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  -:   المصروفات المستحقة -1

ٔنكُٓا نى ذسذد تؼذ ٔتانرانٙ نى ذسجم تانذفاذش   ْٙ انًصشٔفاخ انرٙ ذخص انفرشج انًذاسثٛح انذانٛح نهًُشأج

انًُشأج تًؼُٗ اخش ذؼرثش انًصشٔفاخ انًسرذمح تًثاتح انرضاياخ ػهٗ  . انًذاسثٛح نهًُشأج خالل انفرشج انذانٛح

اسرُادا انٗ يثذأ انًماتهح ٔاساط االسرذماق فإَّ ٚجة ػهٗ انًُشأج ذسجٛم ذهك انًصشٔفاخ خالل انفرشج   نهغٛش

   . انًذاسثٛح تًٕجة لٛذ ذسٕٚح ٚظٓش انًصشٔفاخ انًسرذمح فٙ جاَة االنرضاياخ ضًٍ اسصذج دائُح أخشٖ

مح ، يصاسٚف انضشائة انًسرذمح ، يصاسٚف انًسرذ انشٔاذةيصاسٚف  -يٍ ايثهح انًصشٔفاخ انًسرذمح :

 .....االٚجاس انًسرذمح ،

 ٚرى اثثاخ انًصشٔفاخ انًسرذمح تمٛذ ذسٕٚح ٔرنك تجؼم 

 دـ / انًصشٔف يذٍٚ يٍ                                               

 انًصشٔف انًسرذك دـ / انٗ                                                                   

 سذاد انًصشٔف انًسرذك ٚكٌٕ انمٛذ ٔػُذ 

 يٍ ح / انًصشٔف انًسرذك                        

 انٗ ح /  انًصشف أ انصُذٔق                              
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سهغ أ خذياخ سٛرى االسرفادج ْٙ انًصشٔفاخ انًذفٕػح يمذيا خالل انفرشج انًذاسثٛح انذانٛح نهذصٕل ػهٗ 

ٔذُشأ انًصشٔفاخ انًمذيح ػُذيا ذمٕو انًُشأج خالل انفرشج انًذاسثٛح تسذاد يصاسٚف ٔذثثرٓا فٙ . يُٓا يسرمثال

دفاذشْا انًذاسثٛح ٔجضء يٍ ْزِ انًصاسٚف ٚخص انفرشج انًذاسثٛح انذانٛح ٔانجضء االخش ٚخص فرشج أ فرشاخ 

ٗ يثذأ انًماتهح ٔاساط االسرذماق فإَّ ٚجة ػهٗ انًُشأج ذذًٛم يا ٚخص انفرشج فمط اسرُادا ان . يذاسثٛح لاديح

يٍ ذهك انًصشٔفاخ ٔالفانّ فٙ دساب األستاح ٔانخسائش ايا يا ٚخص انفرشاخ انماديح فٛشدم انٗ انفرشج أ 

انًشكض انًانٙ  تًؼُٗ اخش ذؼرثش انًصشٔفاخ انًذفٕػح يمذيا  تًثاتح اصم يرذأل ٚظٓش فٙ لائًح. انفرشاخ

 .ضًٍ األصٕل انًرذأنح ذذد تُذ اسصذج يذُٚح اخشٖ

 

 

 



  -: يا  يمذانًذفٕػح  انًؼانجح انًذاسثٛح نهًصشٔفاخ 

اثثاخ انًثهغ انًذفٕع كًصشٔف يمذو يثذئٛا ثى فٙ َٓاٚح انفرشج انذانٛح ٚرى ذمسًٛٓا يا  

يا ٚخص انفرشج انماديح ٚخص انفرشج انذانٛح ٚثثد يصشٔف ٔٚذًم ػهٗ لائًح انذخم ٔايا 

 .  فٛمٛذ كًصشٔف يمذو ٔٚظٓش ضًٍ األصٕل فٙ لائًح انًشكض انًانٙ

 ٚرى ذسجٛم انمٛذ ػُذ دفغ انًصشٔف 

 يٍ ح / يصشٔف يذفٕع يمذيا          

 انٗ ح / انًصشف أ انصُذٔق               

 ٔفٙ َٓاٚح انسُح ٚرى ذسجٛم انمٛذ انرانٙ تؼذ دساب يثهغ انًصشٔف انز٘ ٚخص انسُح انًُرٓٛح 

