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القوائم المالیة
في النظام المحاسبي

األساسي للمؤسسات 
والشركات العامة ذات 

الطابع
االقتصادي
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 يتم االعتراف  بالمصروفات  في قائمة الدخل عندما ينشأ
نقص في المنافع االقتصادية المستقبلیة تؤدي إلى نقص  

.في أصل أو زيادة في التزام ويمكن قیاسھا بموثوقیة
 تتكون القوائم المالیة التي يطلب النظام المحاسبي

القوائم  ٢٠٠٧لعام  ٤٩٠الموحد الصادر بالمرسوم رقم 
:التالیة

قائمة التشغیل
قائمة الدخل
قائمة توزيع األرباح
قائمة المركز المالي
قائمة التغیر في حقوق الملكیة
قائمة التدفقات النقدية.
السیاسات المحاسبیة واإليضاحات التفسیرية األخرى.



:واإلنتاج التشغیل قائمة -أوالً 
 الشركات في الصنع التام اإلنتاج تكلفة إلى للوصل القائمة ھذه تھدف
 الشركة، قبل من المستخدم التكالیف نظام على بناء تعد وھي الصناعیة،

 بین التوافق من نوع تحقیق أي الدخل قائمة إلعداد للتحضیر وتھدف
.والتجاریة الصناعیة الشركات

٤
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المبــــــالـــــــغ البیـــــان
سنة المقارنة السنة الحالیة

كلي جزئي كلي جزئي
:تكلفة الصنع 

××× نصیب اإلنتاج من المستلزمات السلعیة 
××× نصیب اإلنتاج من الرواتب واألجور
××× نصیب اإلنتاج من المستلزمات الخدمیة 
××× نصیب اإلنتاج من االهتالكات 

××× ××× تكلفة الصنع 
:یضاف 

××× إنتاج تحت الصنع أول المدة 
:یطرح 

)×××( إنتاج تحت الصنع آخر المدة 
 ْ◌ ْ◌ ْ◌×××× تكلفة اإلنتاج التام خالل العام 

:یضاف 
××× إنتاج تام أول المدة 

:یطرح 
)×××( إنتاج تام آخر المدة 

×××× تكلفة اإلنتاج المباع



:الدخل قائمة -ثانیاً 
 یستوجب مما معینة، زمنیة فترة خالل المالي األداء الدخل قائمة تقیس

 ونھایتھا، الفترة بدایة تاریخ ذكر یجب حیث تغطیھا، التي الزمنیة الفترة بیان
 إعداد یمكن استثنائیة ظروف وفي كامل، مالي عام عن عادة الدخل قائمة تعد

 ذكر الحالة ھذه مثل في ویجب عنھ تقل أو عام عن تزید لفترة الدخل قائمة
.القائمة إعداد ضرورة إلى تؤدي التي األسباب

 الثبات الدخل قائمة في البنود وتصنیف عرض لعملیة یتحقق ولكي
 والمصروفات الدخل بنود تكون أن ینبغي فإنھ فترة، إلى فترة من واالتساق

 ویقصد تلیھا، التي للفترة فترة من والفئات المظھر من بكل یتعلق فیما موحدة
 الشاملة المالیة المعلومات فإن التصنیف نظم لتغیر ما قرار اتخذ إذا أنھ بذلك
ً  تصنیفھا یعاد أن یجب السابقة الفترة عن  بین للمقارنة القابلیة على حفاظا

.ذلك عن اإلفصاح ویجب الفترتین
٦



:البنود تجمیع
 التوصل مثل ھامة معلومات إخفاء إلى یؤدي أن البنود لتجمیع ینبغي ال

 األھمیة ذات العناصر دمج أو المصرفات مقابل الصافیة اإلیرادات إلى
.االستھالكات أو المعدومة الدیون مثل المالیة القوائم لقراء بالنسبة
 من %١٠ تتجاوز قیمة على أخرى مصروفات بند یشمل أن یجوز ال

 إختیار إعادة فیجب الحالة ھذه مثل تظھر وعندما المصاریف إجمالي
.مفسرة عناوین ذات أخرى مجموعات
 على یؤثر خاطئة بصورة عرضھ أو إغفالھ كان إذا مادیا البند یعتبر
 ویتم المالیة البیانات أساس على المتخذة للمستخدم االقتصادیة القرارات

.حجمھ أو⧵و البند طبیعة أساس على المادیة تحدید
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:ھي أنواع عدة إلى الدخل الدخل، قائمة تصنف
 العملیات ومصروفات بإیرادات تقریر وھو :التشغیلي الدخل•

.للشركة األساسیة
 والمصاریف باإلیرادات تقریر وھو :التشغیلي غیر الجزء•

.للشركة ثانویة بأنشطة المتعلقة
الرأسمالیة والخسائر التمویل تكالیف•
الرأسمالیة والمكاسب التمویل إیرادات•
.الدخل ضریبة•
.الربح صافي•

