزان ي الُٓض بانطًاصة أو الٓطان في أخض ػاؾئا باٛرا ى 

 1.املداؾبي

ٗان جصخُذ -عابها   ال ًإزغ نلى جىاػن والضاةً َظاًً املضًً هباط اٛبلٌ ٌشمل مالخؿأألازؿاء املداؾبُت ئطا 

مً٘ اٖدشاٍنت، طمحزان املغا ٗان الخؿأ في ط الخؿأ باملغاٍو ٙىن اهب واخض ًسخل طنت، ئما ئطا  الخىاػن، ٍو

بتر طلٚ  2.اضت في الُٓىص املٖغ

ٓت الُٓض اله٘س ي  . أ ٓت)ؾٍغ :  ( يحر املباشغةالؿٍغ

                                                           
1
 141ص ، مرجع سابقعطية، الرحمان عبد 

2
 .27،ص1988،انجضائش،3 يُصىس بٍ عىف عبذ انكشيى،انًحاسبت انًانيت،ديىاٌ انًطبىعاث انجايعيت،بٍ عكُىٌ،انطبعت 
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اهب املضًً صاةما ط بان ًجهل اٛالخاؾئخُذ ًخم ن٘ـ الُٓض : الخاؾئألاٛو ٌؿمى ُْض ئلًاء الُٓض                

 .بأزؿاةه مو مغاناة ن٘ـ الُٓض ٖما َى والضاةً مضًىا

ٔ بها الهملُت ٌشٙلهائزباثًخم : الخصخُذالشاوي یؿمى ْیض               ٓا للمؿىض املَغ  . الصخُذ َو

 امليزاهية تجسوية حسابا.  الثاويباململل

مو  (نلُت للخؿاباثٍألاعضضة اٛ) الجغص املاصي طْاعهت هخاببمعص املاصي جٓىم املإؾؿت ط بهض الاهتهاء مً اٛ

.  ًاب ئن وخضث َغوْاث حؿىي مداؽو. (املداؾبُتة بالضَاجغ ظلألاعضضة املـ)ي بعص املداؽطاٛ

ٛ ٍاٛ     اثمُاَُم : عم ألاو    خٛى الدؿٍى

 

 

 :جعريف  الخسويات-األال

جامُت جخم في ياًت الُترة املالُت بٓطض الخدٓٔ مً الُٓمت ر نملُت و مداؾبُت باظغاءاث َى نباعة الُٓام 

ت الىتي ة الخُُٓٓت ألنماٛ املشغوم مً طالصخُدت للخؿاباث الاؾمُت و الخُٓٓت و الصخطُت و طلٚ ملهَغ

ذ أو زؿاعة و بُان مغک .  ٌ املاليػٍع

 :الخسويات أهداف-راهيا  

اث نلى  :   الخالُتألاَضاٍ جٓىم الدؿٍى

ذ املشغوم أو زؿاعجه زالٛ ٗل ؾىت مالُت بطىعة صخُدت . أ     ت ٍع .  وصُْٓتمهَغ

ت املٕغ. ب   .  وصُْٓت وخُُٓٓت املالي للمشغوم في ياًت ٗل مؿت مالُت بطىعة صخُدت ػمهْغ

اث الجغصًت الالػمت ونمل ُْىص املغاظهت محزاهُتالخدٓٔ الُهلي مً أعضضة الخؿاباث في . ث   والتي  الدؿٍى

 1. املغاظهتبمحزانَغة قا ألاعضضة اٛبمىظبها حهضًل

ٔ مٓاعهت ألاعضضة الكاَغة في مير ثواملطغوَاث الخأٖض مً أن إلاًغاصاث .  ر ان ػص الؿىت املالُت نً ؾٍغ

 الُٓم الخُُٓٓتنت مو طاملغا

                                                           
1
 .143عطيت عبذ انشحًٍ،يشجع سبق ركشِ،ص 
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  :رالثا موعد الخسويات

 محران املغاظهت مباشغة ولِـ وبهض ئنضاصعص في ياًت الؿىت املالُت للمإؾؿت طناصة ًٙىن مىنض اٛ     

و ًُػل ,َٙل مشغوم خؿب ؾبُهت نمله ًسخاع بضاًت ؾخه املالُت، . بالػغوعة أن جٙىن ياًت الؿىت املُالصًت

ٗا و طأن ًٙىن له مىنض الجغص نىضما ًٓل الهمل في املإؾؿت ئلى اْل خض ممً٘ ختى ال حؿبب نملُت اٛ عص ئعبا

 1حهؿُال لهمل املشغوم

اث التي جد٘م املباصبًم و َاٍالم- عابها ".  : الجغصًتث الدؿٍى

ت أؾاؾها بهؼ املُاَُم .     اث الخغصًت نلى ْانضة هكٍغ التي حشٙل في . واملباصب املداؾبُتجٓىم الدؿٍى

اث الخغصًتؾبُتمدملها الُلؿُت املدا  الطلت املباشغة َظا واملباصب طاثاَُم ٍلظلٚ َان َظٍ الم.  للدؿٍى

اث اٍٛاملىغىم وفي َظا الشأن وؿخهغع جالٕ الم  :عصًتطاَُم املغجبؿت بمىغىم الدؿٍى

 .أؾاؽ الاؾخدٓاّ وألاؾاؽ الىٓضي. ا

  .ومُهىم الىُٓاثَىم إلاًغاص ٍم. ب

 .ا جدُٓٔ إلاًغاصاثبض مط

 .مبضأ مٓابلت إلاًغاصاث بالىُٓاثث 

اث الخغصًتهدُجت التي ْض جدضث ومً الاخخماالث :  ئنضاص الدؿٍى

ٛ ػأن ًٙىن عضُض الخؿاب الضَتري الكاَغ في مي. 1  .   مؿاوي للُٓمت املؿخدٓت املالُتيان املغاظهت ألاو

 .املالُت ًٙىن عضُض الخؿاب الضَتري أٖثر مً الُٓمت املؿخدٓت نً الؿىت أن-2

ت ألاضٛى الشابخت  ٍاٛ عم الشاوي، حؿٍى

ت خؿاب    :   ٖما ًليالخشبُخاثهٓىم بدؿٍى

 جشبُخاث يحر ْؿـ إلاؾُاء الخاضت باملطغوٍ املخهلٓت باٌٛسجل: إلاؾُاء املداؾبي لٓؿـ الدسجُل-    أوال

ت)اصًت الم ( ةالاؾخصىاتي ةاعي ط اٛوأنباء الدؿُحر 657/في خـ (املهىٍى

ت خؿاب زؿاعة الُٓمت لنهاًت :الدسجُل املداؾبي ملإوهت جضوي ُْمت الُٓم الشابخت– زاهُا .   ًخم ئناصة حؿٍى

ظا  ماصًا 29/ صاةما مو ظهل خـ68X /ٗل ؾىت مالُت ججهل ح  في خالت الىٓظ في املإوهت أو جسُُػها أو َو

                                                           
1
 .75، ص2013كشوش صبشيُت، اعًال انجشد و انتسىيت حسب انُظاو انًحاسبي انًاني انجذيذ،يزكشة ياستش، جايعت انًذيت، 
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ضطاث باؾخهماٛ رضطذ له املإوهت ًغضض خؿاب المر في خالت الخىاٛػ نً ألاضل التي ئلًاءَا، اما

  68X/ح

  :الَٕذ املداؾبي لٓؿـ الاالدسجُل-زالشا

 الٓابلت لالَخالٕ خُذ ظهل الخؿاباث  للخشبُخاث باليؿبت للخشبُخاثٛ ْؿـ الاَخالٕ باليؿبت طٌـ

ٗاث مسططاث-681/خـ ت نً ألاضٛى يحر واملإوهاث وزؿاةغ الُٓمت لالَخال   .الجاٍع

ٗاث مسططاث-685/خـ ت نً ألاضٛى واملإوهاث وزؿاةغ الُٓمت لالَخال   .الجاٍع

ٗاث مسططاث-686/خـ   صاةىت29/نل خـط الهىاضغ املاصًت، مضًىت مو واملإوهاث وزؿاةغ الُٓمت لالَخال

 1.ؾاعةربُٓمت اٛ

 

 

 

 

 

 ت  املحاسبي لطحثبيحاالخسجيل-رابعا

ٗان خـ ت الجاعي لخشبُخاث ا237/َا أو خـػاهج الهُيُت الجاعي ازبِخاث الذ232/ُْض الاهجاػ ؾىاء  ا املهىٍى  ئهجاَػ

 :اػ للًحرهجخالت ئؾىاص نملُت الا: الخالت ألاولى: ججض خالخحن

 الاهتهاء منها في ياًت الؿىت املالُت في شٙل جشبذ والتي ًخم ًخم اْخىاءَا مً الًحر الخشبُخاث التيٛ ط حـ     

 : الخاليووسجل الُٓض 4 هِاٍػ في مٓابل ألاؾغاٍ ألاخغي املهُىت خؿاباث الظهجظاعي ا

                                                        31/12/N 

  23X  ا                                 /                       ح  XXX        الخشبُخاث الجاعي ئهجاَػ

                    5X                                                         الىٓضًاث                /         ح   XXX 

                                                           
1
 .79 ،يشجع سابق،صة كشوش صابشيٍ 
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                        XXX                                               صاةىى الاؾدشماعاث  / ح        404         او        

 . مضًىا    الخشبُذ املاصي21X/ صاةىا مو ح23X/ ونىض الاهتهاء مً نملُت الاهجاػ ًغضض ح

 خالت اهجاػ املإؾؿت لىُؿها جشبُخاث: الخالت الشاهُت

ملا جىجؼ املإؾؿت جشبُخاث بىاؾؿتها الخاضت ولم ًخم الاهتهاء منها نىض جهاًت الضوعة في شٙل جشبُذ ظاعي       

بهض حسجُل ألانباء في )ئهجاٍػ في مٓابل إلاهخاط املشبذ باليؿبت الى جٙلُت اهخاط الهىاضغ الجاعي اهخاظها 

ت ٖماًلي.  (6خؿاباث الطىِ ُىص الدؿٍى  :ْو

                                                   31/12/N 

ا                 /   ح            232  XXX              الخشبُخاث املاصًت الجاعي ئهجاَػ

 XXX            الاهخاط املشبذ لألضٛى الهُيُت                         / ح            732

 خالت اؾدشماع نُني

ا                            /                        ح237 ت الجاعي ئهجاَػ  XXXالخشبُخار املهىٍى

ت                           /             ح731  XXXالاهخاط املشبذ لألضٛى املهىٍى

 خالت اؾدشماع مهىىي 

 

 

 :جسوية  اول املحداأللة. دامسا

ت (الجغص الضاةم)عص املداؾبي ط هٓاعن الجغص املاصي مو اٛ:املسؼوهاث حؿىیت-1 ٗان َىإ َّغ هٓىم بالدؿٍى  . ئطا 

 

اث. أ ت خؿاباث املشتًر : حؿٍى

.  واللىاػم اؾخالم الُاجىعة صون اؾخالم البػانت أو املىاص *  

اث صون : للمسؼون ياملداؾبعص طعص املاصي أٖبر مً اٛطاٛ-1الخالت   ئن َظٍ الخالت حهني بٓاء خؿاب املشتًر

اباملحزاهُت ًغضض ألهه ال ًكهغ 38/جغضُضٍ َهىإ و نلى انخباع أن خـ ا مً جه البض نلى املإؾؿت انخباع مشتًر

 38/مما ظهل خـ (اث الخاعظُتزؼونالم ) 37/ َهىا ًجهل خـبالخاعط،البػانت أو املىاص و اللىاػم ْض خغضذ 

ٗالخاليو ًٙىن ,صاةىا   : الدسجُل املداؾبي 
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                                                    31/12/N 

 XXXاملسؼوهاث الخاعظُت                                               /                        ح37   

اث املسؼهت                 /   ح                     38     XXX                                املشتًر

          

 

     .37/   ح30/وفي جهاًت الضوعة املداؾبُت ونىض الخطٛى نلى البػاتو هجهل ح

ت الًاّع بدسجُل ُْض مهاٖـ للُٓض للمسؼوني بعص املداؽطعص املاصي أْل مً اٛطاٛ. 2الخالت   جخم حؿٍى

. ٛ أنالٍطاملـ

ت الُاّع يحر الهاصي في املسؼون بحن الجغص املاصي . 2       : والجغص املداؾبيحؿٍى

ت ٖما ًليزؼفي خالت انخباع الًاّع في الم  ا يحر ناصًا، َان الىكام املالي املداؾبي ًىهـ نلى حؿٍى : ون َْغ

 للدؿُحر ةاؾخصىاتي أنباء 657/في َظٍ الخالت ججهل خـ: الجغص املاصي أْل مً الخغص املداؾبي: 1 الخالت   

. هاابي صنون املوزؼو خؿاب الم, اّع ٍاعي مضًىا باٛطاٛ

وخؿاب ي مضًىا نون املوزؼفي َظٍ الخالت ججهل الم: ون أٖبر مً الجغص املداؾبيزؼعص املاصي للمطاٛ. 2 الخالت 

 ًحر الدـنملُاث نً ةاؾخصىاتي مىخىظاث 757

 مً الىكام املالي الخاس ي ونمال بمبضأ الخُؿت و 5 – 123جىظ املاصة . 39/زؿاةغ ُْمت نً املسؼوهاث خـ. 2 

ؾاعة في ُْمت روجضعط أًت  (ؾهغ البُو الطافي)َا الطاَُت ػاهجوهاث جُٓم بخٙلُتها أو ُْمت ازؼالخظع، َان الم

 َظا إلهجاػع مً الُٓمت الطاَُت بون ما إػة مشٍ نىضما جٙىن ٗلطجابن في خؿاب اٛءوهاث ٖهبزؼالم

ون املهني زؼؾاعة ْض جدٓٔ ئطا ما جم في الؿىت املىالُت بُو المرؾُت أًت ىون ، و ئن َضٍ املإوهت َى ثزؼالم

بؿهغ ًٓل نً 

ً زؿاعة ُْمت الم  مسططاث اَخالٕ و مإوهت و زؿاةغ الُٓمت لألضٛى 685/ون ًجهل خـزؼجٙلُخه و لخٍٙى

ت مضًىا و خـ :   ئلى39/و ًخم جُُٓم خـ. ةنون أواخض َغونه صابزؼ زؿاةغ ُْمت الم39/الجاٍع

. غاتوبون اٛػؾاةغ الُٓمت نً مشر: 390*   

.  ون املىاص ألاولُتػؾاةغ الُٓمت نً مشر: 391 * 
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 1. عي رزؿاةغ الُٓمت نً الخىعٍضاث ألا: 392* 

ٙىن  :وعةثاؾخالم البػانت أو املىاص صون اؾخهماٛ َا. 3  طلٚ بىضٛى الؿلهت صون َاجىعة في َظٍ الخالت ٍو

 راجىعة ُْض الاؾخالم بخاعي ٍ 408ٛ/ بـ خـ401/  خؿاب مٓابل في َظٍ الخالت ٌؿدبضٛ خـ38/ًجب جغضُض خـ

 :أن ًٙىن الدسجُل الخالي31/12

                                                    31/12/N  

اث مسؼهت                                                    /                          ح38  XXXمشتًر

 XXXمىعصو الُىاجحر لم جطل الى أصخابها                           / ح                       408

  

 

 :ونىض وضٛى الُىاجحر ًٙىن الدسجُل ٖماًلي

                                                   31/12/N 

                     XXX     مىعصو الُىاجحر لم جطل الى أصخابها      /  ح                      408  

 XXX                                              مىعصو املسؼوهاث   / ح                         401

 

ت الُغوْاث الجغصًت . ب  :حؿٍى

ت الُىاّع بحن الجغص املاصي و املداؾبي بدُذ هجض الُاّع الهاصي أي املسؼوم بحن الجغص  ًجب حؿٍى

ٗالخالي ت الُاّع جخم   :املاصي و الجغص املداؾبي في جهاًت الؿىت َان حؿٍى

                                         31/12/N 

 XXX               مسؼون البػانت                                  /                       ح30  

 XXX                                                      مىعصو لىاػم       / ح                     31  

ىاث أزغي                                               /ح                     32    XXX       جمٍى

 XXX         مىخجاث                                                    / ح                     35   

اث بػانت مبانت                  /  ح                   600   XXX                        مشتًر

  XXX                                        مىاص أولُت مؿتهل٘ت             / ح                    601 

                                                           
1
 .65كشوش صبشيُت ،يشجع سابق،ص 
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ىاث أزغي                           / ح                     602 اهخاط /     ح                  XXX                            72         جمٍى

  مسؼون                    

          XXX      هٓل الؿلو و الىٓل الجماعي                                   /                   ح624  

                      

اث  . ث  1: والؿلو املىخجتجُُٓم ؾلو املشتًر

 جُٓم بخٙلُت شغائها َظا في خالت املىاص ألاولُت اةوهاث مً الؿلو املشترزؼالم: اةجُُٓم الؿلو املشتر.  

