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 احملاضرة األوىل
 اإلطار العام للمحاسبة

 التطور التاريخي للمحاسبة –أوالً 

ادية لالمالةلة نهالا تعتبلر لغلة الملاع لاصفملاع نال  معجةلة  ت ل ة  تعتبر المحاسبة لغة التعامل  للغلة الحةلاال اص ت ل

 اصحداث اص ت ادية لالمالةة  لغة اصر ام.

ق م( لكاهللم مصت للرال فللل  العللد لالصةللاأل لاللرلاب ان لل ا  لالح للام  0555ظاللرب  لل ادر المحاسللبة لللدن ال رافجللة  

 لاثباب المدي هةة لالدائجةة  ما للش ص لما فلةه من دي ن(

ن  ظ  اإلسالم تط رب تطبةصاب المحاسبة ل  اصة ن  فاد فمر  ن ال طلا  الل أ شهشلي  ةلم الملاع لشملر   لب    

  .ح ا اته كما هشيب الدلالين لتط رب ن  فاد انم يةن

ل صةم المحاسبة مصت رال فل  ح ر انمالك لت  ة  إيراداب له صاب ملاار  اإل طلافةةن لكل لس ت ل ة  اللدي ن نل   

  .ب الت ارية إل   داياب الصرن الرا ع فشرالمعامال

( ن  كتلا  هشلر Luca Pacioloل  ا  اتشةل " ” شلع من لضع شسس المحاسبة المالةة لنق الصةد المادلج ه  اصيطال  

 1141ن  البجد ةة فام 

تعللددب تطلل رب المحاسللبة  شلل   سلريع شثجللاث ل عللد الالل رال ال للجافةة للاصلة  عللد ظالل ر الشللركاب ال بللرن للملن ثلل  

 من العلوم االجتماعية. وبذلك بدأت تتبلور كعلم نرلفاا لشصبح لاا   افد لشص ع لمبادئ لمعايةر

 مفهوم المحاسبة –ثانياً 

تلخجيص وتفسجير العمليجات الماليجة التجي تحجدل فجي الوتجدة اال ت جادية ونظام يختص بتحليل، وتسجييل، وتبويج ، هي 

  "   فترة مالية معينة خاللو خسارة من ربح أ وذلك بق د تحديد نتيية أعمال هذه الوتدة

فل  يشم  م م فة من المبادئ لانسس لالص افد الت  ت تعم  ن  تحلة  العملةاب المالةلة لت ل ةلاا ملن لا لع أو : هي 

للن المجشلليال مللن تحديللد إيراداتاللا ل ت ل للة  م للتجداب مديللدال لاللا ثلل  تب يللذ لت للجةا هلل خ العملةللاب لتل ة للاا  حةللح تم إ

  ع فل  ه خ اإليراداب لمن ث  است راج هتة ة شفمالاا من ر ح شل ل ارال فلن نتلرال مالةلة معةجلة ل  ةلان مركاهلا الح

 المال  ن  هااية ه خ ال ترال.

 ها:أهداف المحاسبة ووظائف –ثالثاً 

 تردناال  الب لالمن لالع ت  ة  لتب يذ لتل ةص ه خ العملةاب ن  ال م  لالجصدأ للعملةاب المالةة الصةاأل  (1

 . لة إيراداب نترال معةجة  ج صاتااتحديد هتة ة شفماع ال حدال اص ت ادية من ر ح شل ل ارال من لالع مصا (2

  ةان المركا المال  لل حدال اص ت ادية  تاريخ معةن  إفداد المةااهةة( (3

 .دراسة لتحلة  الجتائج لتصديماا لإلدارال لم افدتاا ن  ات اذ الصراراب ذاب ال لة (1

 ت صلة  هل خ ة ال اصة  مجشيال ملا ثل  ت ل ةلاا لشهشطة المحاسبة الرئة ة ن  تحديد اصحداث اص ت ادي يم ن تل ةص

 ذلس لنق المراح  انتةة:نطراف الماتمة  تلس المعل ماب لالم رجاب إل  ا

المرتلة 

 األولى

 تحديد

  تحديد اصحداث اص ت ادية(

ة  م لاع الجشلاط نعلل  فال لتت من تحديد لتعريلا اصحلداث اص ت لادية التل  لالا ل

كل لس  ركة شلرن يعد حلدثا  ا ت لاديا  ل:  ةام المجشيال  شراث   افة من سبة  المااع

 سداد المجشيال  ةمة الب افة صحصا  يعتبر حدثا  ا ت اديا  يم ن  ةاسه  م ض فةة. 