٨
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المبــــــالـــــــغ رقم الحساب في 
دلیل الحسابات

البیـــــان
سنة المقارنة السنة الحالیة

كلي جزئي كلي جزئي
××× :اإلیرادات
××× ٤١١ صافي مبیعات اإلنتاج التام
××× ٤٣ صافي مبیعات البضائع بغرض البیع
××× ٤٢١ إیرادات تشغیل للغیر
××× ٤٢٢ خدمات مباعة

×××× مجموع إیرادات النشاط األساسي
××× تكلفة اإلنتاج المباع -
××× *تكلفة مبیعات بضائع بغرض البیع -
××× المصاریف التسویقیة -

)××××( تكلفة النشاط 
×××× )  العجز(مجمل الربح
×××× ٤٥ یضاف اإلعانات
×××× التجاري) العجز(الربح

:یضاف إیرادات متنوعة
××× ٤٤١ إیرادات أوراق مالیة
××× ٤٤٢ اإلیجارات الدائنة
××× ٤٤٣ أرباح بیع مخلفات وخامات
××× ٤٤٤ خصم نقدي مكتسب
××× ٤٤٥ حسومات مكتسبة
××× ٤٤٦ دیون سبق إعدامها
××× ٤٤٧ تعویضات وغرامات على الغیر 
××× ٤٤٨ عموالت
××× ٤٤٩ مخصصات غیر مستعملة 

×××× إجمالي إیرادات متنوعة

/    /    قائمة  الدخل عن الفترة المنتهیة في   
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:یطرح منه المصاریف اإلداریة
××× **األعباء اإلداریة 
××× ٣٣٩١ اشتراكات في الهیئات المحلیة والدولیة
××× ٣٣٩٢ )عدا تأمین العاملین( مصروفات التأمین
××× ٣٣٩٣ مكافآت لغیر العاملین
××× ٣٣٩٤ عموالت مختلفة
××× ٣٣٩٥ مساهمة الجهة بنفقات الجهاز المركزي
××× ٣٣٩٦ مساهمة الجهة بنفقات المؤسسة المشرفة
××× ٣٧١ عالقات عامة واستقبال
××× ٣٧٢ منح نقدیة للعاملین
××× ٣٧٣ إیجارات فعلیة
××× ٣٧٥ غرامات وتعویضات للغیر
××× ٣٧٦ تبرعات

)×××( إجمالي المصاریف اإلداریة
×××× صافي الربح التشغیلي 
×××× :یضاف اإلیرادات الرأسمالیة والتمویلیة

××× ٤٧١ أرباح رأسمالیة
××× ٤٧٢ إیرادات سنوات سابقة
××× ٤٧٣ الفوائد الدائنة
××× ٤٧٤ مكاسب إعادة التقدیر المحققة 

)××××(
:یطرح الخسائر الرأسمالیة والمصاریف التمویلیة

××× ٣٧٤ فوائد مدینة
××× ٣٨١ خسائر رأسمالیة
××× ٣٨٣ مصروفات سنوات سابقة
××× ٣٨٤ مصاریف خصم أوراق القبض

×××× صافي األرباح
)××××( ٣٦١ یطرح ضریبة دخل األرباح
)××××( ٣٦٢ یطرح ظهورات ضریبة دخل األرباح

×××× صافي الربح القابل للتوزیع أو الخسارة
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المبــــــالـــــــغ رقم الحساب في 
دلیل الحسابات

البیـــــان
سنة المقارنة السنة الحالیة

كلي جزئي كلي جزئي
×××××

ینقل من قائمة الدخل/ صافي الربح القابل للتوزیع 
××× ٢١٢١ احتیاطي قانوني
×××

٢١٢٢ احتیاطي یستثمر في سندات حكومیة
×××

٢١٢٣ احتیاطي ارتفاع أسعار األصول الثابتة
××× ٢١٢٤ احتیاطي اختیاري
×××

٢١٢٥ احتیاطیات أخرى
)××××( ×××

٢١٣ األرباح المرحلة
××××

األرباح الموزعة
××× حصة الدولة   
×××

حصة المساهمین
)××××( ×××

حصص أخرى

:قائمة توزیع األرباح 



:الملكیة حقوق في التغیر قائمة
 خالل المساھمین حقوق على طرأت التي التغییرات الملكیة حقوق قائمة تظھر
 المشروع یقدمھما اللذان والضمان الحمایة المبالغ ھذه تمثل حیث زمنیة، فترة

 قبل من القائمة ھذه ومراقبة متابعة عملیة تتم لذلك اإلعسار حالة في لعمالئھ
.الملكیة حقوق قائمة شكل التالي الجدول ویظھر .المتعاملین