ىاث ألاخغي  ظلٚ البػاتو والخمٍى :  مًمٙىهتوهاث زؼ جٙلُت الشغاء للمنئط. ٖو

ظا الػغاةبمإع ط خّٓى اٛالشغاء مو اخدؿاب ؾهغ*       والخسُُػاث  يحر مؿترظهت بهض الخؿم ٖو

ت الث والخؿىماث املىكمت، الخجاٍع ظلٚ الهىاضغ الخجًز .  املمازلت ٖو

ٌ والخٙالُِ املباشغةٖظلٚ مطاٍعِ الىٓل *       واملىاص  املؿىضة ئلى شغاء املىخجاث الخامت والخَُغ

ىاث املٓضمتجکالیِ الشغاء و الخضماثألاولُت  وهاث مً الؿلو زؼًل المطأما حـ.  لخٙالُِ الخٍٙى

: املشتراة جٙىن ٖما ًلي

ىاث و ٖظا اٛزؼًغاث المىٛ َيها ثطحـ (عاث املىخجاثغيث) 603/ خـ* و َى ًٓضم , اتو بؼوهاث و الخمٍى

ىاث و البػاتو مو ياًت الخؿبُٔ و بحن ُْمت ياًت الخؿبُٔ زؼجالٍ بحن ُْمت المرالا وهاث مً الخمٍى

. ةطاعرلت و اٛروهاث النهاةُت الضازؼجالٍ بحن ُْمت المرالؿابٔ، مما ٌهنى الا

خؿاب همىطط ون ًمشلىن نًمً٘ أن ًٙىن املٓغغىن أو املضي (6037 ،6032، 603)أعضضة خؿاب * 

اث البػاتو مً ظهت ن مشل خؿاباث املصدخحن بأصالىدُجت ىاث ومً ظهتي أو بأنلى مشتًر  الخمٍى

 .ألازغي 

 ."اثطثنون المػ الُٓمت نً مشزؿاةغ- 395/خـ         *

                                                   31/12/N 

ٗاث واملإوهاث       /ح                    685  XXX                         مسططاث إلاَخال

   XXX                زؿاةغ الُٓمت مً الخؿاب املهني                  /   ح                    39

 

ت املبُهاث. ر : حؿٍى
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اث ًجهل طثناًت الضوعة و نىضما ال ًخم حؿضًض البػانت أو المهه في: املبُهاث خالت حؿلُم الُاجىعة صون 1 

الػاتو، املىاص ألاولُت، ) مضًىا بخٙلُت الشغاء في خالت ما ئطا حهلٔ ألامغ بـ 600/ ًجهل خـصاةىا(32،31، 30)/خـ

ىاث ألا صاهىا  (35، 34)/ظاٍػ ًجهل خـناث أو إلاهخاط الجاعي اطثن، أما في خالت ما ئطا حهلٔ ألامغ بالم(عي رالخمٍى

 طعاري خُذ ًيبػي ئب املداؽطعار إلاهخاط و ٌؿمى َظا إلابخٙلُتا صًً م624/نل خـط إلاهخاط مو بخٙلُت

. ا ختى ال ًخم اللبـ نىض الُٓام بالخغص الضاةم للؿلو والخضماثظىب ووغهها ناػراملبُهاث ئلى الم

اث صون َاجىعة جٓخط ي طثن ئن خالت حؿلُم البػانت أو الم: خالت حؿلُم البػانت أو املىخجاث صون َاجىعة2 

ل امللُ٘ت، خُذ ًخم َٓـ حسجُل ُْض اؾخالم البػانت أو الم و في َظٍ الخالت َٓـ ,اث طثننضم جدٍى

ا بهضثوٍااث لم حهض طاملىذ – نابػباٛ: 418/ خـ بباةًػ ا411ٛ/ خـ         اؾدبضاٛ  ٔ اٛ(َع   :ًض الخاليّ، َو

                                                      31/12/N 

ا بهض                     –الؼباةً /                     ح418  XXX املىخجاث التي لم حهض َىاجحَر

 XXX                                               مبُهاث البػاتو      /   ح                    700

 

 XXX                          بػانت مؿتهل٘ت                             /                       ح60

 XXX                          مسؼوهاث البػاتو                          /ح                       30

 XXX                         مسؼوهاث مً املىاص ألاولُت               /                        ح31

ىاث ألازغي                    /                        ح32                                 X XX      الخمٍى

                            

 زغوط البػانت مً املسؼن                                      

                          XXX  حًُحر املسؼوهاث مً املىخجاث          /                      ح724

                                XXXاهخاط الؿلو ئهجاٍػ                    /                        ح33

   XXX                             مسؼوهاث املىخجاث                    /                        ح35
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طىع  ًمشل الغضُض الضاةً أو املضًً 603ئطن خؿاب   مً بحن ألانباء، ل٘ىه ًٓضم ئشاعة هدُجت في الخؿاب ٍو

 .ْىؾحن ًًة أو ببؾاٛ

 و جخػمً الخٙالُِ طجانَا في خالت إلاطة ئهخاٍجُٓم الؿلو املؿخدت بخٙل: املسؼوهاث نً الؿلو املىخجت   

لاملباشغة و املطاٍعِ الهامت التي  وهاث مً الؿلو زؼٛ المط حـ.جامتاث هخج املىاص ألاولُت ئلى محؿخىظب جدٍى

ن في ياًت زؼ بحن ُْمت إلاهخاط الماملىظىصٛ الازخالٍ رجم (اثطثن المطجانئ)وهاث زؼ حًحر الم713/ خـطثنالم

 أن  ومىه ًمً٘. زؿاةغ ُْمتزظ ال ًأ71والخؿاب اًت الخؿبُٔ الؿابٔ، ي ههن ٍزؼ الموبحن إلاهخاطالخؿبُٔ 

 .ًٙىن صاةما أو مضًىا

ت خؿاباث الًحر: زاهُا  :حؿٍى

ت الؼباةً ح.    ا هدُجت للطهىباث املالُت لبهؼ الؼباةً ججض املإؾؿت مشاٗل في جدطُل الضًىن : 411/حؿٍى

 بدُض جٙىن امام خالخحن جخمشل َُما ًلي

 .خطٛى املإؾؿت نلى ظؼء مً صًىجها    * 

 . ال جدطل نلى ش يء مً الؼباةً بالخالي َهي صًىن مهضومت   * 

تها في جهاًت الضوعة  :     لظا ًجب حؿٍى

اصة في املإوهت           - ً مإوهت لجؼء مً الضًىن املشٕٙى في جدطُلها او الٍؼ  .نىض جٍٙى

                                                   31/12/N 

   XXX                         مسططاث الاَخالٕ و املإوهت و زؿاةغ الُٓمت                    68

 XXX                                   زؿاةغ الُٓمت مً خؿاباث الؼباةً                         491

 

ونىض اؾترظام الضًىن ًخىظب نلى املإؾؿت الًاء املإوهت او جسُُػها او جدطُل ظؼء مً َظٍ الضًىن ، 

ٔ الُٓض الخالي  :وطلٚ َو

                                                    31/12/N 

 XXX                                              زؿاةغ الُٓمت نً خؿاباث الؼباةً             491

ىاث                   785  XXX                 اؾترظاناث الاؾخًالٛ نً زؿاةغ الُٓمت والخمٍى

 

ٙىن الدسجُل-    :َظٍ الخالت نىضما جخأٖض املإؾؿت مً نضم جدطُلها للضًىن ٍو
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                                                 31/12/N 

 XXX                                 زؿاةغ نً خؿاباث صاةىت يحر ْابلت للخدطُل           654

 XXX                                                                       الؼباةً                    411

 

 

 411/  الى  ح654/مً  ح:  ونىض خضور صًىن مهضومت ظضًضة نىض الجغص ًخم أًػا جدمُله بىُـ الُٓض

ٗاملت بالُٓض  :و ًخم اُْاٛ الضًىن املهضومت 

                                                   31/12/N 

 XXX                                                                               الؼباةً             411 

 XXX                  زؿاةغ نً خؿاباث صاةىت يحر ْاًلت للخدطُل                            654

 

ٗالخالي  :ونىض جدطُل ظؼء مً َظٍ الضًىن املهضومت ًٙىن الدسجُل املداؾبي 

                                                   31/12/N 

 XXX                                               البىٚ                                                  51 

 XXX                                                                                       الطىضّو   53او

 XXX                 زؿاةغ نً خؿاباث صاةىت يحر ْاًلت للخدطُل                              654

 XXX                            الؼباةً                                                                  411

ٗالخالي496/وهٓىم بالًاء مإوهت الضًىن املدطلت بترضُض ح   : 

                                                                                  31/12/N 

 XXX         زؿاةغ الُٓمت نً خؿاباث مضًىحن مسخلُحن               /     ح               496 

ىاث           /     ح              785    XXXاؾترظاناث الاؾخًالٛ نً زؿاةغ الُٓمت والخمٍى

 

ً مانضا ح  ألهه ال جىظض زؿاةغ 654/  و اطا ْامذ املإؾؿت بخدطُل ٗل الضًىن َُخم حسجُل الُٓضًً الازٍغ

 .ُْمت
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     و في خالت وظىص صًىن مهضومت هدُجت ألوعاّ الٓبؼ يحر مؿضصة بؿبب اشهاع اَالؾه، َُخم ئزباث 

ت بالُٓض املىالي وبهضَا ًُٓل ح  .654/الضًىن املهضومت و جسُُؼ ُْمت الىعْت الخجاٍع

                                                   31/12/N 

 XXX       زؿاةغ نً خؿاباث صاةىت يحر ْابلت للخدطُل              /                     ح654

 XXX                                         أوعاّ الُٓؼ       /                                 ح413

 

 

ت خؿاباث الؼباةً الضاةىىن ح3  :491/ حؿٍى

   حؿىي خؿاباث الهمالء التي لها عضُض صاةً مهىاٍ ان َظا الخؿاب ْض جدٛى مً أضٛى الى زطىم  ، 

ظا بهض صمجه في ح  نمالء صاةىىن ، اطن في جهاًت 491/ونلُه ًجب اقهاع َظا الخؿاب غمً الخطىم، َو

 صاةىا ،و في بضاًت الؿىت 419/الضوعة هجهل خؿاباث الهمالء طاث الغضُض الضاةً مضًىت،و َظا ًجهل ح

ت ًُخذ في جهاًت الؿىت املالُت 419/املىالُت هجهل ُْضا مهاٖؿا لترضُض ح  الظي هٓٛى نىه اهه خؿاب حؿٍى

 .لحرضض في بضلُت الؿىت املىالُت

 

 جسوية اللسابات املالية:سادسا

 :الؿىضاث.   ا

ش الاُْاٛ-1       ُت في جاٍع و الُّغ  : خالت ؾىضاث الخىقُِ الٓابلت للمُاغلت خاال ة املُٓمت بالُٓمت الؿْى

 :بحن َظٍ الُٓمت و الُٓمت املداؾبُت للؿىضاث ٌسجل ٖماًلي

 50/ًجهل خؿابا َغنُا حX   الُٓمت الؼاةضة لؿىضاث الخىقُِ صاةىت765  مضًىا وخؿاب . 

 50/ًجهل حX الُٓمت الىاْطت لؿىضاث الخىقُِ مضًىا665/ صاةً و ح . 

ًجهل مضًىا و ًجهل ؾهغ الخىاٛػ صاةىا مٓاًل  : 50X/خالت الخىاٛػ نً الؿىضاث الخىقُِ َان عضُض ح -1

 . مضًً في خالت الخؿاعة و ًجهل ئًغاصاث مالُت صاةىا في خالت الغبذ667خؿاب .ظهل ألانباء املالُت 

 : البىٚ–ب 

ت البىٚ جٙىن بدؿاب  ت الظي ًمً٘ ان ًكهغ عضُضٍ صاةىا، وفي خالت 519     حؿٍى  املؿاَماث البىُ٘ت الجاٍع

ىٓظ في الجاهب الضاةً نىض الدؿضًض  ض في الجاهب ٍو السخب بأٖثر مً الغضُض البىٙي، َهىض جدطُل ًٍؼ
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 صاةىا مو ظهل خؿاب البىٚ 519/  ًمً٘ ان ًٙىن صاةىا، و جخم مهالجت َظٍ الىغهُت ح518/نلما ان ح

ٗان به صاةىا  1.مضًىا باملبلٌ الضي 

 ّ اث الطىضّو مو ما : ث الطىضو ًمشل الؿُىلت الكاَغة لظا ًٓىم املداؾب بمٓاعهت الجغص املاصي أي مدخٍى

خهثَى مسجل مداؾبُا خُض بىظىص َغوْا  . ٌؿخضعى لىا بدؿٍى

 

 :وسجل الُٓض املىالي

                                                  31/12/N 

 XXX                                        الطىضّو                       /                         ح53

 XXX                مىخجاث اؾخصىاةُت نً نملُاث الدؿُحر           /        ح                757

 

ت ح-ث سجل َظا الخؿاب ظمُو الخؿاةغ في الُٓمت التي جؿغأ : 591/زؿاةغ الُٓم نلى ألاضٛى املالُت الجاٍع َو

، و اطا خضزذ  ت املخمشلت في ُْم الخىقُِ املىٓىلت او البىٚ و ما شابهه او الطىضّو نلى ألاضٛى املالُت الجاٍع

ٗالخالي  :زؿاعة في الُٓمت الخض الخؿاباث الؿابٓت الظٖغ ٌسجل الُٓض املداؾبي 

اصة في املإوهت:     الخالت الاولي ً او الٍؼ  جٍٙى

                                                    31/12/N 

 XXX          مسططاث الاَخالٕ املإوهاث وزؿاةغ الُٓم           /                     ح686

                             نً الهىاضغ املاصًت

ت       /                     ح591  XXX                   زؿاةغ الُٓم نلى ألاضٛى املالُت الجاٍع

 

ىم الخؿاعة وجأُٖضَا: الخالت الشاهُت  خالت ْو

                                                    31/12/N 

ت      /                         ح591   XXX               زؿاةغ الُٓم نلى ألاضٛى املالُت الجاٍع