 يٍ ح / انًصشٔف انًؼُٙ                                 

 انٗ ح / انًصشٔف انًذفٕع يمذيا                                       

 اإليرادات المحصلة  المقدمة -3

  . انًذصهح يمذيا خالل انفرشج انًذاسثٛح انذانٛح ، يماتم سهغ أ خذياخ سٛرى ذأدٚرٓا يسرمثالْٙ اإلٚشاداخ 

أ٘ اٌ اإلٚشاداخ انًمذيح ْٙ اإلٚشاداخ انرٙ ذذصم ػهٛٓا انًُشأج خالل انفرشج انًذاسثٛح انذانٛح ، ٔذثثرٓا فٙ 

 انسهؼح أانخذيح ( سهٛىذُشأج درٗ ٚرى  دفاذشْا لثم اٌ ذرذمك ) ٔذؼرثش فٙ ْزِ انذانح انرضاو ٔدٍٚ ػهٗ انً

اسرُادا انٗ يثذأ انًماتهح ٔاساط االسرذماق فإَّ ٚجة ػهٗ انًُشأج ذذًٛم يا ٚخص انفرشج فمط يٍ ذهك االٚشاداخ ٔ

 .   ٔالفانّ فٙ دساب األستاح ٔانخسائش ايا يا ٚخص انفرشاخ انماديح فٛشدم انٗ انفرشج أ انفرشاخ انماديح كانرضاو

اخش ذؼرثش اإلٚشاداخ انًذصهح  يمذيا  تًثاتح انرضاو يرذأل ٚظٓش فٙ لائًح انًشكض انًانٙ ضًٍ  تًؼُٗ

 االنرضاياخ انًرذأنح ذذد تُذ اسصذج دائُح اخشٖ

إٚشاداخ االٚجاس انًذصهح يمذيا ، انؼًٕالخ انذائُح انًذصهح يمذيا  -يٍ ايثهح اإلٚشاداخ انًذصهح  انًمذيح :

  انًذصهح يمذيا ،إٚشاداخ االسرثًاس

 انًؼانجح انًذاسثٛح نإلٚشاداخ انًذصهح  انًمذيح

 ٚرى ذسجٛم انمٛذ انرانٙ ػُذ اسرالو يثهغ االٚشاد   

 يٍ ح / انصُذٔق أ انًصشف              

 انٗ ح / اٚشاد يسرهى يمذيا                     

 ٔفٙ َٓاٚح انسُح ٚرى دساب يثهغ اٚشاد انسُح انذانٛح ٔٚرى ذسجٛم انمٛذ انرانٙ 

 يٍ ح / اٚشاد يسرهى يمذيا          

 انٗ ح / االٚشاد انًؼُٙ              
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انذفاذش ْٙ اإلٚشاداخ انرٙ ذخص انفرشج انًذاسثٛح انذانٛح نهًُشأج ٔنى ٚرى ذذصٛهٓا ٔذسجٛهٓا تؼذ فٙ 

، أ٘ اٌ اإلٚشاداخ انًسرذمح ذؼرثش تًثاتح اصم يٍ أصٕل انًُشأج . انًذاسثٛح نهًُشأج خالل انفرشج انًذاسثٛح

اسرُادا انٗ يثذأ انًماتهح ٔاساط االسرذماق فإَّ ٚجة ػهٗ انًُشأج ذذًٛم يا ٚخص ْزِ انفرشج اإلٚشاداخ 

تًؼُٗ اخش  . ٔالفانّ فٙ دساب األستاح ٔانخسائش انًسرذمح )ْٙ إٚشاداخ ذخص انفرشج نكُٓا نى ذذصم تؼذ(

ذؼرثش اإلٚشاداخ انًسرذمح  تًثاتح اصم يرذأل ٚظٓش فٙ لائًح انًشكض انًانٙ ضًٍ األصٕل انًرذأنح ذذد 

 .   تُذ اسصذج يذُٚح اخشٖ

داخ إٚشاداخ االٚجاس انًسرذك، إٚشاداخ أٔساق يانٛح يسرذمح ،إٚشا -يٍ ايثهح اإلٚشاداخ انًسرذمح :