المرتلة 

 الثانية

  تسييل

تل ةص اصحداث لتب يذ ل

 اص ت ادية

هل   ةلام المجشليال  ت ل ة  هل خ الب افة تيت  المرحلة الااهةة ل ث عد  ةام المجشيال  شرا

اصحدث ن  دناترها  العملة المحلةة  ش   مجتظ  ملن شجل  اصحت لاظ  معل ملاب مالةلة 

 تاري ةة فن تلس انحداث مع تب يباا  الش   المجاسذ.

المرتلة 

 الثالثة

 توصيل 

  إفداد التصارير المالةة(

يال تب يبالا ل ةلان هتة لة شفملاع المجشلماب الت  ت  ت ل ةلاا لمعل تتما  ن  ت صة  الل

لتصللارير  يهاللا تت لل  افللن طريللق التصللارير المالةللة ل ر للح شل ل للارال( إللل  الماتمللةن 

مل ص  طريصة نجةة يعرض شثر جمةع ملا تل  ت ل ةله للالع ملدال محلددال شل م ت ر ل

 تاريخ محدد
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 فروع المحاسبة –رابعاً 

  Financial Accounting المحاسبة المالية :      -1

لتات   ت  ة  لتب يذ لت جةا لتحلة  العملةاب اص ت ادية ال اصة  ال حدال اص ت ادية لتحديد هتة لة شفمالالا ملن      

   له  م ض   البحح ن  ه ا المصرر(.اها المال  ن  هااية نترال معةجة ر ح شلل ارال لمعرنة مرك

   Cost Accounting محاسبة التكاليف :       -8

تات   تحديد ت ل ة المجتج من لالع تحلة  العجاصلر الم  هلة للت ل لة  مل اد رشجل ر ر م لاريا شللرن( لتصلدماا للإلدارال  

 .فل  ص رال   ائ  لتصارير لتم ةجاا من إيصا  الر ا ة فل  فجاصر الت الةا لتر ةدها

  Managerial Accountingالمحاسبة اإلدارية :    -3

المعل ماب المالئمة نغراض اإلدارال ن  الر ا ة لالت طلة  لات لاذ الصلراراب ملن شجل  تحصةلق اصسلتغالع تات   ت نةر    

  .ادية المتاحة لل حدال اص ت اديةانما  للم ارد اص ت 

   Governmental Accounting  المحاسبة الحكومية :  -4

نتحلدد المبلادئ لانسلالةذ لاإلجلراثاب لصةلاأل لتصةلة   ت تص  ت مة  الجظ  المحاسبةة ال اصة  ال حداب الح  مةة      

كملا  ر لزاراب ر.....(رهة العامة للدللة  مدس اب ح  مةةر هةئاب فامةهشاط ه خ ال حداب الت  ترتب  ح ا اتاا  الم از

لزيلادال نعالةلة  تحدد انسس لالمبادئ الت  تح   إفداد الم ازهة العامة للدللة لالر ا ة فل  تج ة ها  الدف تر لةد اإله لاق

  .ال دماب الت  تصدماا الدللة

   Tax Accounting المحاسبة الضريبية :  -5

طبصلا  للصل اهةن  ال اضلع لل لريبة اللر حت تص  تحديد فجاصر اإليراداب لالم رلناب المصب لة ضريبةا  لذلس لتحديد    

 لالتشريعاب ال ريبةة المعم ع  اا   

  National Accounting :  المحاسبة القومية  -6

لت للتص  صةللاأل الجللاتج الصلل م  لالللدل  الصلل م  لمللدن م للاهمة كلل   طللا  مللن الصطافللاب اص ت للادية نلل  هلل ا الجللاتج    

لالعال ة  ةن ه خ الصطافاب كما ت نر المبادئ لانسس لاإلجراثاب الالزمة إلفداد الح ا اب الص مةة ال تامةة لالمةلاان 

  الت ارأ لمةاان المدن فاب ...(

    Auditing  الحسابات :  ) مراجعة(تد يق -7

تت من المبادئ الت  تح   إجلراثاب نحلص ال ل الب لاللدناتر المحاسلبةة للمجشليال للتحصلق ملن صلحة الصل ائ  المالةلة     

 . ال تامةة  ائمة الدل  لالمةااهةة ال تامةة( لمدن تماةلاا للمركا المال  الحصةص  للمجشيال