 XXX                             الىٓضًاث                               /   ح                         5  

 

                                                           
1
 .65 كشوش صبشيُت،يشجع سابق،ص 
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ىم الخؿاعة ٗلُا او ظؼةُا وجدطل  املبالٌ جلػى املإوهت املدطل ٖماًلي  :اما في خالت نضم ْو

                         

 

                                 

                                                   31/12/N 

ت      /                   ح591  XXX                    زؿاةغ الُٓم نلى ألاضٛى املالُت الجاٍع

  XXX    واملإوهاث       اؾترظاناث الاؾخًالٛ نلى زؿاةغ الُٓمت/    ح               785 

                                                                        

 

 خالت جٙىن َيها الخؿاعة أٖثر مً املإوهت: الخالت الشالشت

 :  َِسجل الُاّع نلى الىدى الخالي

                                                    31/12/N 

ٗاث واملإوهاث وزؿاةغ الُٓمت     /                      ح685  XXX         مسططاث إلاَخال

ت                                               لألضٛى الجاٍع

ت         /                     ح591  XXX                 زؿاةغ الُٓم نلى ألاضٛى املالُت الجاٍع

 

ت خّٓى امللُ٘ت والضًىن : ؾابها  حؿٍى

ت خّٓى امللُ٘ت: 1  حؿٍى

و 101/ مو ح108في جهاًت الؿىت املالُت ًغضض ح :  108/  ا   خؿاب املؿخًل ح   َٓض جلجا املإؾؿت الى َع

، او مً زالٛ ئغاَت للغبذ  (نُيُت او هٓضًت)أمىاٛ اؾخًاللها، و طلٚ باغاَت أمىاٛ ظضًضة الى عأؾماله 

ض مً أمىاٛ اؾخًالله بمٓضاع الغضُض 108/ املدٓٔ الى عاؽ ماله، و ٖظلٚ نىضما ًٙىن لغضُضٍ ح  صاةً ًٍؼ

 .الضاةً

 

 :109/عأؾماٛ امل٘دؿب يحر املؿخهان به ح . ث

ٙىن نىض جسطُظ عاؽ ماٛ في  ت الىكامُت ٖماًليN/31/12 ٍو ُض الدؿٍى  : ْو
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                   xxx                           1011                           عؾماٛ امل٘دؿب                              /    ح                 109

                            xxx                                         خؿاب عأؾماٛ الطاصع       / ح

 

 : وحشمل106/جُٓض الاخخُاؾاث في الجاهب الضاةً ٛ ح: 106/الاخخُاؾاث ح . ر

  ( مً عاؽ املاٛ%10 وال جخجاوػ % 5)الاخخُاؾاث الٓاهىهُت 

 (الهاصًت)الاخخُاؾاث ألاؾاؾُت 

  ت جدضص شبها خؿب مجلـ إلاصاعة وهي مً خُض املبضأ نباعة نً أعباح الاخخُاؾاث الازخُاٍع

ُٓض في الجاهب املضًً ح  الجؼء 106/مسططت بشٙل صاةم للمإؾؿت ما لم ًطضع ْغاع مسالِ، ٍو

ٗاء  1. ًخم اْخؿانه مً اظل اَخالٕ الخؿاةغاوم. املضمج بغأؾماٛ ما لم ًخم جىػَهه نلى الشغ

 :ووسجل في جهاًت الضوعة الُٓض الخالي  

 (اخخُاؾاث)  106/ ح                            (هخاةج مالُت ضاَُت)    12/    مً ح

 :11/الترخُل مً ظضًض ح-ر

ذ أو زؿاعة     سجل اظله الجمهُت الهامت جسططه ئلى ْغاعاث الخٔ ًٙىن صاةً والظي ظؼء مً الىدُجت لٍغ

ذ)في خالت جغخُل ظضًض   12/، و مً َىا هٓٛى أن خـ(زؿاعة)و الغضُض مضًً في خالت جغخُل مً ظضًض  (ٍع

خه ئطا  :  ٗانًٙىن حؿٍى

.   صاة12ً خاویکىن  الخٙالُِ مً إلاًغاصاث أٖبر خالت يعبذ ٍ* 

.   مضی12ً/ و یکىن حالخٙالُِ اکبر مً إلاًغاصاث خالت ي ٍزؿاعة* 

ٗاث بطُت خـ* .   خؿب الٓغاع النهاتي لخسطُظ الىدُجت املخسظة12/ في شغ

ٗاث الُغصًت خـ* ما لم جدٓٔ ْغاعا  (1+ن ) في الُىم ألاٛو مً الؿىت املالُت 101/ ًدٛى ئلى خـ12/ في الشغ

.  ًسالِ طلٚ

 ":131/خـ"ئناهاث مً ظهت وضُت . ط

 :ًليًخم في ياًت ٗل ؾىت مالُت باناصة الىكغ في َظٍ املإوهاث ٖما 

و املإوهاث ن* و) 15X/ خـ68X/ حصنل الٓیط نىا۔ َع .  (بُٓمت الَغ

                                                           
1
 .153  عطيت عيذ انشحًٍ،يشجع سبق دكشِ،ص 
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.  (ُْمت الخسُُؼ) 786/ خـ15X/ما نىض جسُُؼ أو ئلًاء املإوهاث هجهل خـ*

":  16/خـ "والضًىن املمازلتالاَتراغاث . ح    

مو  (أنباء الُىاةض) 661/  مضًىا مو ح164/َاًت الؿىت املالُت ججهل الُٓض حننىض حؿضًض أخض ألاْؿاؽ في   

 1. صاةىا (البىٚ) 5 12ظهل خا

 

 

 

 

 

   الدًون ت جسوية حسابا1

َاًت الؿىت املىالُت ْض ًكهغ عضُض خؿاب املىعصون مضًىا نفي ": 401/خـ»واملسؼوهاث مىعصو الخضماث  . أ

َخٙىن أعضضَا مضًىت، و َظا  ( مً مغة مشالعلهإالء أٖضٗالضَو )و َظا ًدض اؾخصىاءا لؿبب أو آزغ 

ت خؿا ٗاآلحيبًسالِ الٓىانض الهامت، و بالخالي ًجب حؿٍى  : َم 

                                                   31/12/N 

5Xخؿب وقُُت الخؿاباث املضًىت الاضلُت             /                       ح               XXX 

                            XXX                         مىعصو املسؼوهاث والخضماث              /   ح                   401

 

 .وفي بضاًت الؿىت املىالُت ًٓلب الُٓض

 :403/اوعاّ الضَو ح . ب

                                                           
1
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وفي خالت ٖشِ .     حشمل أوعاّ الضَو ال٘مبُاالث او الؿىضاث الاصهُت التي خغعتها املإؾؿت ألمغ مىعصَا

ت الجغصًت لٙل  البىٚ مهلىمت ظغصًت جُُض بان البىٚ ؾضص ٖمبُالت الخض املىعصًً مما ًجهل ُْض الدؿٍى

 :خؿابي البىٚ و أوعاّ الضَو ٖماًلي

                                                     31/12/N 

 XXX                            أوعاّ الضَو                                 /                        ح403

 XXX                                 البىٚ                                   / ح                        512

 

ٗاَت الخهبِئاث لضًىن الخشبُخاث ": 404/ـبالخشبُخاث الضًىن املخهلٓت . ث ئن مً ضالح الخشبُخاث أن جدضص 

ظلٚ مً ٗل ؾىت، 12/31املدطلت لًاًت  ٗاَت املهلىماث املخهلٓت بدسجُالث الاؾخدٓاّ لؿضاصَا  ٖو ت  مهَغ

ظا ما. نىض خلٛى ألاظل ت  ًدخم نلى املإؾؿت ئظغاءَو  .ُْىص الدؿٍى

 :الشغاءالضًىن املخهلٓت بهملُت . ر

مىعصو ) | 408 حوکظا  ( مسؼوهاثمىعصو ) 40/ٛ الىضٛى ئلى جىغُذ خـطئن الخؿّغ ئلى َظٍ املهمت َى مً ا

ظا الخباصٛ ر أشخظصع ئلُه َى أن املإؾؿت أٖثر نلما مً طو ما ث (َىاجحر لم جطل ئلى ضاخبها ع، َو

 467/للمهلىماث ًإصي ئلى ئقهاع ُْىص مداؾبُت، وفي هُـ إلاؾاع َاهه ًخم َدظ مدخىي الخؿابحن خـ

 .(ب صَههاطألانباء الىا) 448/عي الضاةىت و خـرالخؿاباث ألا)

 

 

ػبـ في :املؿخسضمحنالضًىن املخهلٓت بدؿُحر ط   و والدؿضًضاث عي رالػغاةب ألا) 447/ َظا الخؿاب خـٍو

و في َظا إلاؾاع و الُدظ بدؿب  (صمحنراملؿذ) 427/و خـ (الػمان الاظخماعي) 431/و ٖظلٚ خـ (الغؾىم

. نلى الضزل إلاظمالي، و خالت الاْخؿاناث املخممت مً ْبل املإؾؿتغغاةب جدضًض الىغهُت الخُُٓٓت لل

 441/، باإلغاَت ئلى خـ(الهاملىن ) وأخىع مؿخدٓت 421 َمً الػغوعي وغو اجُاّ خٛى عضُض خا 

(.  طجابنالػغاةب نلی اٛ)
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 اهخٓاضاثًالث و هؼ حؿبُٓاث و صَهاث مضَىنت نلى الخؿاب جسُُػاث و ث«:409/املضهُىن املىعصون . ح

ا مً الضًىن نىض ُْل الؿىت   نلى الخؿاب املضَىنت بىاء نلى ثالدؿبُٓا نلُه ًجب أن جغص املالُتو يحَر

  49.1/ و لِـ في خـ238/ نمىما مددؿبت غمً خـلخشبُخاث  في املىاػهت جدذ نىىان االخشبُخاثؾلبُاث 

ت – ألاعضضة. ر ة التي جٙىن مىغىم مإوهت، جُٓض ٍنىضما جخدٓٔ الخٙل": 481/خـ"الخطىم الجاٍع

ٔ الُٓض في خاؾب  (48/الُٓض في خاؾب املضًً لـ خـ)لو املإوهت ب في مباشغةالخٙالُِ املؿابٓت م نً ؾٍغ

  :ٖماًلي، 481/ح و ًخم جطُُت .الضاةً لخؿاب مالي أو خؿاب الًحر

                                                   31/12/N 

ت املغضضة                                   /                      ح481  XXX        الخطىم الجاٍع

ىاث             ةاؾترظاناث نً زؿاةغ الُٓم/   ح                      78  XXX           والخمٍى

 

ٗاَُت ًجهل ح  . صاةىا481/  مضًىا مو ظهل ح68/ونىضما جٙىن املإوهت يحر 

 جسوية حسابات الخسيير: اململطل الثالح

ًت، و نىض بًت في ًىمُت املإؾؿت نلى أؾاؽ الىزاةٔ املداؽب زالٛ الضوعة املداؽطًل ألانباء و الىىاثطًخم حـ

ت بهؼ خؿاباث الدؿُحر،N/12/31لٔ الضوعة في ى ٓا ملبضأ املداؽ.  البض مً حؿٍى ة الظي ًٓط ي Fَو

 الىغهُت  وة الضوعةطباؾخٓاللُت الضوعاث املالُت لٙل صوعة جدمل أنباءَا و هىاججها مً اخل أن حه٘ـ هتي

ت الخؿاباث ألانباء و اٛ  . ججوانالخُُٓٓت للمإؾؿت، لظلٚ البض مً الُٓام بدؿٍى

 

 

 

 جسوية املصرألفات: فرع  ألل ال

ٙي 1970 في نام  حهٍغِ للمطغوَاث خاء َُه بأيا ئظمالي  (FASB) ْضم مجلـ مباصب املداؾبت ألامٍغ

ًت نً الىخضة طاعرة الخضَٓاث املالُت اٛط مها هتيلٙليهماضىم أو رًاصة في اٛػالىٓظ في ألاضٛى أو ئظمالي اٛ
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جغ. مهُىتة بًت زالٛ َترة مداؽباملداؽ ا نلى أؾاؽ جهة مً مطغوَاب هطِب ٗل َترة مداؽ جدضًضيٍو

ِ الانتراٍ باملطغوَاث جدضًض اللحبعة املداؽَذالهالْت بحن اٛ ة فًت و اؾىاص املطغوٍ بمهنى اهه ًخْى

 أن ًخطح مجغصٌشٙل نام ًخم .  َخخدٓٔ املطغوَاثامداؾبي ئزباجهًت التي ًخدٓٔ َيها املطغوٍ و نمػاٛ

لها مما ًخؿلب مهالجت املطغوَاث املضَىنت طاص مً اٍللمداؾب أن َىإ مىاَو اْخطاصًت ْض جم اؾذ

تبمىظبمٓضما واملطغوَاث املؿخدٓت منها  .  ُْىص مداؾبُت حؿمى بُٓىص الدؿٍى

ءا ظؼو ًٙىن , املطغوٍ املضَىم مٓضما نىضما ًضَو املشغوم مطغوَا ًكهغ: مٓضما املضَىنت املطغوَاث-أوال 

ة الٓاصمت ، َهىض نملُت الجغص و ؾبٓا ملبضأ الاؾخدٓاّ ًجب اؾخهاصة َظا املطغوٍ املضَىم ن الـًسظمنها 

جذ بالضَاجغ خؿاب وؾُـ باؾم املطغوٍ املضَىم ٍمٓضما و نضم جدمُله نلى الُترة املالُت الخالُت، ولهظا ي

 الخأمحن املضَىم ، الغواجب املضَىنت مٓضما،اع املضَىم مٓضماًجو مً ألامشلت نلى طلٚ مطغوٍ إلا ,مٓضما

ٓخحنبالح، و ْض ظغث الهاصة نلى مهالجتها مداؽ...مٓضما  1.ًا بؿٍغ

ٓت حهخبر ظمُو املطغوَاث املضَىنت زالٛ الُترة ٖأضل ًجغي طوبم :ٖأضلئزباث املطغوٍ .  أ ب َظٍ الؿٍغ

ٓت وهغع ،مضَىم مٓضما ا جدذ اؾم املطغوٍجهبارئ هخبر مضًىا و لخىغُذ َظٍ الؿٍغ  :الخالي الُٓض َو

                                                    31/12/N 

 XXX                 اًجاع مدل مضَىم مٓضما                           /                        ح613

 XXX                                          الىٓضًاث                       /                          ح53

 

ت نم مضة ؾيخحن انخبر بالٙامل  ونىض جدلُل َظا الُٓض ًخطح ان مطغوٍ الاًجاع املضَىم مً ْبل الشٖغ

ت ًكهغ في جهاًت الؿىت في صَاجغ ألاؾخاط  .أضل مً أضٛى الشٖغ

 

 

 

ت إلاي:الشاويالُغم  صاث عا حؿٍى

                                                           
1
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ًاصة في ػلت ئلى الىخضة املداؾبُت، و التي جإصي ئلى اٛر ٌهٍغ إلاًغاص بأهه ئظمالي الخضَٓاث املالُت الضا    

 وناصة جيخذ إلاًغاصاث مً ٗليهما،ضىمها أو في رْظ في ئظمالي نئظمالي أمىالها أو اٛ

 ا الىخضة املداؽ  .ًتب بُو الؿلو التي جخدها أو جىاخَغ

 بُو أضٛى املشغوم  . 