 االسرثًاس يسرذمح

 انًؼانجح انًذاسثٛح نإلٚشاداخ انًسرذمح

ٚرى اثثاخ اإلٚشاداخ انًسرذمح تمٛذ ذسٕٚح ٚرى تًٕجثّ جؼم دساب اإلٚشاداخ انًسرذمح يذٍٚ ٔدساب 

ثى ٚرى تؼذ رنك فٙ َٓاٚح انفرشج الفال كم يا ٚخص انفرشج يٍ إٚشاداخ فٙ دساب األستاح  . اإلٚشاداخ دائٍ

 . ٔانخسائش

 انًؼانجح انًذاسثٛح نإلٚشاداخ انًسرذمح 

  يٍ دـ / اإلٚشاداخ انًسرذمح

 االٚشاد انًؼُٙ انٗ دـ/                

 ٔػُذ اسرالو يثهغ االٚشاد ٚرى ذسجٛم انمٛذ انرانٙ 

 يٍ ح / انصُذٔق أ انًصشف

 اخ انًسرذمحانٗ ح / االٚشاد        

 

 : 0202ٔساو نهسُح انًانٛح : االذٙ انؼًهٛاخ انخاصح تششكح  1يثال 

ػهًا اٌ يصشٔف انكٓشتاء انشٓش٘ َمذا  دُٚاس  142,222ذى سذاد يصشٔف انكٓشتاء تمًٛح  -1-1_ فٙ 1

 دُٚاس . 12222

ػٍ خذياخ لذيرٓا انششكح نصانخ ششكح انٓذٖ ػهًا اٌ  َمذا دُٚاس 132,222ذى اسرالو يثهغ  -3-1_ فٙ 0

 دُٚاس . 12,222انؼمذ ُٚص ػهٗ لًٛح خذياخ شٓشٚح 

دُٚاس ػهًا اٌ يصشٔف  92.222يصشٔف خذياخ انًاء انًسذد يٍ انششكح  تهغ سصٛذ – 10-31_ فٙ 3

 دُٚاس . 02,222انًاء انشٓش٘ 

دُٚاس ػهًا اٌ انؼمذ  62,222يٍ ششكح انُٕس اٚشاداخ انخذياخ انًسرهًح  تهغ سصٛذ – 10-31_ فٙ 4

 دُٚاس شٓشٚا خالل انسُح . 6222ُٚص ػهٗ اسرالو 



 انًطهٕب :

 _ ذسجٛم لٕٛد انٕٛيٛح االنضيح .1

 _ ذسجٛم لٕٛد انرسٕٚح انالصيح .0

 _ ذسجٛم لٕٛد االغالق فٙ االستاح ٔانخسائش .3

 

 انذم : 

 ــ   يصشٔف انكٓشتاء انًذفٕع يمذيا دـــــ 142,222            1-1_  فٙ 1أال : 

 دـــ انصُذٔق  142,222                                        

 ) الٌ يثهغ انرسذٚذ ذرجأص يذذّ انسُح انذانٛح(لٛذ ٕٚيٛح سذاد يصاسٚف يذفٕػح يمذيا       

 ٚرى ذذذٚذ دصح انسُح يٍ يصشٔف انكٓشتاء انًذفٕع يمذيا : -10-31_ فٙ 0

 انسُٕٚح    =      انًصشٔف انشٓش٘ * ػذد االشٓش يٍ تذاٚح انرسذٚذ انذصح

 شٓش ) يٍ تذاٚح انسُح انٗ َٓاٚرٓا (  10دُٚاس   *  12,222=                           

 دُٚاس  102,222=                         

 دـــــ  يصشٔف انكٓشتاء 102,222         10-31انمٛذ فٙ  

 دــ  يصشٔف انكٓشتاء انًذفٕع يمذيا   102,222                                         

 لٛذ ذسٕٚح انًصشٔف انًذفٕع يمذيا                           

 : ) انذصح انسُٕٚح ( لٛذ اغالق انًصشٔف االػرٛاد٘ انسُٕ٘ فٙ االستاح ٔانخسائش  -10-31_ فٙ 3