 ادئ احملاسبية األساسيةالفروض واملب :خامسا  

  تبج  المحاسبة فل  م م فة من ال رلض لالمبادئ الت  تجظ  لت ب  العم  المحاسب  ن  جمةع ال حداب اص ت ادية 

  الفروض احملاسبية : 
 للمشروع  فرض الشخ ية المعنوية   -1

للمجشليال اص ت لادية ال لجافة( ي لبح ت  ة  المجشيال ن  س   ال جافة لالت ارال  غلرف الت لارال ل  عد إتمام فملةةل    

 حةح ي لبح للمجشليال كانلة  شخ ية معنوية مستقلة عن شخ ية مالكيها مما يعني ف ل ذمة المنشاة عن ذمة مالكيها

   .الشراث لحق التصاض  لت بح كيهاا   ص طبةع  كام  انهلةةااللة شفمالاا الت ارية كالبةع لحص ق م

 :فرض االستمرارية -2

مجشيال م تمرال ن  حةاتالا إلل  شملد غةلر محلدد لفلةله نلان فمرهلا غةلر ملرتب   عملر شصلحا اار إص إذا حلدد ليعج  شن ال 

 فمرها ن  فصد تيسة اا شل ظارب  رائن م ض فةة ت الا ذلس كت  ةة المجشيال شل إنالساا شل إفادال تجظةماا

 : وتدة القياس النقديفرض  -3

اب هشطة الصا لة للصةلاأل مملا يمن لن ملن إجلراث العملةلاب الح لا ةة لالمصارهلليعج  لج د لحدال  ةاأل ل مةع العملةاب لان

 .ريا( لي ترض ثباب   تاا الشرائةة اللةرال ال  رية ن  س  للحدال الصةاأل ت  ن فادال الجصد ال طج 
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 فرض الدورية )أو الفترة المحاسبية( -1

اايلة كل  دلرال محاسلبةة لالتل  فلادال ملا ت ل ن سلجة يص م ه ا ال رض فل  الصةلاأل اللدلرأ لللر ح لالمركلا الملال  نل  ه 

 .من ك  فام 31/12لتجتا  ن   1/1  مةالدية لاحدال تبدش ن

 وفيما يلي توضيح للفروض المحاسبية مع أهدافها 

فرض الشخ ية المعنوية 

 المستقلة للمشروع

 فرض الدورية فرض ثبات وتدة النقد فرض االستمرارية

 )الفترة المحاسبية(

ل  لحللللدال محاسللللبةة إن المشللللر

 للله حللد ذاتاللا ل م للتصلة اه هةللة 

   للةة افتباريللة م للتصلة فللن 

 .شصحا  المشرل 

ل التللال  ضللرلرال ن لل  شملل اع 

المشلللرل  الم لللتامرال ملللن  بللل  

صللاحذ المشللرل  فللن شم اللله 

ال اصلللللللة انللللللللرن للللللللارج 

 المشرل .

 

إلل  مللدال م لتمر المشلرل   لائ  ل

نلل  هشللاطه ر زمجةللة غةللر محللددال

تح ة  حص  ه ل للتحصةق شهدانه 

مال  تطلرش فلةله ال ناث  التااماته 

تلددأ إلنالسله  اسلتاجائةة ظرلف

 شل ت  ةته.

إن فملللر المشلللرل  شطللل ع ملللن 

شفمار مالكه لشطل ع ملن شفملار 

 اص له اإلهتاجةة 

لج د  اس  مشترك ك حلدال الجصلد 

لصةاأل انثر ال أ يم ن الت صل  

إلةلللللله فللللللن انهشللللللطة المالةللللللة 

 للمشرل .