 ت مسخلُتر الاؾدشماع في أوظه اؾذ  . ماٍع

 املخهاٍع نليها لالنتراٍ باإلًغاص و الخهبحر نىه بالٓىاةم إلاظغاءاث ةاملداؾبي املباصبو ْض خضصث املُاَُم و 

ٔ ْانضحي الخدُٓٔ و الاؾخدٓاّ، ئط ٌهخبر إلاًغاص مؿخدٓا بمدغص ئجمام نملُاث الاٖخخاب أو  املالُت َو

ت، و بمىظب الشغؾُحن الؿابٓحن ًجب طة مهٓىلت أو نىض الاهتهاء مً نملُت املباصلت الذطالاْتراب منها بضع اٍع

ض اٖخخاب إلاًغاص ؾىاء ْبؼ َهال أو لم ًٓبؼ وانخباٍع مً ئًغاصاث الُترة، ب الُٓض املداؽئزباث ي الظي ًٖإ

ت ٖابَاًت الُترة املداؽنصم املداؾب في رولخدٓٔ طلٚ ٌؿذ عاء مداؾبي ًدٓٔ ْانضة طًت ُْىص الؿىٍى

اللها ، رالاؾخدٓاّ املداؾبُت، و ختى ًخم جدضًض ما ٌهىص للضوعة بالػبـ ًجب ئناصة الىكغ في ٗل ما سجل 

   :(إلاًرادات املسحححة)اللالة  أللى : و َظا ًإصي ئلى خالخحن 

ا ط، ٛ(کاملهابػء منها أو ی ط)خؿب ؾبُهتها و ل٘نها ال حهىص ئلى الضوعة ب : 7لذ في خؿاباث الطِ طئًغاصاث ؽ

.   أي ئهٓاص إلاًغاصاث خظَهاب ًج

 أْل مً إلاًغاصاث املؿخلمت َهال ةاملداؾبيَاًت الُترة ننىضما جٙىن إلاًغاصاث امل٘دؿبت للىخضة املداؾبُت في 

ى في يحر املؿخلم باًغاص مؿخدٔ، ىٛبؾمي َظا الم  َيها و اٖدؿب خُٓٓخه أضال مخضاوال ًسظ الُترة التي َو

ٔ الُٓض  خه، َو  :الخاليًدب حؿٍى

 1.وي إلاًغاص املو7x/_ئلى ح                 (اؾخالمهاب طب صَهها و املؿخداث الىاطألانباء ألاخغي الىا)468/خـ
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مت الىخضة الاْخطاصًت التي طٛ بطع ألايو جمشل ئلؼاما مالُا ْظ :(إًرادات محيدة سطفا)اللالة الثاهية 

اًت ئنضاص الخؿاباث الخخامُت ىصماث لم جٓضم أو لم حؿدىُض ٛرًغ نً ُْمت ىَا جمشل خّٓى للناؾخلمتها لٙى

ا ثاملحزاهُتو  :  خالخحن فو هالح,  َترة مالُت الخٓتزظ ، و هي في خُٓٓت أمَغ

  مُٓضة ؾلُا ألٖثر مً ؾىت مالُتئًغاصاث-أوال 

ت َظٍ إلاًغاصاث مً خالٛ الُٓض   :الخاليًخم حؿٍى

 ( املإظلتعي رالخىاضل وألانباء ألا) 138/ خـالى  (املهنيإلاًغاص ) 7x/مً خـ

 :ئًغاصاث مُٓضة ؾلُا ألْل مً ؾىت مالُت: زاهُا

ت َظٍ إلاًغاصاث مً زالٛ الخؿاب ح  . الخىاضل املهُىت ؾلُا487/ ًخم حؿٍى

 

  ثحدًد هخيجة الدألرة :الثالحاململحح 

 

صٛو طة املالُت جٓىم بانضاص ناًت الـهه وشاؾها في هدُجتلٙي حؿخؿُو املإؾؿاث الاْخطاصًت الخهٍغ نلى 

ٛ  ًخم ئنضاص املالُت الطاَُت للؿىت وجدضًض الىدُجت طخؿاباث الىخاب  جكهغ َُه نىاضغ املحزاهُت وجىكُم ظضو

ؼ املالي للمإؾؿتوالتي حهمل الخخامُت، وهي املحزاهُت .  نلى جدضًض املٖغ

 ألثحدًد الىخيجةرد ج ميزان املرا عة بعد ال: ألل  اململطل 

رد ج املرا عة بعد الميزان: أألال

  :الجرد ميزان املرا عة بعدد جعريف-1

ت   مً الُىمُت وجغخُل الخؿاباث N/31/12 الضوعة مداؾبُا في وجدضًض هدُجتبهض الُٓام بهملُاث الدؿٍى

ى ًسخلِ نً ميطان املغاػالهامت ئلى صَاجغ ألاؾخاط جٓىم بانضاص مي ْبل )نت الهام طان املغاػنت بهض الجغص، َو

نت بهض طان املغاػة لميبؽن، ئما باٛ(والىىاجج والخطىم ألانباءظمُو خؿاباث ألاضٛى  الضي ًدخىي  (عصطاٛ
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هٍغ محزان املغاظهت بأهه أصاة ُْاؽ الخىاػن الخؿابي للخأٖض مً صخت الدسجُل في الضَاجغ خُضالجغص  ٌُ  

خم ئنضاصٍ. وجُاصي ألازؿاءبمهنى اخترام مبضأ الُٓض املؼصوط  (وصَتر ألاؾخاطالُىمُت )املداؾبُت   بطُت ٍو

وفي خالت نضم .  حجم نملُاث ووشاؽ املإؾؿتوطلٚ خؿب (ٗل شهغ أو ٗل زالسي أو ٗل ؾضاس ي)صوعٍت 

 1: جىاػن محزان املغاظهت ًٓىم املداؾب بما ًلي نلى ؾبُل املشاٛ ال الخطغ

 

 مغاظهت نملُت الجمو لخاهاث محزان املغاظهت  . 

  ٌوألاعضضة في ووغو املبالٌ صَتر ألاؾخاط ئلى محزان املغاظهت وألاعضضة مًمغاظهت نملُت هٓل املبال 

 . الجاهب الصخُذ

  صَتر ألاؾخاطوالترضُض لخؿاباثمغاظهت نملُت الجمو  . 

 مغاظهت نملُت الدسجُل في الُىمُت . 

 في محزان املغاظهت مغاْبت صخت ما ًلي
ً
 :ًجب صاةما

مجمىم املبالٌ املسجلت في ٗل الخؿاباث في الجاهب املضًً حؿاوي مجمىم املبالٌ املسجلت في الخؿاباث  -      

 .في الجاهب الضاةً

.  مجمىم ألاعضضة املضًىت لٙل الخؿاباث حؿاوي مجمىم ألاعضضة الضاةىت لٙل الخؿاباث -       

هّض ْبل ئظغاء أنماٛ الجغص  ٌُ ًضعى بمحزان املغاظهت ْبل الجغص،  (أنماٛ جهاًت الؿىت)ئن محزان املغاظهت الظي 

هّض بهض ئظغاء الجغص و مسخلِ ُْىص  ٌُ أما محزان املغاظهت بهض الجغص و ْبل جدضًض الىدُجت َهى املحزان الظي 

ت التي حهىص للضوعة مشل  ٗاثالدؿٍى ت خؿاباث إلاَخال  و املطاٍعِ إلانضاصًت واملإوهاث و خالت الخٓاعب و حؿٍى

الخ، َهى ًدخىي نلى ظمُو خؿاباث محزان املغاظهت ْبل الجغص ؾىاء الخؿاباث التي ...ألانباء و الىىاجج 

ت  ٗاالحي. و اعضضتها الجضًضة اوبمبالًهاحهغغذ للدؿٍى  : َخكهغ ظمُو الخؿاباث في محزان املغاظهت وهي 

تها (5،4،3،2،1)اهُت ػخؿاب المي-  .بهض حؿٍى

ت ث-  2.نت بهض الجغصط املغاناػَغ في ميفخؿاب الدؿٍى

                                                           
1
 .93عطيت عبذ انشحًاٌ،يشجع سبق ركشِ، ص 

2
 .153عطيت عبذ انشحًاٌ،يشجع سابق، 
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ة ط ئال ضافي هتيوال ًكهغة الضوعة طَا عضضث نىض جدضًض هتينأل (7، 6)والىىاجج ال جكهغ خؿاباث ألانباء - 

 .ة املالُتنالـ

 

 

 

 

 

 

 

2 – ٛ عص ط محزان املغاظهت بهض اٛظضو

 ٛ م  :ظضو  ن/12/31 محزان املغاظهت( 2-2)ْع

م الخؿاب  الاعضضة الخؿاب ْع

 صاةً مضًً

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

    عؤوؽ ألامىاٛ الخاضت     

ت  الخشبُخاث املاصًت واملهىٍى

 املسؼوهاث

 خؿاباث الًحر او الخّٓى 

 الضًىن 

 الانُاء او الخٙالُِ

 الىىاجج

 

 

 

 XXXXXX XXXXXX املجمىم 

ٔ الىكام املالي واملداؾبي الجضًض،: املطضع  .99ص، 2009نؿُت نبض الغخمان املداؾبت الهامت َو

 

  ثحدًد الىخيجة:راهيا
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:  الىىاججحهٍغِ-1

اث و الخضماث التي ْضمتها املإؾؿت ئلى طثن الىىاجج هي املؿالو املالُت املدطلت أو التي ؾخدطل مٓابل الم

 طمىنت نلى خؿاباث جٙالُِ إلاهخاطٖما حشمل َظٍ الم, (مٓابل مخل إلاناهاث املؿخلمت ًغ أو بضون ىاٛ

و َظٍ الخؿاباث ال جمخل .(78/خـ)ؾاةغ الُٓمت و املإوهاث رام نً طاؾتر وخؿاب (73-72الخؿاباث )

. مٓبىغاث هٓضًت

 و الخاص بخؿبُٔ 156–08 مً املغؾىم 25 في املاصة طواثن الخضًض نٍغ اٛياملداؾب أما الىكام املالي و     

الٛ راًض املؼاًا الاْخطاصًت التي جدٓٓذ ػؾىت مالُت في ث (طأي هىاث) مىخىظاثجخمشل :" املالي  امفنْاهىن اٛ

اصة في ألاضٛى أو اهسُاع في اٛ ًل أورالؿىت في شٙل مضا ؾاعة في راث اؾخهاصة طجىنٖما جمشل الم. ضىم رٍػ

 1". ب ْغاع مً الىػٍغ املٙلِ باملالُتط مىةاملدضص (املإوهاثأي )الُٓمت و الاخخُاؾاث 

 

 :لىخاةجب  خؿافيملٓضمت ا املهلىماث- 2

 :و التي جخمشل في 

الُٓمت . إلاظمالي الهامش: امُو الدؿُحر الغةِؿُت ألاجُتطجدلُل ألانباء خؿب ؾبُهتها و التي حؿمذ بخدضًض م *

  .الٛى إلاظمالي نً الاؾذعاٍباٛ. اَتعالم

 . اث ألاوشؿت الهاصًتطثن م*

 .  املالُت و ألانباءاملىخىظاث*

 . صمحنر أنباء املؿذ*

 . املمازلت الػغاةب و الغؾىم و الدؿضًضاث *

ٗاث رالم-  ت ص التي جذوزؿاةغ الُٓمتضطاث لالَخال . الخشبُخاث املهىٍى

.  ة ألاوشؿت الهاصًتطهتي* 

.  (مؿخداث أنماء)الهىاضغ يحر الهاصًت *

.  ة الطاَُت للُترة ْبل الخىػَوط الىتي*

                                                           
1
 .316،ص2005،داس انًسيشة انُشش،عًاٌ،سُت 1حساو انذيٍ خذاش،أصىل انًحاسبت انًانيت،انجضء 
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ٗاث املؿاَمتط الىتي .  ة الطاَُت لٙل ؾهم باليؿبت لشغ

 ألامليزاهية الخحاميةل دخة المائو إعداد :اململطل الثاوي

( ج دألل حسابات الىحائ) قائمة الددل إعداد: األال

 : حهٍغِ ْامت الضزل-1

اح أو الخؿاةغ نً َترة ط هي نباعة نً ْاةمت مالُت الهضٍ مً ئنضاصَا بُان هتي ة نمل املإؾؿت مً ألاٍع

ا جدٓٔ هُـ ألاَضاٍ.مالُت مهُىت و هي أٖثر مالةمت  .و حهخبر ْاةمت الضخل بضًال للخؿاباث الخخمُت بانخباَع

ىال أليغاع وشغ هخاب . الٛ َترة مالُترَغ ٌؿىص إلاًغاصاث و املطغوَاث املدٓٓت ف ثاملإؾؿت أنماٛ طْو

الٛ رة مً الُ٘ان هجؼالم (طالىىاث)اث طص لألنباء و املخىر و ْض نٍغ الىكام املالي الخضًض بأهه بُان مل

ة املالُت نة الطاَُت للـط الىتيوبخمُحز السخب ر الخدطُل أو جاعي ر في الخؿاب جاعي ًأزظو ال . الؿىت املالُت

 .ّع بحن هىاججها و أنباءَاٍالتي جمشل اٛ

 

 

 

  الىحائجت ايطية لعىاار  دألل حسابا فالدراسة الد-  راهيا

 :ئهخاط الؿىت املالُت . أ

:  و هي  (طخؿاباث إلاهخا)ًضزل في خؿابه أعبو خؿاباث 

 :غاتو و املؿخداث امللخٓت و َى ًخُغم ئلى الخؿاباث الخالُت باملبُهاث مً اٛ : 70/خـ

 .الػاتوباملبُهاث مً  : 700/خـ

.  اث الخامت الطىوطجىناملبُهاث مً الم : 701/خـ

. اثطجىن مً الماملبُهاث- 702/خـ

. ؾُتيث الىؽظاثناملبُهاث مً الم: 703/ خـ

. ٌهاث ألاشًاٛمب : 704/ خـ
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.  ٌهاث الضعاؾاثبم : 705/ خـ

عی۔  رم الخضماث ألايجٓض : 706/خـ

. اث ألاوشؿت امللخٓتطجىنم :708/خـ

. وختمًًالث والخؿىماث المهؼَُػاث والذرالذ : 709/ خـ

خضعط را أي خؿب الخًحر في المبا أو ؾاٛظبجٓظ مً املسؼون أي ًمً٘ مىنػن أو المر المإلاهخاط :72/ خـ عون ٍو

 724/ و خـ723/ خـ: جدخه خؿابحن 

ى ًخُغم ئلى خاٛ زبإلاهخاط الم :73/خـ.  .  732/ و خـ731ث َو

. 748/ و خـ741/ عم ئلى خـٍو خؿاب ًذٌو. ئناهاث الاؾخًالٛ : 74/خـ

  :َانّ ؾب ومم 

غاتو و املىخجاث املطىهت و الخضماث املٓضمت و املىخىظاث باملبُهاث مً اٛ:  ئهخاط الؿىت املالُت            ا

. ئناهاث الاؾخًالٛ+ زبذإلاهخاط الم+ ن وعرػن أو املىخٓظ مً المرإلاهخاط الم+ امللخٓت 

.  74/خـ + 73/خـ+ 71/خـ + 70/خـ= ة املالُت ن ئهخاط الـ      

 

 

 

 

 :هي ٛ في خؿابه جاالث خؿاباث ور و ًض:املالُتاؾتهالٕ الؿىت ب 

اث: 60/خـ. 1 .   خُذ ٌشمل ٗل مً الخؿاباث :املؿتهل٘ت املشتًر

 609/،  ح608/  ، ح607/  ، ح605/ح 604/ ح. 603/_حc602_/ ح601/_ح600 /_ ح

 (.  619/خـ... 611.خا)أي الخضماث املؿلمت مً الًحر، وحشمل :الخضماث الخاعظُت  : 61/خـ -2  