:یأتي ما القائمة ھذه تعرض
 ذلك في بما الفترة عن بھا المعترف الشركة وخسائر مكاسب مجموع

 واألثر الفترة خسارة أو ربح وصلفي الملكیة حقوق في مباشرة بھا المعترف
.الجوھریة األخطاء وتصحیح المحاسبیة السیاسات لتغیر التراكمي
 تسویات جانب إلى الملكیة حقوق حسابات في الحادثة األخرى التغیرات
 الملكیة حقوق مكونات من مكون كل في المدة ونھایة المدة أول في األرصدة
.التحركات عن التفاصیل وإعطاء
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اإلجمالي أرباح 
مرحلة

احتیاطیات 
أخرى

احتیاطي 
اختیاري

احتیاطي 
ارتفاع أسعار 

األصول 
الثابتة

احتیاطي 
یستثمر 

في 
سندات 
حكومیة

احتیاطي 
قانوني

رأس المال 
غیر المدفوع

راس المال 
المدفوع

البیان

×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× رصید أول المدة
×××× ×××× صافي الربح القابل 

للتوزیع 
×××× مكاسب إعادة التقدیر 

غیر المحققة 
××× ××× ××× *زیادة رأس المال  

)××××( ××× تسدیدات من رأس المال 
غیر المدفوع

)××××( ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× المحول إلى االحتیاطیات

)×××( )×××( األرباح المقترح توزیعها
×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× الرصید في نهایة المدة



:المالي المركز قائمة
 كشف عن عبارة ھي المیزانیة أو المالي المركز قائمة
 لحظة في المنظمة ملكیة وحقوق والتزامات أصول یتضمن

 المنظمة میزانیة في والخصوم األصول تبوب أن ویجب إعدادھا،
 ً .سیولتھا ودرجة وترتیبھا لطبیعتھا وفقا

 منفصل بشكل المتداولة وااللتزامات األصول تصنیف ینبغي
 العرض فیھا یوفر التي الظروف باستثناء العمومیة المیزانیة في

.وموثوقیة مالئمة أكثر معلومات السیولة أساس على القائم

١٤
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سنة المقارنة السنة الحالیة
إجمالياسم الحساب كلي جزئي إجمالي كلي جزئي

رقم 
الحساب

األصول طویلة األجل
أراضي                                                               

نشاءات ومرافق وطرق                              ٕ مباني وا
آالت ومعدات                                      

وسائل نقل وانتقال                                  
عدد وأدوات وقوالب                                

أثاث ومعدات مكاتب وأجهزة حاسوبیة                               
ثروة حیوانیة ومائیة                                             

مجمع االهتالك -
مخصص انخفاض قیمة األصول -

صافي األصول
األصول غیر الملموسة

مخصص انخفاض القیمة -
مشروعات تحت التنفیذ

تكوین استثماري
انفاق استثماري

اعتمادات مستندیة وسلف لشراء األصول الثابتة 
استثمارات طویلة األجل

استثمارات عقاریة
استثمارات في أسهم شركات تابعة
استثمارات في أسهم شركات زمیلة

إقراض طویل األجل
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توظیفات مالیة قصیرة األجل
المخزون

مواد أولیة
إنتاج غیر تام

إنتاج تام
بضائع لدى الغیر

بضائع بغرض البیع
اعتمادات لشراء المواد والبضائع

المدینون
مخصص دیون مشكوك فیها -

أوراق قبض
مخصص خصم أوراق القبض -

سلف وتأمینات قصیرة األجل
أوراق مالیة

سندات
إقراض قصیر األجل

النقدیة ومعادل النقدیة 
الصندوق

مصرف حساب جاري
مصرف ودائع استحقاق أقل من ثالثة شهور

سلف دائمة
أوراق تجاریة برسم التحصیل

مجموع النقدیة ومعادل النقدیة
حسابات مدینة أخرى 

مجموع األصول المتداولة
مجموع األصول 
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حقوق الملكیة 
رأس المال االسمي 

رأس المال غیر المدفوع -
رأس المال المدفوع

احتیاطي قانوني
احتیاطي یستثمر في سندات حكومیة

احتیاطي ارتفاع أسعار األصول الثابتة
احتیاطي اختیاري
احتیاطیات أخرى
األرباح المرحلة

التزامات طویلة األجل
قروض محلیة

قروض خارجیة
التزامات أخرى طویلة األجل
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اإللتزامات القصیرة األجل
الحسابات الدائنة