 تللللة ص يم للللن شن لحللللدال الجصللللد ثا

تتغةللللر  مللللرلر المللللدال شل تغةللللر 

إال إن هذا  .انلضا  اص ت ادية

نل  حلاصب  الفرض غيجر وا عجي

الت    لارت ا  انسعارر نصةمة 

 لحدال الجصد تتغةر  مرلر الامن

يللت  تص لللة  حةلللاال المشلللرل  إلللل  

مت الية  حةلح فدال نتراب مالةة 

لةة معرنة لاست ال  ت ا  فم

المتعلللارف ملللن ل رهتلللائج شفمالللله

فلةه شن ت  ن ال ترال المالةة سلجة 

 لللللار(  لللللدث  ملللللن  12مالةلللللة  

 31/12......حت   1/1

ك للاثال   حةللح يم للن  ةللاأل مللدن

ملدن الج لاو ل إدارال المشرل  ل

الجملل  اللل أ حصصلله لللالع ال تللرال 

 المالةة 

: يحدد المشلرل  شر احله الهدف

شل ل للللارته لمركلللللاخ الملللللال  

  لل رال مج  لللة فللن صللاحذ 

ر اللل أ  للد يملللس شكاللر  لالمشللر

 التلللللال  كللللل  ملللللن مشلللللرل  ل

   لللةة معج يلللة  مشلللرل  لللله

فن صاحذ م تصلة فن انلر ل

 المشرل 

: تص ة   ج د المةااهةلة إلل  الهدف

 جللل د متدالللللة ل شللللرن ط يللللة 

اآلجلل ر لهلل ا ال للرض يعللاز ثصللة 

 انطراف المتعاملة مع المشلرل 

الا لللللللللللللائن ل  كاللللللللللللللدائج ن ل

 .....(الم ارف

 

الصةللللاأل صفتللللراف ل: االهججججدف 

لألحللداث اص ت للادية للمشللرل  

إذ ص لللد ملللن لحلللدال  ةلللاأل هصديلللة 

للعملةاب  حةلح تم لن المشلرل  

ملللللن إجلللللراث المصارهلللللاب  لللللةن 

  اب لتصةة  شداث المشرل .ال ج

حصصلللللله  : معرنللللللة مللللللاالهججججججدف

المشلللرل  ملللن ر لللح شل ل لللارال 

لاصة ن  حاع لجل د شكالر ملن 

 للريس  المشلللرل  نمللن العداللللة 

كلل  فللام م للتص  فللن ئج  ةللان هتللا

ر كملللا شن اللللدلائر  صةلللة انفللل ام

المالةللة تطلللذ هتللائج افمللاع كلل  

نتلللللرال مالةلللللة م لللللتصلة ل لللللرض 

 ال رائذ. 

 

   Accounting Principles       املبادئ احملاسبية -ش

 ي اجه نعجدما معةجة حاصب ن  ب سالمحا العم  لت جةه إر اديةد   اف شل ةمابمتع  ماا ة المحاسبةة ئادبالم رتعتب

 المحاسبةةادئ المب شن الص ع ن يم لفلةه .ئالمباد ه خ إل   الرج  يت  حل ع إل  تحتاج محاسبةة  كمشا المحاسبةن

 الصةاأل  عملةة للصةام لذلس المحاسب  ر لل  الماج  للتطبةق هتة ة تبجةاا ت  فري ة د  اف م م فة  ه فلةاا فالمتعار

 .المالةة الص ائ  لافداد ةةالمال العملةاب ت  ة  لفملةة  بالمحاس

 تقوم المحاسبة على عدد من المبادئ نذكر منها المبادئ الرئيسة األتية

ر نالت ل لة التاري ةلة نأ شصل  ة ن   ةاأل فجاصر الصل ائ  المالةلةليعج  افتماد الصة  التاري ة: مبدأ التكلفة التاريخية (1

 لم اريا الت  شه صم فلةه.م انا  إلةه جمةع ا ه  ت ل ته  تاريخ  رائه شل ا تجائه

 فل  الح ا ( ليصاأل  الجصد   انج  س اث كان البةع هصدا  شم ر يتحصق اإليراد  البةع: مبدأ تحقق اإليراد (8

يت جللذ مصا لللة ر مللن ر للح شل ل للاراللتحديللد هتة للة انفمللاع لل للجة المالةللة : مبججدأ مقابلججة الم ججروفات بججاإليرادات (3

  .يراداب المتحصصة لاللاال جة  اإلالم رلناب الت  ت ص ه خ ا

ليص د  اإلن او التام شن تعلد الصل ائ  المالةلة  حةلح ت  لح فلن جمةلع الحصلائق التل  ت عل  هل خ : مبدأ اإلف اح التام (4

إل لاث شأ معل ملة ت عل  الصل ائ  المالةلة  فلدمر ل معجل  خللر ة للض و فن ال ضع المال  للمجشلاالالص ائ  تعبر  عدال

  م للة.

من المبادئ المحاسبةة ت ع  إل  ت نةر ل ائص شل سماب ن  الص ائ  المالةة ل تعظل  المج علة  هجاك م م فة شلرن (5

 مجاا لم ت دم  تلس الص ائ  مجاا :
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يعج  انلل    مةلع الحصلائق ل نحلص هل خ الحصلائق ل تصلدي  اصثباتلاب ل الم لتجداب ل لحة ل مبدأ الموضوعية : -

صلحةحة ل م ث  لة. لشن ت ل ن البةاهلاب المالةلة  ائملة فلل  شسلس العملةاب المالةة لل ص ع إل  معل ماب مالةة 

م ض فةة ل لالةة من انح ام الش  ةة  الحةادية ن  الصةاأل(  حةح يم ن الح  ع فل  ه س الجتائج نةملا لل  

  ام محاسذ شلر  افادال فملةة الصةاأل .