(.  628/ وخـ628/خـ.... 612/خـ)وحشمل :  الخضماث الخاعظُت ألازغي :62خا. 3  

 :ّ َان بم ؽ    م
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اث املؿتهل٘ت = ة املالُت ناؾتهالٕ الـ          . الاؾتهالُٖاث الخاعظُت ألاخغي  + الخاعظُتالخضماث + املشتًر

 (62/خـ+ 61/خـ+ 60/خـ )= اؾتهالٕ الؿىت املالُت 

ة املالُت نّع بحن ئهخاط الـٍ نباعة نً اٛوهي  :املػاَتالُٓمت  . ث

 . اؾتهالٕ الؿىت املالُت– املالُت ئهخاط الؿىت=  املػاَت لالؾخًالٛ ونلُه الُٓمت   

 (.62/ح +61/ح+60/ح) –( 74/ح + 73/ح + 71/ح + 70/ح)=     الُٓمت املػاَت

 َى نباعة نً الُٓمت املػاَت لالؾخًالٛ مؿغوح منها أنباء املؿخسضمحن :الاؾخًالٛئظمالي َاةؼ  . ر

لت ر املماوالغؾىم واملضَىناثوالػغاةب 

.  64/خـ-63/خـ-الُٓمت الػاَت لالؾخًالٛ = ع الاؾخًالٛ ب ئظمالي َا:أي  

.  ي املالي ًسخلِ نً الخؿـ الىؾني الٓضمبو أن َاةؼ الاؾخًالٛ في الىكام املداؽٌواملالخل 

.  78/خـ+ 68/خـ - 65/خـ- 75/خـ+  حؿاوي ئظمالي ْاةظ الاؾخًالٛ و: الهملُاجُتالىدُجت . ط  

ة التي جم جدُٓٓها مً زالٛ الهملُاث املالُت التي جم الُٓام بها خُذ جمخل طهي الىتي: الىدُجت املالُت . ح 

. اث املالُت و ألانباء املالُتطجىنّع بحن المٍاٛ

  66/خـ - 76/خـ=  الىدُجت املالُت                        

ة بمشابة املالُت، وحهخبر طة الهملُاجُت و الىتيطمىم ٗل مً الىتيط هي مو: الػغاةبالىدُجت الهاصًت ْبل . ث   

.  ةًبم ئال أهما جسػو مباشغة للػغيهدُجت الاؾخًالٛ باليؿبت للىكام الٓض

 طالٕ بهض ؾغح الػغاةب الىاظب صَهها نً الؿاةذ الهاصًت و: الهاصًتالىدُجت الطاَُت لألوشؿت . ث

. لت نً الىخاةج الهاصًتطوالػغاةب املإ

    

+ 692/_ح) –  (698/ و خـ695/خـ)– ة الهاصًت ْبل الػغاةب طالىتي= ة الطاَُت لألوشؿت الهاصًت ط الىتي

 693/_ح

جُجت الطاَُت لألوشؿت الهاصًت ناٛ (خؿب الخالت) نباعة نً ظمو أو ؾغح وهي: الهاصًتالىدُجت يحر  . ر

  .جُجت يحر ناصًتنواٛ

 :وبالخالي وهغع ظضٛو خؿاباث الىخاةج

م:ظضٛو   ظظٛو خؿاباث الىخاةج (2-3)ْع



    املحاسبيـــــــةالسىة  اعمـــــــال نهاًة                        :الفصل الثـــاوي

 
79 

 

ٔ الىكام املالي واملداؾبي الجضًض، :املطضع  .114ص، 2009نؿُت نبض الغخمان املداؾبت الهامت َو

 

 

 

N-1 N

-                        -                       

-                        -                       

-                        -                       

-                        -                       

-                        -                       

-                        -                       

-                        -                       

-                        -                       

-                        -                       

-                        -                       

-                        -                       

-                        -                       

الخدمات الخارجية واالستهالكات األخرى 

البيان 

إعانات االستغالل 

المشتريات المستهلكة 

2 -استهالك السنة المالية  

3 -القيمة المضافة لالستغالل (2-1)

 7 - النتيجة العادية قبل الضرائب (6+5)

تغيرمخزونات المنتجات المصنعة والمنتجات قيد الصنع

 4- الفائض اإلجمالي عن االستغالل  

اإلنتاج المثبت 

1 -إنتاج السنة المالية                                                  

أعباء المستخدمين

العناصر غير العادية- المنتوجات (يطلب بيانها) 

استئناف عن خسائر القيمة والمؤونات

المنتوجات المالية 

 6  -النتيجة المالية 

الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية

 9 - النتيجة غير العادية

األعباء العملياتية األخرى

مجموع منتجات األ نشطة العادية

المخصصات لالهتالكات و المؤونات

 5 - النتيجة العملياتية  

األعباء المالية 

الضرائب و الرسوم و المدفوعات المشابهة

11  -النتيجة الصافية للمجموع المدمج (1)

مجموع إعباء األنشطة العادية

8 - النتيجة الصافية لألنشطة العادية 

العناصر غير العادية-األعباء (يطلب بيانها)

 10  -النتيجة الصافية للسنة المالية 

حصة الشركات الموضوعة موضع المعادلة في النتيجة الصافية

المنتجات العملياتية األخرى

الضرائب المؤجلة (تغيرات) حول النتائج العادية

رقم األعمال 
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 امليزاهية الخحامية: رالثا 

 :حهٍغِ املحزاهُت -1

     املحزاهُت هي َُٙل ً٘شِ ظمُو نىاضغ ألاضٛى ونىاضغ الخطىم و جبرػ بطىعة مُطلت   نلى ألاْل 

 الخطىم 

ٛ في . أ تزب الذ:ألاضى ٗاث. ًخاث الهُيُتزبالذ. ًخاث املهىٍى وهاث، أضٛى زؼ املؿاَماث ألاضٛى املالُت، المإلاَخال

بت  ًالػٍغ .  املمازلتعي ر و ألاضٛى ألاواملضهُحن ألازٍغ

 عأؽ املاٛ الخاص و ػمو جميي) عؤوؽ ألامىاٛ الخاضت ْبل نملُاث الخىػَو املٓغعة :الخطىمفي . ب

تطضىم يحر اٛراٛ. (عي رة الطاَُت للؿىت و الهىاضغ ألاطالاخخُاؾاث و الىتي . والضاةىىن ألازغوناملىعصون . اٍع

بتر . ة الؿلبُتنيزؼ اٛاملمازلتضىم راملإوهاث لألنباء واٛ. ضىم الػٍغ

 :زطاةظ املحزاهُت – 2

 :الخالُت بالخطاةظاهُت الاَخخاخُت ػهُت الخخامُت نً الميػا جخمحر المي    

ٛ . ي ألاضٛى والخطىمبجىاػن خان. أ.         رضىم خؿب جاعي ر خؿب صعظت الؿُىلت واٛوجغجِب ألاضى

. ةبالػغي ى حسجُل هدُجت الضوعة الطاَُت في أخض الخاؾبحن بهض ؾغح مبل. ب      . الاؾخدٓاّ

اح نىض ئنضاص  ألاخض بهحن الانخباع الػغاةب املؿخدٓت نلى ا.  ث . املحزاهُتألٍع

ٗاثاملإوهاث . ر   .جمو لٙل الؿىىاثط ثإلاَخال

 ". املإؾؿتاؾتراجُجُت في الضوعة املٓبلت خؿب زطظ ثالىدُجت. ط
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 .زاهية الخحاميةي دألل لطم: رابعا

 ٛ  ألاضى

 ٛ م: ظضو ٛ  (2-3)ْع  ظضٛو محزاهُت الخخامُت لجاهب الاضى

 

ٔ الىكام املالي واملداؾبي الجضًض،:    املطضع           .104ص، 2009نؿُت نبض الغخمان املداؾبت الهامت َو

 

N-1  صافي N  صافي N اهتالكات N اجمالي أصول
أصول غير جارية

فارق بين االقتناء (ou goodwill( المنتوج اإلجابي او السلبي                   -

تثبيتات معنوية                   -

تثبيتات عينية                   -

أراضي                   -

بناءات                   -

تثبيتات عينية أخرى                   -

تثبيتات ممنوح امتيازها                   -

تثبيتات عينية يجري إنجازها                   -

تثبيتات مالية                    -

سندات موضوعة موضع معادلة  (المؤسسات المشاركة)                   -

مساهمات أخرى وحسابات دائنة ملحقة بها                   -

سندات أخرى مثبتة                   -

قروض وأصول مالية أخرى غير جارية                   -

ضرائب مؤجلة علي اآلصول                   -

مجموع األصول غير الجاري  (1)                     -                 -                   -                   -

أصول جارية                   -

مخزونات ومنتجات قيد التنفيذ                   -

الزبائن                   -

المدينون اآلخرون                   -

ضرائب ورسوم  وتسديدات وماشابهها                   -

حسابات دائنة أخرى واستخدما ت مماثلة                   -

الموجودات و ما شابهها                   -

األموال لموظفة واألصول المالية الجارية األخرى                     -

الخزينة                    -

مجموع األصول الجارية   (2)                     -                 -                   -                   -

مجموع عام لألصول    ( 2 +1)                     -                 -                   -                   -
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 :الخطىم

 ٛ م: ظضو  ظضٛو املحزاهُت الخخامُت لجاهب الخطىم (2-3)ْع

 

 N-1  N خصوم
رؤوس األموال الخاصة

رأس مال تم  إصداره

رأس المال المكتتاب غيرالمطلوب

عالوات واحتياطات- (احتياطات مدمجة    (1)

فوارق إعادة التقييم

فارق المعادلة (1)

نتيجة صافية ـ نتيجة صافية حصة المجمع   (1)

رؤوس أموال خاصة أخرى ـ ترحيل من جديد 

حصة الشركة المد مجة (1)

حصة ذوي األ قلية (1)

المجموع (1)                                -                                   -

الخصوم غير الجارية 
قروض وديون مالية 

ضرائب (مؤجلة ومرصود لها)

ديون أخرى غير جارية 

مؤونات ومنتوجات  ثابتة  مسبقا

مجموع الخصوم غير الجارية (2)                                -                                   -

الخصوم  الجارية
موردون وحسابات ملحقة

ضرائب 

ديون  أخرى 

خزينة  سلبية

مجموع الخصوم الجارية (3)                                -                                   -

مجموع عام للخصوم          (2+3 +1)                                -                                   -
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ٔ الىكام املالي و املداؾبي الجضًض،ةنؿُت نبض الغخمان، املداؾب: املطضع  .104،ص2009 الهامت َو

   

 

 

  اللساباتألإعادة فحح لق غ :الثالحاململطل 

.   الخؿاباثوئناصة َخذؾىدىاٛو في َظا املؿلب ُُُٖت يلٔ 

 لق اللساباتغ :األال

خم ئُْاٛبهض ئنضاص املحزاهُت ًٓىم ضالح املإؾؿت باُْاٛ صَاجٍغ لظلٚ الهام   َیه ظهل یٓیض مغکب ثٍو

ٛ )مضًىت و الخؿاباث املضًىت  (الالتزاماث و عأؽ املاٛ) الضاةىتؾاباث لحا صاةىت ألجها الخؿاباث الىخُضة  (ألاضى

 الخخامُت،بهض ئنضاص الخؿاباث ط التي ما جؼاٛ مُخىخت في صَتر ألاؾخا

 اللساباتثح  ف:راهيا

ًخم في الهام الجضًض َخذ الضَاجغ بُٓض ن٘س ي ُْىص الاُْاٛ أي ججهل خؿاباث ألاضٛى مضًىت وخؿاباث 

 .الخطىم صاةىت
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 :دالاة الفصل

ىا مً زالٛ َظا الُطل ئلى أنماٛ الجغص  خاؾبي لهىاضغ ألاضٛى لم املاصي واوطلٚ باإلخطاءلٓض جؿْغ

 ومغاظهت

ت الذيالىزاةٔ الذ ت الخُُٓٓت، جكهغ ألاضٛى بُٓمتها ي جشبذ التزاماَا باغاَت أنماٛ الدؿٍى ظا حؿٍى  خؿاباث ٖو

 وجؿابٓها مو طنت بهضٍ الخأٖض مً صخت خؿاباث صَتر ألاؾخاط ٖما جٓىم بانضاص محزان املغاوالىىاجج،ألانباء 

اث انضاص في والتي حؿخهملالُىمُت  صٛو خؿاباث الىخاةج التي ط املالُت التي حشمل ٗل مً املحزاهُت، ال٘شَى

ؼجكهغ هدُجت الضوعة  ٗان هىم املإؾؿت َان  . املالي للمإؾؿتوجدضًض املٖغ وؿخسلظ مما صعؾىاٍ اهه مهما 

ظلٚ ُْامهاالٓاهىن ًغيم ظمُو مؿحرحها بامؿإ صَاجغ زاضت باملداؾبت،   مغة نلى ألاْل في الؿىت بهملُت ٖو

َاملداؾبت الهامت حهخبر الٓانضة ألاؾاؾُت للخدلُل .  بدؿضًضَاوالضًىن امللؼمتظغص املمخلٙاث التي جمل٘ها 

 ومهاًىت ظمُو في مخابهت واملػبىؽ حهخمخ٘م لمَهي ًَ الدؿُحر ا.  الخُُٓٓتوئقهاع وغهُتهااملالي للمإؾؿت 

ٗاث، ٖما أجها الهىطغ ألاؾاس ي للخد٘م في الاْخطاص  .َظٍ الخغ

و مً َظا املىؿٔ َان املىهج الؿلُم الظي حهخم بالضْت و حهضٍ ئلى الخىكُم الصخُذ، مً شاهه أن ًِؿغ مً 

. الخهُٓضاث للهمل املداؾبي، اٖثر مً غغوعة الخُهم الىكغي 
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ا ومىه مً َغ ض مً َهالُت الخضماث التي جَى  الؿماث الغةِؿُت للمداؾبت أجها جخؿىع صاةما في الاججاٍ الظي ًٍؼ

 َظٍ الؿماث مً ٗىجها نلم اظخماعي ًُترع بها أن جخُانل صاةما مو الكغوٍ وج٘دؿب املداؾبتللمجخمو، 

 . البُئُت الاظخمانُت، الاْخطاصًت و الؿُاؾُت
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 "  محيجي " نظرة ثاريخية على بداًة مجمع : ااملبث  ألاو 

جؼىز " محيجي"مجمىغت .  بػد اطدثمازاث ضخمت في مجاٌ اإلاػداث ؤلاهخاحُت وفي جىظُف الخبراث اإلايافئت

 آلان مىخجاث ججمؼ بين اإلاهازة الػالُت والخىىىلىحُا الخدًثت  

 :   جخخصص الُىم في مجاٌ الصىاغت الغرائُت وجظم أزبػت شسواث"محيجي"مجمىغت 

مؼدىت حد مخؼىزة مخخصصت في ئهخاج مخخلف أهىاع الدكُم والظمُد مً : اإلاؼاخً الىبري للظهسة -

  كمذ مىخلى بػىاًت فائلت 

يُت الػالُت: مؼاخً طُم -   .مؼاخً للخدكُم والظمُد جمخاش بلدزتها الخخٍص

  . شسهت الطتزاد اإلاىخجاث الصزاغُت: الىوالت اإلاغازبُت -

ل الر زة ئلى مشخلاتها ألاطاطُت الطُما اليشاء شساب الغلىوىش : مػمل وشاء مغىُت - مإطظت جدٍى