 ــ االستاح ٔانخسائش دــ   102,222                      

 دــــ يصشٔف انكٓشتاء                                          

 لٛذ االغالق نهًصشٔف انسُٕ٘ فٙ لائًح االستاح ٔانخسائش                           

 

 دــــ انصُذٔق   132,222              - 3-1_   فٙ 1ثاَٛا :   

 دــــــ اٚشاد انخذياخ انًسرهى يمذيا  132,222                                                

 لٛذ ٕٚيٛح اسرالو  االٚشاد انًسرهى يمذيا ) الٌ يثهغ االٚشاد انًسرهى ذرجأص يذذّ انسُح انذانٛح(      

 



 ذيا :ٚرى ذذذٚذ دصح انسُح يٍ اٚشاد انخذياخ  انًسرهى يم -10-31_ فٙ 0 

 ش٘ * ػذد االشٓش يٍ تذاٚح االسرالوانذصح انسُٕٚح    =      االٚشاد انشٓ           

 نغاٚح َٓاٚح انسُح ( 3-1اشٓش ) اترذاء يٍ  12دُٚاس  *  12,222=                                    

 دُٚاس  122,222=                                   

 دــــ اٚشاد انخذياخ انًسرهى يمذيا  122,222         10-31فٙ           

 دـــــ اٚشاد انخذياخ   122,222                                             

 لٛذ ذسٕٚح الٚشاد انًسرهى يمذيا تذصح انسُح فمط                                   

 انخذياخ  دــــ اٚشاد 122,222               10-31_   فٙ 3   

 دـ  االستاح ٔانخسائش  122,222                                                 

 لٛذ غهك اٚشاد انخذياخ فٙ دساب االستاح ٔانخسائش تذصح انسُح                     

 

 _ الٚسجم لٛذ ٕٚيٛح تًصشٔف انًاء الَّ سصٛذ 1ثانثا :   

 انذصح انسُٕٚح يٍ يصشٔف انًاء : ٚرى ادرساب 10 -31_ فٙ 0          

 انذصح انسُٕٚح    =      انًصشٔف انشٓش٘ * ػذد االشٓش يٍ تذاٚح انرسذٚذ           

 شٓش ) انًصشٔف ٚخص سُح كايهح (  10دُٚاس *  02,222  =                                 

 دُٚاس  04222=                                 

 دُٚاس  92,222 – 042222انًصشٔف انًسرذك ) انز٘ نى ٚسذد نذائشج انًاء ( =        

 دُٚاس . 152,222=                                                                    

 دــــــ  يصشٔف انًاء   152,222                 31-10           

 دــــــ يصشٔف انًاء انًسرذك 152,222                                                

 لٛذ ذسٕٚح انًصشٔف انًسرذك                                                   

       

 دــــــ االستاح ٔانخسائش  042222       - 10  -31_   3     

 دــــ يصشٔف انًاء  042222                                          

 لٛذ انغهك نًصشٔف انًاء تانذصح انسُٕٚح فٙ دساب االستاح ٔانخسائش                



 _ الٚسجم لٛذ ٕٚيٛح تاٚشاد انخذياخ  الَّ سصٛذ 1ساتؼا  :   

 ٚرى ادرساب انذصح انسُٕٚح يٍ اٚشاد انخذياخ : 10 -31_ فٙ 0          

 نذصح انسُٕٚح    =      االٚشاد انشٓش٘ * ػذد االشٓش يٍ تذاٚح انرسذٚذا           

 شٓش ) االٚشاد ٚخص سُح كايهح (  10دُٚاس *  6222=                                   

 دُٚاس   00222=                                   

 دُٚاس  62,222 – 00222االٚشاد انًسرذك ) انز٘ نى ٚسرهى يٍ انششكح ( =        

 دُٚاس .10222=                                                                      

 دــــــ  اٚشاد انخذياخ انًسرذك   10222                 31-10           

 دــــــ اٚشاد انخذياخ 10222                                                

 لٛذ ذسٕٚح االٚشاد انًسرذك                                                   

       

 دــــــ االٚشاد  00222       - 10  -31_   3     

 دــــ االستاح ٔانخسائش  00222                                          

 تانذصح انسُٕٚح فٙ دساب االستاح ٔانخسائش  لٛذ انغهك الٚشاد انخذياخ               

 

 

                                                                

 

                                  

                                             

  

            