فل  اصحداث المالةة المماثللة محاسبةة المعال اب الليعج  اتبا  ه س اإلجراثاب ل :في اتباع النسقمبدا الثبات  -

  ةن ال تراب المالةة الم تل ة.ل مان الصا لةة للمصارهة للص ائ  المالةة  نلرنمن نترال ن  المشرل  

الابلاب للةس ثباتللا  مطلصلا   للةم ن تغةةلر المعال للة المحاسلبةة إذا كلان التغةللر يحصلق نائللدال شكبلر نلل  تماةل  الصلل ائ  ل

شثلرخ فلل  هتلائج فن شسلبا  هل ا التغةةلر لمبلرراب ل  التال  ص د من اإلن اوع المشرل  لهتة ة شفمالالمالةة 

 اصفماع.

 الحذر )التحفظ المحاسبي(مبدأ )سياسة(الحيطة و -

 ص فجد تحصصااص يت  اصفتراف  انر او إ حذر :ال

 اصفتراف  ال  ائر المتحصصة ل التح ط لل  ائر المت  عة.  الحيطة :

 ال  ائر المت  عة. ة  اصفتراف  ال  ائر المحصصة لتعفتراف  اإليراداب لحةن تحصصاا لاص  معج  تيجة 

 

 في المحاسبة الم طلحات األساسية: سادساً 

صلجافةا ر ت اريلا  ر زرافةلا  ر شل  –: ه  المجشيال  شل المشلرل ( ماملا كاهلم طبةعلة هشلاطاا  الوتدة المحاسبية -1

 شل  ركة  لس اث كاهم مجشيال نردية –لدمةا  

 :الميزانية ) ائمة المركز المالي( -2

هلل   ائمللة مدل للة مللن جللاهبةن تعللرض انصلل ع  الم جلل داب( التلل  تمتل اللا المجشلليال اص ت للادية نلل  ال اهللذ انيمللن    

لتمال  انصل ع اسلتاماراب المجشليال  رل اهذ اني ر لذلس نل  لحظلة محلدداللتااماب( ن  الال   م  حص ق المل ةة لاص

 لتص م المةااهةة فل  شساأل ت ازن طرنةاا لمجه ت  ن معادلة المةااهةة :  رلتما  ال   م م ادر تم يلااا  يه افا

 األصول  =  الخ وم

 الملكية + االلتزامات وقأو   األصول  =  تق

 االلتزامات  -الملكية = األصول  وقتق أو                                               

 ه  م ارد  ممتل اب( المجشيال الم ت دمة ن  هشلاطاا لالتل  ت لاه   شل   مبا لر شل غةلر  دات(:األصول )الموجو

 :  ثالثة شه ا لتص   انص ع إل   مبا ر ن  تحصةق مجانع م تصبلةة

لللةس  غلرض المجشيال  غرض إست دامه ن  العملةة اإلهتاجةة  تشتريهله  ك  ما  : )غير المتدوالة( ثابتةالصول األ -1

لملن  لعلدال سلج اب  ل امة مبالغالا لطل ع فمرهلا اإلهتلاج  شأ ي لت اد مجالا المشلرل  مةا ه خ انصل ع لتت البةع

 انمالة فلةاا: 

  لاآلصب لال ةاراب لانثاث انراض  لالمباه  لالعصاراب: ك حصةصةة ملم سةشص ع ثا تة .... 

  لترا ر حص ق التيلةا ....ر  راثال اإل:  ارال المح  ر حق اإلمتةاز غةر ملم سة(شص ع ثا تة معج ية 

تجةه المجشيال   غرض إفلادال البةلع ل تح يلالا إلل  هصديلة للالع دلرال الجشلاط العلادأ له  ك  ماتص : متداولةالصول األ -2

الب لافة   مثجل :نترال مالةة لاحلدال  المجشيال لالع تدر مجانع فل  الت  ص عان للمجشيال شل لالع سجة لاحدال  معن شهاا

 لالبج د  به الجصدية ....  كمبةاصب(ر لانلراق المالةة  انسا  لال جداب(لصبض لالمديج ن لشلراق ا