ً ولغلىجً    الدًً طتًر

 

 ثأسيس ااجمع  : ااملطل  ألاو  

اإلاجمىغت الصىاغُت التي اطمه ئذ ولج مُدان صىاغت الخبىب في الدظػُىاث " محيجي"أطع الظُد خظين 

ت في مجاٌ الصىاغاث الغرائُت جدذ اطم الىوالت اإلاغازبُت  .  باوشاء شسهت للخػامالث الخجاٍز

يا ال ًمىً الاطخغىاء غىه في مجاٌ اإلاىخجاث الصزاغُت في  وكد أصبدذ هره اإلاإطظت في ظسف كصير شٍس

 . الجصائس  وختى في الخازج بفظل ئدازة زشُدة وجدبؼ دكُم لألطىاق الػاإلاُت

ل الخبىب وئوشاء مإطظت " محيجي"زم جدغمذ مجمىغت  بصفت أهثر باالطدثماز في مجاٌ جىىىلىحُا جدٍى

هرا اإلاجمؼ الضخم الري ًظم مؼدىت ومصىؼ .  حظمى اإلاؼاخً الىبري للظهسة2001 طىت بمسحغانمحدًدة 

ل هائلت هما ئن مىخجاجه ذاث حىدة غالُت مؼ جيلفت ئهخاج جىافظُت  للظمُد مً أخدر ػساش ًخمخؼ بلدزة جدٍى

 .  ججػل مىه مً بين أهم وأهبر اإلاجمػاث للصىاغت الغرائُت في البالد

مُداها حدًدا في جىطػها بالخصٌى غلى فسغين طابلين " محيجي" اكخدمذ مجمىغت 2005ومؼ بداًت طىت 

اض  لت وهما– إلاجمىغت الٍس مصىؼ اليشاء إلاغىُت ومؼاخً طُم وذلً في : طُدي بلػباض بػد مفاوطاث ػٍى

 . ئػاز الخىصصت الخامت للمإطظاث الاكخصادًت الػمىمُت التي كسزتها الخيىمت

دا مً هىغه  ل الرزة ئلى مشخلاتها ألاطاطُت مجمػا صىاغُا فٍس ٌػد مصىؼ اليشاء إلاغىُت اإلاخخص في جدٍى

هما جمثل مؼاخً طُم والتي جدخىي غلى مؼدىت ومصىؼ للظمُد ومجمىغت مً صىامؼ .  في الجصائس

ً هائلت مىظبا هاما إلاجمىغت  التي جؼمذ ئلى حغؼُت حمُؼ خاحُاث " محيجي"الخبىب ذاث كدزة جخٍص

 . الغسب الجصائسي مً الخبىب ومشخلاتها في أكسب آلاحاٌ
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ل الخبىب في الجصائس بفظل غمل دؤوب " محيجي"أزبدذ مجمىغت  ًىما بػد ًىم مياهتها السائدة في مجاٌ جدٍى

ت  .  لػدة طىين باإلطافت ئلى اطدثمازاث هائلت مً خُث أحهصة ؤلاهخاج واإلاىازد البشٍس

 ٌ     GMDاإلاؼاخً الىبري : الفسع ألاو

 ت  : ثقدًم اإلاؼاخً الىبري للظهسة هلؼب هام في الصىاغت الغرائُت وظفذ مىر ئوشائها وطائل بشٍس

  .وجلىُت هامت حػلتها الُىم مً بين أهبر اإلاؼاخً في الجصائس

ً مً ػسف فسق مخػددة الخ مسحغانمجلؼ في الغسب الجصائسي في مدًىت   وجىظف أهثر مً مائت غامل مظيًر

ت وهفاءة غالُت هما جخميز بالترهيز غلى الىىغُت الؼبُػُت إلاىازدها ألاولُت واإلادافظت غلى البِئت  بساث ذو خٍُى

ل اللمذ اغخمادا غلى خبرة غدة أحُاٌ في مجاٌ شزاغت اللمذ  . خالٌ حمُؼ غملُاث الخدٍى

باهخاحها اإلاسهص خاصت غلى الدكُم والظمُد حغؼي اإلاؼاخً الىبري للظهسة كظؼا هبيرا مً خاحُاث الغسب 

لُا في  الج شائسي مً هره اإلاىخجاث مؼ الؼمىح للىصٌى غلى جصغم الظىق الىػىُت زم الخصدًس ئلى بلدان ئفٍس

 .  اإلادي اإلاخىطؽ

 مىخجاث اإلاؼاخً الىبري للظهسة هابػت مً أطالُب صىاغُت جخماش ى مؼ اإلالاًِع الدولُت : اانحجات

  .الػاإلاُت جلدم للمظتهلً حشىُلت غٍسظت حظخجُب الخخُاحاجه

 :  هره اإلاىخجاث جخمثل في

ئذا واهذ حمُؼ أهىاع الدكُم مظخخلصت مً ػدً لىشة خب اللمذ اإلاىلى : دقيق الخبز للخملازين *

ئن الدكُم . فان دكُم الخبز ٌظخىحي اطمه مً أهلُخه إلغؼاء خبز حُد مً ظسوف غادًت للػمل واإلاس دودًت

الري ًيخج في اإلاؼاخً الىبري للظهسة ًخصف بجىدة غالُت حػبر غً الػىاًت اإلاخىاصلت أزىاء مساخل صىػه وهى 

 هرا الدكُم هى O.J _1996 واإلالاًِع اللاهىهُت اإلاػمٌى بها في الجصائس ISO 9001-2000ًخماش ى مؼ ملاًِع 

 . أًظا ػبُعي خالي مً ول  هُمُائُت شائدة

ذ لرًر وحمُل في ظسوف : دقيق البسكويد * ذ مً أهلُخه ئغؼاء بظيٍى ٌظخىحي اطم دكُم البظيٍى

ئن الدكُم الري ًيخج في اإلاؼاخً الىبري للظهسة ًخصف بجىدة غالُت حػبر غً . غادًت للػمل واإلاسدودًت

 واإلالاًِع اللاهىهُت اإلاػمٌى ISO 9001-2000الػىاًت اإلاخىاصلت أزىاء مساخل صىػه وهى ًخماش ى مؼ ملاًِع 

  . هرا الدكُم هى أًظا ػبُعي خالي مً ول هُمائُت شائدةO.J _ 1996بها في الجصائس 

هى دكُم خظؼ للمساكبت وجصفُت واملت خالٌ جصيُػه طخجد زباث البُىث فُه ول : الدقيق الرفيع *

 9001-2000ما جسغبين مً حىدة وصفاء ئن الدكُم السفُؼ للمؼاخً الىبري للظهسة ًخماش ى مؼ ملاًِع 

ISO ت ت  O.J _1996 ومؼ اإلالاًِع اللاهىهُت الجصائٍس   وهى دكُم ػبُعي خاٌ مً ول الصوائد الىُماٍو
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ًيخج الظمُد السفُؼ الخشً بؼدً اللمذ الصلب وجىلُخه بىاطؼت هداٌ : السميد الرفيع الخشن *

مً شىائب الىخالت وهىا هرلً هالخظ حىدة اإلاىخج وهلاوجه فالظمُد السفُؼ الخشً خاٌ مً الصوائد أًا  

ت ISO 9001-2000واهذ ػبُػتها وهى ًخماش ى مؼ ملاًِع   . O.J _1996 ومؼ اإلالاًِع اللاهىهُت الجصائٍس

لت التي حظخػمل للظمُد السفُؼ : السميد الرفيع ااحوسط * ًيخج الظمُد اإلاخىطؽ بىفع الؼٍس

الخشً باالطخػماٌ مىخل أهثر زكت وهى طمُد ذو حىدة غالُت ومصاًا غرائُت مخىىغت هرا الظمُد هى هرلً 

ت ISO 9001-2000خاٌ مً الصوائد وهى ًخماش ى مؼ ملاًِع   . O.J _1996 ومؼ اإلالاًِع اللاهىهُت الجصائٍس

لت التي حظخػمل في ئهخاج الظمُد السفُؼ : السميد الرفيع الدقيق * ًيخج الظمُد السفُؼ بىفع الؼٍس

غىده مصاًا غرائُت غدًدة وحىدة ال غباز غليها خاٌ مً ول الصوائد . الخشً  واإلاخىطؽ ولىً بمىدل أهثر دكت

 . الىُمائُت مثله مثل ول اإلاىخجاث الظابلت

 ًظهس الظمُد الػادي ميزة غالُت للىلاوة خاٌ مً ول الشىائب ٌظخجُب :  ’‘’‘ Ss f السميد العادي *

 للملاًِع 

2000-9001 ISO ت   .  O.J-1996 و مؼ اإلالاًِع اللاهىهُت الجصائٍس

ٌ ’‘ السميد العادي *  .  الظمُد الػادي ذو حىدة صخُت وخاٌ مً الشىائب:’‘ الصىف ألاو

 :  زواطب اإلاؼاخً

مظخخسحت مً مؼدً اللمذ الىخالت مخفسغت أطاطا مً أغلفت خبت اللمذ وجدخىي هرلً بػع : النخالة

أغلفت اللمذ غىُت باإلاىاد اإلاػدهُت ووظب . الىمُاث مً الدكُم التي جيىن ملخصلت بهرا ألاطاض البروجُني

غالُت مً اإلاىاد السوجُيُت والرهىُت وجدخىي هرلً غلى الصبغ الري ٌػؼي للخب لىهه الخاص وجدخىي 

 . هرلً غلى همُاث مػخبرة مً الفُخامين

B1 و B12 للملاًِع . الىخالت اإلاىخجت في اإلاؼاخً الىبري للظهسة ذاث هلاوة غالُت خالُت مً ول الشىائب

2000-9001 ISO ت  . 3511 وملُاض اإلاخبزة الخدًثت   1996JO –1996'   ، ومؼ اإلالاًِع الجصائٍس

فبػد اطخلباٌ الشاخىاث . ئن مساخل الخصيُؼ دائمت اإلاخابػت خظب كىاغد حدًت بالفػل: مراحل الحصنيع

 . ًخم الخأهد مً حىدة اللمذ خظب اإلالاًِع اإلاػمٌى بها داخل اإلاؼاخً الىبري للظهسة, اإلاػبأة بالخبىب 

نها داخل اهساء خظب خاصُتها وهىغُتها، بػد هرا ًخم تهُئتها كبل ػدنها جىلُتها، جسػُبها، زم  (زم ًخم جخٍص

  )حػلها في الخالًا للساخت

في هره اإلاسخلت ألاخيرة، ًخم سخم ودق اللمذ بىاطؼت غملُاث ئلُت مدظت، ومساكبت لظمان حىدة غالُت 

 . هظسا لخىىع اإلاىخج
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زم حػبا داخل أهُاض ) بالخصىص الدكُم(اإلاىخجاث النهائُت جىطؼ في الخخام في اهساء أًً جبلى بػع الىكذ 

ت  لخلدًمها للصبائً, مخخلفت ألاهىاع و ألاحجام   .  زً جىطؼ جدذ جصسف اإلاصالح الخجاٍز

جلدم الُىم اإلاؼاخً الىبري للظهسة لصبائنها مىخجاث : بفظل طُاطت بُئُت مؼىزة بػىاًت: الجودة ألاالنوعية

وجظهس ........    حظخجُب إلاخؼلباث الػصس في مجاٌ ألامً الغرائي واإلاظهس البُىلىجي، اإلاميزاث الغرائُت الخ 

ل إلاساكبت ,   مً اكخىاء اللمذ ئلى حػبئت الدكُم و الظمُد. اإلاهازة الخللُدًت في هرا اإلاجاٌ جخظؼ غملُت الخدٍى

مظعى ؤلاجلان هرا ًفظس ؤلاجلان الري , صازمت ليي وػؼي للمظتهلً مىخىج ذو حىدة غالُت جدترم البِئت

 . جخللاه مىخجاث اإلاؼاخً الىبري للظهسة و الاطخدظان الىبير لدي اإلادترفين و الجمهىز الػٍسع

 

 

 

 : مملاحن سيق: ااملطل الثاني

 جلؼ مؼاخً طُم في اإلاىؼلت الصىاغُت إلادًىت طُم وجمثل فسغا هاما إلاجمىغت مخُجي، ئذ أن كد زتها 

يُت ججػلها جلػب دوزا هاما في طلظلت ئهخاج مجمىغت مخُجي هما جبرهً غً ذلً ئمياهُتها  ؤلاهخاحُت والخخٍص

 :  الصىاغُت   الهائلت والتي جخمثل في

ل اللمذ اللين جلدز ب *    ػً في الُىم  400مؼدىت إلهخاج الدكُم ذاث كدزة جدٍى

ً جلدز ب *   ػً مً الخبىب  125.000مجمىغت مً صىامؼ الخبىب ذاث كدزة جخٍص

م مىخجاتها  هما جملً مؼاخً طُم خظيرة مػخبرة مً الشاخىاث جمىنها مً التزود باإلاىاد ألاولُت ومً  حظٍى

 غلى الغسب الجصائسي  

ل 200ٌػمل أهثر مً  م ًخمخؼ بىفاءة غالُت وئإلاام بخىىىلىحُا جدٍى ً بفٍس  شخص بمؼاخً طُم مإػٍس

 الخبىب ومشخلاتها  

   

 :  الوكالة ااغاربية: الفرر  ألاو 

الىوالت .  أطظذ هده الىوالت مىر أهثر مً غشسة طىىاث، غىد دخٌى الجصائس ئلى طىق اكخصاد الظىق 

وهي مخخصصت في . اإلاغازبُت مإطظت اطخيراد وجصدًس ًىحد ملسها في مدًىت مظخغاهم بالغسب الجصائسي 

ت في مُدان اإلاىخجاث الغرائُت الىوالت اإلاغازبُت مػترف بها الان في أهثر اإلاىاوئ الدولُت مؼ . الخػامالث الخجاٍز

ت في ازجفاع مظخمس  . حجم الخػامالث الخجاٍز

ً شخصا مً بُنهم مخخصىن في الخجازة واللاهىن الدولي و هي م شودة  حظخخدم الىوالت اإلاغازبُت غشٍس

 . بىطائل جلىُت و لىحِظدُىُت مػخبرة
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غ البىاخس غلى مظخىي مُىاء مظخغاهم    بسهىذ الىوالت  ه مً أخدر ػساش لخفَس مؼ الاكخىاء لسافػت كىؼٍس

س كدزاتها ئلى أكص ى خد  . غصمها غلى الاطخلاللُت الخامت في مجاٌ أغمالها بخؼٍى

مؼ زكم أغماٌ في جصاًد حػد الىوالت اإلاغازبُت مً بين أهم الشسواث للخصدًس والاطخيراد في اإلاغسب الػسبي وختى 

لُا الشمالُت  . في ئفٍس

 مصنع النشاء اغنية  : الفرر الثاني

و ٌػد هرا اإلاصىؼ اإلاجمؼ ,  ًلؼ مصىؼ اليشاء لىغىُت في اإلاىؼلت الصىاغُت بمغىُت في أكص ى الغسب الجصائسي 

ل الرزة بالجصائس  لت السػبت ئلى اإلايىهاث الخالُت, الىخُد لخدٍى ل الرزة بالؼٍس  :  ئذ ًلىم أطاطا بخدٍى

ً ,  شساب الغلىوىش  ,    اليشاء  ت , الدهظتًر  و اإلاىخجاث الثاهٍى

ػمل به خىالي10 ًتربؼ مصىؼ اليشاء إلاغىُت غلى أهثر مً  ً بؼاكم جلني 200 هىخا زاث َو  شخص مإػٍس