موردون
أوراق دفع

تأمینات للغیر
أقساط القروض وقروض قصیرة األجل

الدوائر المالیة
األمانات الجمركیة

مؤسسات التأمین االجتماعي والتعاقد
دائنو توزیع األرباح

حسابات دائنة أخرى
المصرفات المستحقة وغیر المقبوضة

إیرادات مقبوضة مقدماً 
مخصص الضرائب
مخصصات أخرى

مجموع االلتزامات القصیرة األجل

مجموع االلتزامات وحقوق الملكیة 



:  تعريفات أساسیة
ھي النقدية في الخزينة أو في الصندوق باإلضافة إلى الودائع الجارية : النقدية

.تحت الطلب في البنوك والمؤسسات المالیة
ھي استثمارات قصیرة األجل وعالیة السیولة قابلة للتحويل إلى : معادل النقدية

.مقدار معلوم من النقدية واستحقاقھا قريب أقل من ثالثة شھور
تشمل كل العملیات التي تدخل ضمن النشاط العادي : أنشطة التشغیل

.الیومي للمنظمة مثل إنتاج السلع وبیعھا وتأدية الخدمات
وتشمل شراء وبیع األصول الطويلة األجل كالعقارات واآلالت : أنشطة االستثمار

.والتجھیزات وأدوات حقوق الملكیة في الشركات األخرى
ً مصادر الحصول على : أنشطة التمويل وتشمل مصادر زيادة رأس المال وأيضا

.القروض وإعادة سداد المبالغ المقترضة
ھي طريقة تؤدي إلى إظھار النقدية المحصلة : الطريقة غیر المباشرة

والمدفوعة ألنشطة التشغیل من خالل تعديل صافي الدخل بالعملیات ذات 
.الطبیعة غیر النقدية



 النقدية، والتدفقات التشغیل نتائج صافي بین الفروق على الطريقة ھذه تركز
 يخصم أو إلیه يضاف ثم )الخسارة أو الربح (الدخل بصافي الطريقة ھذه وتبدأ
 إلى للوصول وذلك النقدية على المؤثرة غیر المصاريف أو اإليرادات بنود منه

 إضافة يتم المثال سبیل فعلى التشغیلیة، األنشطة عن الناتجة النقدية صافي
 تخفیض إلى تؤدي التي الدفترية المصروفات من ألنھا والمخصصات االستھالك

 المدفوعة بالفوائد يتعلق فیما وكذلك .النقدية على التأثیر دون من الدخل صافي
 النقدي الدخل صافي إلى الوصل أجل من تضاف أن فیجب المدفوعة والضرائب

 في إما الحقاً  تطرح أن على .التشغیلیة والخصوم األصول في التغیرات قبل
.تمويلي تدفق اعتبارھا أو األصول في التغیر

 على تركز المباشرة غیر الطريقة باستخدام المعدة النقدية التدفقات وقائمة
 التغیرات مثل المتداولة، والخصوم المتداولة األصول معظم مكونات في التغیرات

 من النقدية التدفقات تحديد في تستخدم التي .الخ..المدينین، المخزون، في
 أنھا إال المتداولة األصول ضمن تصنف التي األصول بعض ھناك .التشغیل أنشطة

 عبارة ھي والتي األجل القصیرة القروض مثل تشغیلیة غیر أصول طبیعتھا في
 نشاط عن عبارة ھي والتي المتاجرة بغرض واالستثمارات تمويلي نشاط عن

.استثماري



:التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل

  ) الدخل قائمة ( الخسارة صافي أو الضریبة قبل الربح صافي

: یضاف

  االستهالك أقساط

المخصصات

 مدفوعة وغیر مستحقة مصروفات

مقدماً  مقبوضة إیرادات

المتداولة األصول في النقص

  المتداولة الخصوم في الزیادة

  األجل طویلة أصول بیع خسائر

  : یطرح

مقدماً  مدفوعة مصروفات

  مقبوضة وغیر مستحقة إیرادات

المتداولة األصول في الزیادة

المتداولة الخصوم في النقص

األجل طویلة أصول بیع أرباح

  المدفوعة الضریبیة والظهورات الضرائب

)  ١( صافي التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل 



:التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار

:یضاف 

األجل طویلة أصول بیع أرباح

األجل طویلة األصول في النقص

: یطرح 

 األجل طویلة أصول بیع خسائر

األجل طویلة األصول في الزیادة

 ) ٢ ( االستثمار أنشطة من النقدیة التدفقات صافي

:التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل

: یضاف

 المال رأس في الزیادة

 األجل طویلة االلتزامات في الزیادة

  : یطرح

نقداً  المال رأس تخفیض

  األجل طویلة االلتزامات في النقص

  المدفوعة األرباح توزیعات

 ) ٣ ( التمویل أنشطة من النقدیة التدفقات صافي

 ) ٣ + ٢ + ١ ( النقدیة في الزیادة صافي

 ١/١النقدیة ومعادل النقدیة  

٣١/١٢النقدیة ومعادل النقدیة  