 ح للا  المجشلليال ال للارأ  لالم جلل دال  الم للرفديللة الم جلل دال نلل  صللجدلق المجشلليال لهلل  الجص :األمججوال اليججاهزة -3

  الم رف(

 ارسة هشاطاا لتتيلا من: المترتبة فل  المجشيال لالجات ة فن مملالدي ن  ه  اصلتااماب : (اليالخ وم )المط 

له  م م فة انم اع الت  ي لتامرها الملال  ن فلل   ل   رشأل  شأ حق المال ةن ن  المجشيال(    تقوق الملكية :  -ش   

إضلانة إلل  اصحتةاطةلاب لانر لاو غةلر ( ملا  دمله صلاحذ المجشليال  ملاع ال لتشم  رشألالماع  ن   داية حةاال المشرل  

  .الم زفة

 الصرلض( الدائج ن ل شلراق الدنع لله  الدي ن المترتبة فل  المجشيال ت اخ الغةر  : اماتااللتز –    
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 الشكل التالي العمومية وتأخذ الميزانية                                                   

 (المطالي  الخ وم  ) جزئي كلي (الموجودات األصول  )    جزئي كلي

×××× 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×××× 

 

 

 

 

 

×××× 

 

 

××× 

××× 

××× 

××× 

××× 

 

××× 

××× 

××× 

 

××× 

××× 

××× 

××× 

××× 

  

××× 

×××  

××× 

  

   غير المتدوالة )الثابتة( صولاأل

 أصول ثابتة تقيقية ملموسة  

 انراض 

 المباه  

 اآلصب لالت اةااب 

 انثاث

 ال ةاراب

 غير ملموسةالثابتة المعنوية  صولاأل

  راثال الترا 

  ارال المح  

 إلمتةازحق ا

 المتداولة  صولاأل

    ةالب اف

  المديج ن(الا ائن 

 شلراق الصبض 

 انلراق المالةة 

 الشة اب

 األموال الياهزة 

 ال جدلق

  / ح ا  جارأ الم رف

 م رف / لدائعال

×××× 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×××× 

 

××× 

××× 

 )××  

)××  

   

  

 

 

 

 

××× 

××× 

××× 

××× 

   

 تقوق الملكية

 رشأل الماع

 انةة انر او ال + 

 ال  ائر ال انةة –شل  

 الم ح  اب الش  ةة -

 

  

 

 

 

 االخرى اإللتزامات  

 صرلض ال    

   الدائج ن(م ردلن ال   

 شلراق الدنع    

 الم رف سحذ فالم ش ف

  

   

 الخ ومميموع  ××××   االصولميموع  ××××

 

 .انم اع لتلسشلجه اصست دام األصول  ةجما تما   رلمشرل الالزمة لم ادر انم اع  الخ ومتما  :  مالتظة

 هو الفرق بين الميزانية عن الموازنة ؟؟ ما 

 : المجشليال لتعلد كل  سلجة شل تت من شص ع لل  م  عن أر ام فعلية عن فترة مالية سابقةتعبر  الميزانية العمومية

 .تع س فن ال ضع المال  الحصةص  للمجشيال ن  لحظة زمجةة محددالش ار ل 6

 تعلد نغلراض الر ا لة شل ت  لع ح ل  لللمجشليال  أر جام تقديريجة أو متو عجة لخطجة مسجتقبليةتعبر فلن  نةبينما المواز

 المبةعاب شل ح   اصه اق للم رلناب.

 

 : التل  تجشلي ملن هشلاطاا ال لارأ للالع اللدلرال المحاسلبةةل ال ارجة ملن المجشليال الجصدية ه  التدنصاب  الم روفات         

 م اريا ال ار اث لالمةاخ لالااتار إي ار المح ر م اريا الدفاية لاإلفالن .....الخ(مااع   رلاتذ العماعر 

 : لالع الدلرال المحاسبةةالتدنصاب الداللة إل  المجشيال  ه  اإليرادات 

 ر ن ائد دائجة م رنةة ....الخ(اد فصار مدجر للغةرر شر او انسا  مااع   إير

اع المجشيال من ر ح شل ل ارال  للالع نتلرال معةجلة  مصا للة اإليلراداب المحصصلة ملع ه   ائمة تبةن هتة ة شفم  ائمة الدخل :

 .الم رلناب

 من الم رلناب كاهم الجتة ة ر ح   أكبر          ناذا كاهم اإليراداب

 الجتة ة ل ارال ن         من اإليراداب   أكبر  إذا كاهم الم رلناب شما ل