 مإهل ومخخصص للغاًت 

   ئن اإلاىخجاث اإلاصىىغت باإلاصىؼ بالخاحُاث اإلاتزاًدة اإلاظخػملت لها، هي مخىفسة غبر وامل التراب الىػني 

ل    ػً مً الرزة في الُىم 200بفظل شبىت الخىشَؼ اإلاهُأة جخمثل ؤلامياهُاث للمصىؼ في كدزجه غلى جدٍى

 ً ً مػخبرة بىاطؼت صىامؼ جخٍص ً   هما ًخىفس غلى كدزة جخٍص إلهخاج اليشاء  شساب الغلىوىش و الدهظتًر

ً اإلاىاد الياملت بظػت  12000الرزة و التي جدظؼ ٌ   ػً 5000 ػً باإلطافت ئلى مظاخاث جخٍص

: وبالخالي  طىػسض الهُيل  الخىظُمي للمإطظت

: الهُيل الخىظُمي للمإطظت (3-1)                                  الشيل  
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ت الػامت إلاإطظى مخُجي للمؼاخً :                                     اإلاصدز اإلادًٍس

 

: الحعريف بمدًريات ااؤسسة: ااملطل الثالث

: ًليوجظهس مهام ميىهاث هرا الخىظُم قي ما 

 :اإلادًس الخىفُري1

ا وجلىُا واجخاذ اللسازاث الالشمت في ألاوكاث اإلاىاطبت والخيظُم بين  وهى ميلف ًدظً حظُير اإلاإطظت ئداٍز

 .مخخلف مصالح اإلاإطظت

ت الػامت-2 ت ؤلاداٍز جدسص غلى جؼبُم اللىاهين وطبؼها مخخصت بدظُير شإون الػماٌ مً بداًت . مدًٍس

الػمل ئلي نهاًت الػلذ مخخصت حظُير شإون الػماٌ مً بداًت الػمل ئلي نهاًت الػلد وجدزج جدتها اإلاصالح 

: الخالُت
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. مصلخت حظُير اإلاظخخدمين

 .مصلخت ألاحىز 

 .مصلخت الػالكاث الػامت

ت ؤلاهخاج 3      مدًٍس

حشسف غلى ؤلاهخاج خصىصا مً هاخُت الجىدة ومساكبت اللىن الخلُلي البيخاج وجخمثل قي 

. الخػٍسف بظُاطت اإلاىخج-1     - 

ل والػمل غلى جللُص وكذ الدظلُم وولفت ؤلاهخاج. 2        . جددًد أهداف اإلاإطظت غلى اإلادي الؼٍى

ً خصىصُاث اإلاادة ألاولُت، واإلاىخج النهائي. 3         . اإلاشازهت في جيٍى

. جأمين ئهخاج مادة خاصت وفلا لىظام الىىغُت. 4       

ت اإلاداطبُت واإلاالُت-4   جلىم بمساكبت غل الػملُاث الخظابُت واإلاالُت للمإطظت وحظاهم في جؼبُم :مدًٍس

: ووشام البرهامج الخجازي وجخفسع غنها

مصلخت اإلاداطبُت الػامت واإلاالُت   - 

مصلخت مداطبت اإلاىاد - 

  امين الصىدوق  -

ًخم الخيظُم بين مصلخت الخجازة ومصلخت ؤلاهخاج، خُث ًخم ئزطاٌ اإلاخصوهاث لهره اإلاصلخت لخم جىشَػها 

ت وىن أن الؼلب أهبر مً ؤلاهخاج، خُث جلىم هره اإلاصلخت بدزاطت الؼلبُت وجسجُبها خظب  خظب ألاولٍى

ت  .ألاولٍى

ت الىطائل الػامت6  :مدًٍس

ً مصالح اإلاإطظت باإلاظخلصماث اإلاخخلفت  ت غلى جمٍى وهرا  (..وطائل هلل ، غخاد، مػداث )حػمل هره اإلادًٍس

مساكبتها باطخمساز، واطخلباٌ فىاجير اإلاىزدًً واللُام باألشغاٌ الخاصت باإلاإطظت، وجخدزج جدتها اإلاصالح 

 :مصلخت الصُاهت – 

 .مصلخت ألامً– 

 .مصلخت الىلل– 

 

 



 GMDدراسة حالة مؤسسة محيجي               :                              الثالثالفصل 

 
88 

 

 

 

 

جردالحسابات ألا جسويتها ألاثبدًد نخيجة الدألارة : ااملبث الثاني

 اهحالك الحثبيحات: ااملطل  ألاو 

. ًوضح الجدألاو الحالي اهحالك الحمليحات الخاصة بااؤسسة: أألاال

.    حدٌو اهخالن الخثبُخاث الخاصت باإلاإطظت   :  (3-1)                الجدٌو زكم

 

 

 

 

 

 

 

 

مإطظت مخُجي للمؼاخً الىبري :           اإلاصدز

 

 

وبػد ذلً جلىم اإلاإطظت اإلاػالجت اإلاداطبُت وذلً بػد خظاب أكظاغ الاهخالن ليل جثبُذ ٌػمل اإلاداطب 

: غلى حسجُلها مداطبُا وفم اللُد الخالي

                                                   31/12/2016 

اهخالن                     2812                           59. 103118588      مخصصاث الاهخالن و اإلاإوهاث                681

     اهخالن اإلاباوي                                                            2813           546690                  اغماٌ جسجِب و تهُئت ألازاض ي        

           133566606 

 6526624.58                   اهخالن الخثبُِخاث الػُيُت ألاخسي                                  2815
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جرد ألاجسوية  ااخسألانات : ثانيا

لت الجسد الدائم خُث كامذ اإلاإطظت مً خالٌ  مً خالٌ اإلاػلىماث اإلالدمت فان اإلاإطظت حػخمد غلى ػٍس

:  بدسجُل الفىازق الظاهسة واالحي2016طىت 

 

 

 

 

 

                                                 31/12/2016 

 1587369                                         أغباء اطخثىائُت للدظُير الجازي                      657

 1587369                                          مخصون اإلاىاد الاولُت                                311

 57387,18                                     أغباء اطخثىائُت للدظُير الجازي                         657

 68307                                مىخىحاث هصف مصىػت                                           351

 10919.82                                     مىخىحاث جامت الصىؼ                                    355

 

 

جرد ألاجسوية حسابات باقي  صوو : ااملطل الثاني

ت ح  :    الصبائً وفم الخاالث الخالُت411/جخم حظٍى

  

                                                    31/12 /2016  

 2081289                                                مخصصاث ؤلاهخالواث و اإلاإوهاث      685

 1955274             خظائس كُمت غً الصبىن اخمد                                               4911

                                      

 

 

حسجُل اطترحاع اإلاإوهت 

                                                 31/12/2016 
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 2122159                            خظائس اللُمت غً الصبىن اخمد                                4911

 881154   اطترحاغاث الاطخغالٌ غً خظائس اللُمت                                             785 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ثبدًد نخيجة الدألارة لطمؤسسة :       ااملطل الثالث

اث هلىم باغداد حدٌو خظاباث الىخائج لخددًد مً خاللها هدُجت الدوزة: أوال : بػد اهتهاء اإلاإطظت مً الدظٍى

حٌى خظاباث الىخائج للمإطظت : (3-2)الجدٌو 

LIBELLE DEBIT CREDIT 

      

Chiffre d'affaires    917 180 174 

Variation stocks produits finis et en cours   39 890 647 

Production immobilisée     

Subventions d'exploitation     

I ‐ PRODUCTION DE L'EXERCICE   957 070 821 

      

Achats consommés 711 702 343   

Services extérieurs et autres consommations 85 057 116   

II ‐ CONSOMMATION DE L'EXERCICE 796 759 459   

III ‐ VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I ‐ II)   160 311 363 

Charges de personnel 46 683 068   
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Impôts, taxes et versements assimilés 10 603 881   

IV ‐ EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION   103 024 414 

Autres produits opérationnels 

 

52 007 655 

Autres charges opérationnelles 11 347 860   

Dotations aux amortissements,provisions et pertes de valeur 66 888 356   

Reprise sur pertes de valeur et provisions   0 

V ‐ RESULTAT OPERATIONNEL   76 795 853 

Produits financiers 

 

30 389 800 

Charges financiers 38 173 706   

VI ‐ RESULTAT FINANCIER 7 783 906   

VII ‐ RESULAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS (V + VI)   69 011 947 

Impôts exigibles sur résultats ordinaires     

Impôts différés (variations) sur résultats ordinaires 8 158 130   

TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES   1 039 468 276 

TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES 978 614 457   

VIII ‐ RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES   60 853 820 

Elements extraordinaires (produits)     

Eléments extraordinaires (charges)     

IX - RESULTAT EXTRAORDINAIRE     

X ‐ RESULTAT NET DE L'EXERCICE 0 60 853 820 

مإطظت مخُجي للمؼاخً الىبري  : اإلاصدز

ACTIF MONTANT BRUT 
AMORTIS  & 

PROVIS. 
NET 

  
  

    
 

  

ACTIFS NON COURANT 1 706 656 841 439 399 969 1 267 256 872 

Immobilisations incorporelles 464 322 611 737 403 463 585 208 

Immobilisations corporelles 1 054 752 494 438 662 566 616 089 928 

Immobilisations en cours 187 581 736   187 581 736 

          
 

  

Immobilisations financières 964 295   964 295 

  Titres mis en équivalence       

  Autres participations et créances rattachées       

  Autres titres immobilisés       
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     :اايزانية الخحامية:  ثانيا

       حاهب الاصٌى 

 ٌ اإلايزاهُت الخخامُت لجاهب الاصٌى :(3-3)                  حدو

 

مإطظت مخُجي للمؼاخً الىبري : اإلاصدز

: حاهب الخصىم*

. حدٌو اإلايزاهُت الخخامُت لجاهب الخصىم: (3-4)حدٌو 

PASSIF MONTANT NET 

  
   

  

CAPITAUX PROPRES   

  
   

  

  Capital émis 875 672 000 

  Prêts et autres actifs financiers non courants 519 180   519 180 

  Impôts différés actif   445 115 
 

445 115 

TOTAL ACTIFS NON COURANT 1 707 621 135 439 399 969 1 268 221 167 

  
  

    
 

  

  
  

    
 

  

ACTIFS  COURANT 601 920 258 761 234 601 159 024 

Stocks et encours 101 041 245   101 041 245 

Créances et emplois assimilés 488 443 082 761 234 487 681 848 

  Clients 179 590 888 761 234 178 829 654 

  Autres débiteurs 297 401 019   297 401 019 

  Impôts et assimilés 11 451 175   11 451 175 

  Autres créances et emplois assimilés       

Disponibilité et assimilés 12 435 931 0 12 435 931 

  courants       

  Trésorerie 12 435 931   12 435 931 

TOTAL ACTIFS  COURANT 601 920 258 761 234 601 159 024 

  
  

    
 

  

TOTAL GENERAL ACTIF 2 309 541 393 440 161 203 1 869 380 190 
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  Capital non appelé   

  Primes et réserves 117 455 058 

  Ecarts de réévaluation   

  Résultat net 60 853 818 

  Autres capitaux propres ‐ Report à nouveau   

TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 053 980 876 

          

  
   

  

PASSIFS NON‐COURANTS     

  Emprunts et dettes financières 111 521 747 

  Impôts (différés et provis ionnés ) 8 020 629 

  Autres dettes non courantes   

  Provisions et produits constatés d'avance   

TOTAL PASSIFS NON‐COURANTS 119 542 376 

  
   

  

PASSIFS COURANTS     

  Fournisseurs et comptes rattachés 82 884 085 

  Impôts 1 864 290 

  Autres dettes 238 439 785 

  Trésorerie Passif 372 668 778 

TOTAL PASSIFS COURANTS 695 856 939 

  
   

  

TOTAL GENERAL PASSIF 1 869 380 190 

مإطظت مخُجي للمؼاخً الىبري : اإلاصدز

 

 

:   ااملبث الثالث
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 غطق الحسابات: ااملطل  ألاو 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ااملطل الثاني إعادة فحح لحسابات لطسنة ااالية الجدًدة 
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ت ول خظاباث  جلىم اإلاإطظت في بداًت ول طىت مالُت حدًدة بفخذ الخظاباث بػد ان كامذ بغلم وحظٍى

. اإلايزاهُت و و ًيىن الدسجُل بلُد غىس ي للُد الاغالق

 

: خالصة الفصل

ما ًمىً اطخخالصه مً خالٌ احسائىا لهرا التربص هى ان اإلاإطظت جىلي اهخمام هبير ألغماٌ نهاًت الظىت، 

اث، وذلً مً خالٌ اصداز حػلُماث وأوامس لخىظُم مهام ول اإلاصالح  خم الخدظير لها غلى غدة مظخٍى ٍو

. خاصت مصلخت اإلاداطبت واإلاالُت كصد ئغؼاء صىزة خلُلُت للمإطظت

 



 الخاثمة العامة

 
 د

 التي جقىم بها، و باعخباع مداؾبُتاًت کل صوعة في هه اعمالها ج هخااجدقُق املؤؾؿت الاقخصاصًت إال تهضؾ       

ة املؼبقت في املؤؾؿاث الاقخصاصًت بصًض الظي أظهغ عضة حؼيراث التي جسص املداؽجي اىبالىظام املالي املداؽ

ت ملحؼاى ما عليها وطع حضًض ٌؿمذ بخؼبُق املداؾبت املالُت بؼغض إعضاص القىابم املالُت ؾلُمت و ػابٍغ

صحُدت و مىاؿقت للمعاًير املداؾبُت الضولُت، و الي حعنـ الىطعُت الحقُقُت للمؤؾؿت، بئطاؿت إلى مقاعهت 

ا الخىاؿؿُت، ولظا حؿاعض ألاػغاؾ املخعاملت مع املؤؾؿت على ػجهوطعها املالي مع مؤؾؿاث أزغي إلظهاع مي

 .تهااجساط قغاع

و ٌعخبر الدسجُل املىؼقي و الصحُذ و املدؿلؿل للعملُاث املالُت ٌعؼى مصضاقُت و قغعُت للىدُجت التي       

ا لبيرا مً خُاة املؤؾؿت، و لظا مؼابقت الجغص الـعلي ػص حيطعص التي جأجم املؤؾؿت على القُام بعملُاث اىػجل

 :و هظا ألؾباب الخالُت      جالؿاث ري لهل الحؿاباث و التي قض ًيخج عنها ؿغوقاث وابمع الجغص الحاؽ

 .ًل بعع الاؾدثماعاث عػم وحىصها ماصًا باملؤؾؿت أو العنـج عضم حـ*

 . بمبالؽ ػابضة أو هاقصت ومؤوهاث ػير مبرعةاهخالکاث هىاك *

 .ط بعين الاعخباع في بعع الحؿاباثرؾابغ القُم لم جأر *

 . صعىبت جدصُل بعع الضًىن أو اؾخدالت جدصُلها*

 .واملداؾبُت حسجُل هـقاث أو إًغاصاث ال جسخصغ الضوعة املالُت *

 .ة أو العکؿںبً بؼبُعتها صاوهي  وحىص بعع الحؿاباث مضًىت *

 مخُجي بمؿخؼاهم،و مً أحل الىقىؾ على الحقابق ؿقض صعمىا الحاؾب الىظغي ًضعاؾت خالت مؤؾؿت         

ان املغاحعت ػ مً ميابخضاءا ها،ًت صوعثنهاخُث اؾخؼعىا الخعغؾ على مسخلف العملُاث التي جقىم بما في مل 

