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إعداد القوائم المالیة

أنواع القوائم المالیة

قائمة المركز الماليقائمة الدخل

قائمة األرباح  و الخسائر قائمة التدفقات النقدیة



إعداد القوائم المالیة
)التقاریر المالیة(

:الھدف من إعداد القوائم المالیة
)  الفترة المحاسبیةبما أنھا تصدر في أخر(للدورة المحاسبیة المنتج النھائيبمثابة القوائم المالیة تعد 

.لماليالوقوف على مركزھا او قیاس نتیجة أعمالھاوالتي تمكن المنشاة بصفة أساسیة من 

المنشأة
قیاس نتیجة أعمال المنشأة

قائمة الدخل
الوقوف على مركز المنشأة المالي

المیزانیة



أنواع القوائم المالیة

قائمة الدخل
ھدفھا تحدید نتیجة األعمال من 
ربح أو خسارة في آخر الفترة 

المالیة المعینة

المیزانیة
قائمة المركز (و یطلق علیھا 

و تستخدم لمعرفة ما ) المالي
)  ما لھا: أصول(للمنشأة من 

إلتزامات و (وما علیھا من 
)حقوق ملكیة

قائمة األرباح المحتجزة
حقوق المالك للمنشأة إلظھار 
مثال األرباح الغیر مستلمة من 

قبل المالك أو إظھار نتیجة العام 
.إن كانت ربح أو خسارة

قائمة التدفقات النقدیة
مقابلة المقبوضات النقدیة 
بالمدفوعات النقدیة للتعرف 
على مواطن تحصیل النقدیة 

لمعرفة العجز والفائض

.سوف یتم التركیز في المقرر الحالي على قائمتي الدخل و المركز المالي فقط: مالحظة



Income Statement  قائمة الدخل
ریر وفي ھذا التق, تقریر یبین نتیجة أعمال المنشأة من ربح وخسارة في أخر الفترة المحاسبیة

یق تلك تتم مقابلة بین األیرادات المحققة خالل الفترة و المصروفات التي أنفقت في سبیل تحق
.األیرادات

:حیث, وتكون نتیجة ھذه المقابلة ھو ما تحققھ المنشأة من ربح او خسارة

.في حالة زیادة األیرادات عن المصروفات تكون النتیجة تحقیق الربح* 

.في حالة زیادة المصروفات عن األیرادات تكون النتیجة تحقیق الخسائر* 



:عناصر قائمة الدخل الرئیسیة
:Revenues اإلیرادات

ن تتمثل اإلیرادات في المبالغ المحصلة والمبالغ تحت التحصیل مقابل ما تقدمھ المنشأة من خدمات أو تسلمھ م
.سلع للعمالء خالل الفترة المحاسبیة

:Expenses المصروفات
.اتتتمثل في تكلفة المواد و الخدمات المستخدمة في إنجاز النشطة التي تزاولھا المنشأة للحصول على األیراد

:Net Profit / Loss  الخسارة( صافي الربح (
ما أ, في الزیادة في األیراد المحقق عن المصروفات المرتبطة بھ خالل الفترة المحاسبیةصافي الربح یتمثل 

. فیتمثل في النقص في األیراد المحقق عن المصروفات المرتبطة بھ خالل الفترةصافي الخسارة 



قائمة الدخل 
البیان المبالغ

اإلیرادات
إیرادات الخدمات

إیرادات اإلستثمار 
إجمالي اإلیرادات

المصروفات
الرواتب و األجور 

اإلیجار
المواد و المھمات 
الدعایة و اإلعالن 
وإداریةمصروفات عمومیة
إجمال المصروفات

)الخسارة/ (الربح صافي
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)المیزانیة(قائمة المركز المالي 
Financial Position Statement (Balance Sheet)

أة في وھي عبارة عن قائمة او كشف یھدف إلى بیان الوضع المالي للمنش
ا تملكھ وتعد عادة في نھایة كل سنة مالیة لتوضیح م, لحظة زمنیة معینة
وما على المنشأة من التزامات على تلك األصول , المنشأة من أصول

).حقوق ملكیة(ألو للمالك ) خصوم(سواء للغیر 



Assets األصول

:Current Assets األصول المتداولة . 1
ل تتمثل في النقدیة و األصول الخرى القابلة للتحول إلى نقدیة خالل الدورة المحاسبیة أو خال

.التشغیل أیھما أطول
,  المدینون, اإلستثمارات في األوراق المالیة, النقدیة بالبنك, النقدیة بالصندوق: من أمثلتھا

.اإلیرادات المستحقة, المصروفات المدفوعة مقدما, المخزون السلعي, أوراق القبض
: مثال

مثال عند مماطلة المدینون في السداد فسوف تقوم المنشأة بسحب ورقة قبض : أوراق القبض
. على المدینون لضمان التحصیل و لتصبح مستند قانوني) كمبیالة(



Assets األصول

:Fixed Assets) طویلة األجل(األصول الثابتة.2
بیع مثل وھي األصول التي تقتنیھا المنشأة بغرض االستخدام في األنتاج ولیس بغرض ال

.األراضي و المباني و السیارات و المعدات و األثاث و العدد و األدوات وما إلى ذلك

:Intangible Assetsاألصول الغیر ملموسة . 3
وھي أصول لیس لھا كیان مادي ملموس و أعمارھا غیر محدودة مثل شھرة المحل و العالمة 

.التجاریة و براءة األختراع و حق المعرفة و حقوق الملكیة و النشر وما إلى ذلك



Liabilities & Owner’s Equity الخصوم وحقوق المالك

Current Liabilities:) قصیرة األجل(الخصوم . 1
تتمثل في األلتزامات قصیرة األجل المستحقة على المنشأة للغیر و تستوجب السداد خالل

).دورة التشغیل( الدورة المحاسبیة 
– Long:الخصوم طویلة األجل . 2 Term Liabilities

تشغیل أیھماتتمثل في اإللتزامات طویلة األجل التي تستحق على المنشأة للغیر بعد فترة سنة أو دورة
.من أمثلتھا القروض طویلة الجل و السندات. أطول

:Owner’s Equityحقوق المالك . 3
یتم األحتفاظوتتمثل في رأس المال وأي أرباح محققة, تشیر إلى األموال التي یستثمره المالك في المنشأة

).الخصوم–األصول ( وتعرف بصافي األصول أي تساوي . بھا في المنشاة إلعادة استثمارھا



31/12/2018في المركز المالي مثال لقائمة 
خصوم متداولة

دائنون
أوراق دفع

قرض قصیر األجل 
مصروفات مستحقة

إیرادات محصلة مقدما

األجلخصوم طویلة

قروض طویلة األجل

حقوق الملكیة

رأس المال
صافي الربح
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اصول متداولة

بالصندوقنقدیة
نقدیة بالبنك

مدینون
أوراق قبض

مخزون أخر المدة
مصروفات مقدمة
إیرادات مستحقة

أصول ثابتة

سیارات
مباني
أراضي

أصول غیر ملموسة

المحلشھرة 
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أسامة فرج. أ: إعداد و تقدیم

…. Good Luck ….
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