اث الجغصًت المجعص إلى عملُاث اىجقبل اى صوى جان املغاحعت بعض الجغص و ػجلـت، و ٌعضها ميرعص جم حؿٍى

 . وحعنـ هدُجت الضوعة جبينحي اهُت الخخامُت اىػًغا الميرخؿاباث الىخابج و أ

 :اللناائ اانععلة  اللاان اللنظري

 .ة اؾاؾیت في أي صولت ماػحعخبر املؤؾؿت عکی* 

 .ًت الضولُتب املعاًير املداؽمعی ف الىظام املالي و الحاؾبي الحضًض ٌؿخجُب للخؼىعاث الاقخصاصًت ویخما* 

عت قبل الجغص ال ٌعخبر أؾاؽ ًأزظ علُه إلعضاص القىابم املالُت مً أحل إعؼاء مصضاقُت جان املغاػمي*

. للمؤؾؿت الىطعُت املالُت

ت و بين واملداؾبي  قضم الىظام املالي *  ت و ػير الجاٍع  الحضًض جصيُعا حضًضا مير ؿُه بين ألاصىى الجاٍع

ت و جالخصىم اى تغاٍع . ًغ الجاٍع
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 .، ولم ًؼغأ حؼُير في مل خؿابوالصىف الخامـالخعبير في أعقام معظم خؿاباث الصىف الغابع، *

غ املالُت مقبىلتؾفب إعؼاء القىابم املالُت *  .اؿُت ختى جهىن الخقاٍع

 حعخبر الىدُجت عً الصىعة الحقُقُت للمؤؾؿت مً زالى القُام بأعماى الجغص الـعلي ملمخلهاجما و مقاعهخه *

ت جلو العغوقاث املىحىصة بُنهما و هظا إلاعضاص النكىقاث املالُت . مع الحغص املداؾبي، و حؿٍى

 :ىقة  اللاان النطبيقاللناائ اانعل

اهب الخؼبُقي لترؾُش املعلىماث التي جىاولها في الجاهب جاهب الىظغي على اىجخذ هى إؾقاغ اىبا هضؾ اى*

. الؼغي 

اؿُت و مصضاقُت مً زالى عملُاث الجغص الضقُقت ملمخلهاث املؤؾؿت، ؾ جخؼلب عملُت القىابم املالُت الل*

ت وأ . ًت و الخعبير عً خقُقت املغلغ املاليب املداؽلضوعةة اجعا الىصىى إلى هتيخيباإلطاؿت إلى عملُاث الدؿٍى

يي:تالفظضيااخنبار 

. املباصا و الـغطُاث املداؾبُت هي املخعاعؾ عليها صولُا و جؼغقىا إلى طلو في الـصل ألاوى *

ت لجمُع عىاصغ ألاصىى و اى* . صىم وجؼغقىا إلى طلو في الـصل الىاير القُام بالجغص و الدؿٍى

ًت و وجؼغقىا إلى طلو في بوصاث املؤؾؿت و مقاعهخه مما هى مسجل في الضؿاجغ املداؽج للمىالـعلي الجغص *

 .الثالثالـصل 

: الاقتراحات

ـ العالم املالي و املداؽ* . صًض في املعاهض و الجامعاثجي اىبإلاؾغاع إلى مداولت جضَع

. ي الجضًضب طغوعة جىظُم ملخقُاث و مداصغاث جدص ى الىظام املالي واملداؽ*

تحؼًت في املؤؾؿاث الاقخصاصًت اىب طغوعة إحغاء جٍغصاث لصالح العماى املصلحت املداؽ* . ابٍغ

. جؼبُق الىظام املالي الحضًض في الحغابغ للخىاؿق صولُا مع املعاًير الحاؾُت الضولُت*

. صي و القىاعض التي خاء بها هظا الىظامببًان املابمداولت ث*

 :الدراسةق ااف

املىاطُع التي جدص ى الىظام ض واهب و لها جقترح بعجالحؿاع هظا املىطىع لم حؿخؼع الىقىؾ على ماؿت اى

. املالي الحاس ي الجضًض

. صًضجي اىب صعاؾت ألاصىى الثابخت في الىظام املالي املداؽ*

. ًت جقُض هظام املعلىماث في الحاؾت املالُتؾمي* 
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بي في اى*  .ابغحؼاوعهاؽ الىظام املالي و املداؾبي الحضًض على الجاهب الظٍغ
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  املؤسسةةيححححماه :  اململبححححـ  ألاو 

 ماهية املباسملة املالية :اململبـ الثانحححححححي
  النظام املباسبي املالي الجدًدةماهي :اململبـ الثالـ

 اللفص  ألاو 

 

 



 

 

 

 

 
 

 إلاطار العام ألعماو نهاًة السنة ألاالجرد :اململبـ  ألاو 

 اللفص الثاني

 



 رد ألاجسوية حساباثهجميزان املراجعة قملص او :اململبـ الثاني

 ثبدًد نخيجة الدألارة :اململبـ الثالـ

 

 
 اللفص الثالـ

 



 

 

 

  "  محيجي" نظرة ثاريخية على بداًة مجمع : اململبـ  ألاو 

 ألاثبدًد نخيجة الدألارة جردالحسابات ألا جسويتها :اململبـ الثاني

غلق ألافحح حسابات امليزانية الخحامية في ًومية  :اململبـ الثالـ

 املؤسسة

 
 الخاثمة

 



 

 
 اللهرس

 



 



 ملدمت عامت
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في ظل الظسوف الاكخصادًت الساَىت أصبذ مً الظسوزي جمىين ألاهظمت الاكخصادًت لجمُع الدٌو       

سا الهظمام الجصابس الكخصاد السىق املفخىح الري حاء في  لخخماش ى مع الىظام العالمي الحدًد، و جىَس

 الحدًد ملىاهب الخؼىزاث الحاصلت في بِئت املؤسساث ياملداسبمظمىهه بظسوزة جؼبُم الىظام املالي و 

ا املسهص الاكخصادي الهام، و الري ٌسعى إلى جدلُم أَدافه و طمان أخسً الىخابج عً  الاكخصادًت باعخباَز

ت عً الخغيراث الحاصلت في مدُؼه الخازجي، و ذلً هبدًل للمسؼؽ الىغ م حمُع املعلىماث الظسوٍز ي نػٍس

الري أصبذ ٌعاوي مً هلابع عدًدة جمس مسخلف الجىاهب الخاصت به ابخداءا مً املبادا العامت التي ًلىم 

 إلاصازة إلُه أن وما ًجب. عليها إلى غاًت اللىابم املالُت امللدمت مسوزا بلىاعد الخلُُم و جصيُف الحساباث

 التي واحهتها بعع املؤسساث الاكخصادًت التي جأزسث في وهظسا للعلباث 2007الجصابس كسزث جؼبُله في سىت 

س املالُت الدولُت ًخالبم مع 2000اعخمادٍ إلى سىت  ، لُصبذ َرا الىظام مخفىكا مع املعاًير املداسبُت و الخلاٍز

 مسخعملي املعلىمت املداسبُت على املسخىي الىػني و الؼىلي،

دٌو خساباث الىخابج، و جوف املالُت التي حضمل امليزاهُت، ش الىظام جخىلى املؤسساث إعداد الًوخسب َرا 

و باعخباز أن املداسبت هي جلىُت همُت . زي التي حعخمد بضيل هبير وواضح على الخدلُل املاليراللىابم ألا

م حسجُل ول العملُاث التي جيىن مضت بالىزابم الذ تملعالجت خسهت ألامىاٌ املعدة عً ػٍس ٍس  و ذلً ػُلت بٍس

السىت، خُذ جيىن في حداٌو مداسبت اهؼالكا مً الُىمُت العامت، جم جسخل إلى دفتر ألاسخاذ و أخيرا إلى 

ميزان املساحعت كبل الجسد، غير أن َرا ألازير لِس دلُال كاػعا على صحت املبالع و العملُاث فلد جيىن َىان 

ادة أو بالىلصان ًصعب اهدضافه بالسغم مً جدلُم صسغ الخىاشن في الم امُع و ألازصدة، لرا جأزؼاء بالٍص

جلىم املؤسست بالخأهد مً صحت الدسجُالث و اهدضاف ألازؼاء جم جصحُدها مً زالٌ كُام املؤسست 

بعملُت الجسد الضاملت، التي حعمل على مساحعت الىزابم و الدفاجس املداسبُت مً حهت، و مً حهت أزسي 

ت الالشمت  إخصاء عىاصس امليزاهُت و الخأهد مً وحىدَا هىعا وهما و كُمت و كُاسا، باإلطافت إلى كُىد الدسٍى

ت بعع خساباكا، الخعدد بعدَا ميزان املساحعت بعد  للمؼابلت بين ما َى مىحىد فعال و ما َى مسجل لدسٍى

الجسد لخلىم أخيرا بئعداد اللىابم املالُت التي جخظمً كابمت الدخل وامليزاهُت الخخامُت التي جظهس مً خاللها 

هدُجت السىت املالُت و جددًد املسهص املالي الحلُلي للمؤسست و ول َرٍ العملُاث السالفت الرهس حعسف 

و بىاءا على جلدم ذهٍس جدبادز إلى . بأعماٌ َاًت الدوزة التي جخؼلب عمال مىظما و جدلُال وافُا للمعلىماث

: أذَاهىا إلاصيالُت الخالُت

  الاقتصادية؟ي الجديد في املؤسسة بهاية الدورة طبقا للنظام املالي املحاسن كيف ثتم أعمال 

 

 



 
 ب

 

 

 

 : معالجت َرٍ إلاصيالُت كمىا بخلسُمها إلى ألاسئلت الفسعُت الخالُتومً أحل

 واملداسبي الجدًد؟ ما هي ألاسس التي حاء َا الىظام املالي 

ت؟ ما هي مسخلف إلاحساءاث املخبعت لللُام بأعماٌ الجسد    والدسٍى

  واملداسبي؟ما هي الفسوكاث بين الجسد املادي 

:   على َرٍ ألاسئلت الفسعُت ًمىً أعؼاء الفسطُاث الخالُت   ولإلحابت 

 . و الفسطُاث املداسبُت املخعازف عليها دولُااملباداألاسس و    *

.  املداسبُت املالُتللمبادا الخعبير املدسلسل و املىظم للعملُاث التي جلىم بها املؤسست وفلا     *

 َى الدسجُل الحاس ي للعملُاث التي والجسد املداسبيوداث املؤسست ج الجسد املادي َى الدسجُل الفعلي ملى* 

.  جلىم بها املؤسست

 :دوافع اختيار البحث

:  جُاز َرا البدذ َىان عدة أسباب جرهس منهار ال    

 . واملداسبي الجدًد للغمىض الري حاء به الىظام املالي اظسن*      

ألاعماٌ غاًت الدوزة التي كامذ بما .  في الىظام املالي و الحاس ي الحدًدألابدار هلص الدز اساث و      *

.  املؤسست زالٌ الدوزة

.   للمؤسستوالىطعُت املالُتاًت الدوزة حساعد على جددًد الىدُجت املالُت هه وىن أن أعماٌ     *

 :أهمية البحث

ت خٌى َرا البدذ الري ٌعخبر أخد أَم املىاطُع املداسبت املالُت  ٍس  ًخظمً ول بدُث َىان أَمُت حَى

ت التيأعماٌ الجسد  اًت ول دوزة مالُت مً أحل جددًد هدُجت صحُدت هه جلىم املؤسست بئعدادَا في والدسٍى

 .للمؤسستزة عً الىطعُت املالُت بو مع

 :اهداف الدراسة



 
 ج

 التي خاء هما الىظام املالي وإلاحساءاث واملساخل املدسلسلت مً زالٌ َرا البدذ إلى إبساش العملُاث نهدف

ت وإكفاٌ املخعللت بأعماٌ غاًت الدوزة مً حسد واملداسبي الحدًد  التي جلىم بها املؤسست لدساَم في وحسٍى

ا العام وجددًد أَدافها ت مً خالٌ جدلُل إػاَز .  جدلُم أكص ى هفاءة حسُيًر

 

 

 

 

 

 

 :صعوبات البحث 

:  للد حعسطىا إلى صعىباث عىد كُامىا َرا البدذ منها

. هلص املساحع املخسصص في الحاسبت املالُت          *

.  صعىبت إًجاد املؤسست جؼبم الىظام املداسبي املالي الجدًد*       

.  ص جؼبُليبصعىبت إًجاد مؤسست إلحساء جس        *

:  املنهج املستخدم

 الىصفي والخدلُلي، خُذ جٌنزطُاث جم الاعخماد على المف اٌوملداولت ازخُازملعالجت إلاصيالُت املؼسوخت 

.  الىصفي في الجاهب الىظسي و الخؼبُلي، و إسلاغ الجاهب الىظسي على الخؼبُليباملىهجحسخعين 

 ۔ إلاطار العام للبحث

 ٌ :   جم جلسُمه إلى جالجت فصى

 و واملداسبي الجدًد والىظام املالي مً زالله املؤسست الاكخصادًت شبناَُم عامت الري فم: اللصص  ول * 

 .املداسبت املالُت

تنهاأعماٌ :  الثانياللصص  * .  ًت الدوزة وجخؼسق فُه إلى ول عملُاث الجسد و الدسٍى

والري حعسفىا فُه على " مخُجي للمؼاخًخالت مؤسست  "دزاست خالت في أعماٌ غاًت الدوزة : اللصص الثالث* 

ت أَم املساخل وإلاحساءاث جلىم بها مً حسد والخؼسق إلىَرٍ املؤسست   .وحسٍى



 إهـــداء وتــشــكـــر

 ... عػػراؽ بعد التجمػػػوبو الفػػحزن يش

 ... وفرح لبزوغ فجر جديد من حياتي ىو يوم تخرجي

 ... ىو بالنسبة لي يوم ميالدي لي

 ... أتطلع فيو لما ىو آت من ىمسات ىذه الدنيا المليئة بالتفائل واألمل المشرؽ

 .. إىدائي ىنا ليس لتخرجي فقط

 ... بل بل للتحليق نحن والرفقة في سماء مملؤة بغمام يصحبو المزن ىي فرص تقتنص

وثمرات تقطف عندما تكون يانعة وىا أنا أقف ألقطف إحدى ىذه الثمرات التي ينعت لي 

 ... وىي تخرجي في انتظار قطف المزيد بإذن اهلل

 العاجزة عن تكملة ىذا اإلىداء بسبب أنامللعلني في ىذه الكلمات البسيطة الحروؼ التي تتمايل بتمايل 
الفراؽ 

بصمة في حياتي وغير من مجراىا وعمق في توسيع مداركي العلمية   كلمات لكل من ترؾأضعىنا سوؼ 
 ...  بين فترة وأخرىأحزانيلكل من لملم ... والعقلية

 ... لكل من أشعرني بأنني لست وحيدة في مجتمع مختلف

 .. إىدائي إليكػػ أيتها األم التي كنت عوناً ودؼء بين أضلعي

 ... األب الذي علمني بأن عندما تطفأ األنوار البد من إضاءة الشمعةأيهاإليكػػ 

 ..  من كل قلبأحببتكمأبعث أرؽ تحية وأعذب سمفونية سمعتها وارددىا لكم بأنني 

سيقف قلمي ىنا بُرىة ليستقر بين أنظاركم ما كتبت لعلها ىذه المفردات تكون خير معينة حتى تتذكروني يوما 
 ............ مػػػػؾػػػتػػػبػػػحػػػم... ............ما 


