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 قائمه الدخل:
 
 

عن طريق مقابلة اإليرادات الخاصة بالفترة )اإليراد  تستخدم قائمة الدخل لتقييم أداء المنشأة
على هذا اإليرإد، وينتج عن هذه المقابلة صافي المكتسب( مع المصروفات التي حدثت للحصول 

الدخل )صافي الريح( أو صافي الخسارة ويفضل المحاسبون استخدام إصالح صافي الدخل 
الذي يمكن تعريفه بأنه الزيادة في إيراد المبيعات عن تكلفة البضاعة المباعة ومصروفات 

 العمليات خالل فترة معينة
 

ينبغي قياس كل من قيمة السلع المباعة )اإليراد(، وتكلفة  معينةولقياس صافي الدخل عن فترة 
 البضاعة أو السلع المباعة والخدمات المستخدمات )المصروفات(، وإجراء المقابلة بينهما.

 
 
 

 النعريف والشرح والخطوات للقوائم المالية -القوائم المالية 
المركز المالى مع األمثلة -قائمه المركز المالى  كل شيء عن قائمة

 الفرق بين قائمة المركز المالي شكل حساب و شكل تقرير
 
 

 وفيما يلي شرح مختصر لمكونات قائمة الدخل وكيفية قياسها.
 
 
 اإليراد : 

 
هو قيمة البضاعة المباعة والخدمات المقدمة خالل فترة زمنية معينة. وللوصول الى  اإليرإد

العناصر المكونة له، وهي كما يلي: التعرف على المبيعات البد من  اإليراد من
 
يتمثل إجمالي المبيعات في مجموع المبيعات النقدية واآلجلة للبضائع  إجمالي المبيعات : -1

الفترة المالية ويتمثل صافي المبي عات في إجمالي المبيعات التي تتاجر فيها المنشأة خالل
 مطروحاً منه مردودات المبيعات، ومسموحات المبيعات، والخصم النقدي المسموح به.

 
البضاعة وإسترداد أموالهم  مرودات المبيعات: -2 تسمح معظم المنشآت التجارية لعمالئها برد

 إذا وجدت البضاعة غير مطابقة للمواصفات.
 
الء عيوبا بسيطة في البضاعة المشتراه ومن ثم يوقون قد يجد العم مسموحات المبيعات: -3

 على االحتفاظ بها مقابل منحهم مسموحات على قيمة المبيعات.
 
يتمثل الخصم المسموح به في الخصم النقدي الذي يتنازل عنه البائع  الخصم المسموح به: -4

 مهلة المتقق عليهاالى المشترى نتيجة قيام األخير بالوفاء بإلتزاماته نحو البائع خالل ال
 

نفس معالجة مرودات المبيعات،  الخصم المسموح بهو مسموحات المبيعات هذا، ويتم معالجة
الثالثة من إجمالي المبيعات للتوصل الى صافي المبيعات،  بمعنى أنه يجب استبعاد العناصر

 وذلك على اعتبار أن هذه العناصر تمثل تخفبيضاً لقيمة المبيعات.



 
 xxإجمالي المبيعات              

 
 يخصم منها :

 
 )×(مردودات المبيعات 

 
 ×(مسموحات المبيعات)

 
 )×(     خصم مسمح به

 
                              )××( 

 
 xصافي المبيعات             

 
 
 قياس تكلفة البضاعة المباعة )تكلفة المبيعات(: 

 
ت تلك خالل الفترة المحاسبية في قائمة الدخل مطروحة من مبيعا تظهر تكلفة البضاعة المباعة

الفترة أما البضاعة المتاحة للبيع والتي لم تبع خالل الفترة فتعتبر مخرون بضاعة آخر  الفترة،
 

، وتكلفة المخزون على نظام المخزون المتبع في المنشأة وعما ويتوقف تحديد تكلفة المبيعات
ل وفيما يلي شرح مختصر لك إذا كان نظام المخزون المستمر أم نظام المخزون الدوري.

 منهما:
 
 نظام المخزون المستمر - 1
 

في ظل هذا النظام يتم تسجيل تكلفة الوحدات التي تضاف الى المخزون والوحدات التي تسحب 
منه لتسليمها الى العمالء يوما بيوم، وبالتالي يمكن تحديد تكلفة البضاعة المباعة خالل الفترة 

ن الوحدات المباعة. ويظهر ح/تكلفة المحاسبية عن طريق تجميع التكاليف المسجلة يوميا ع
المبيعات كأحد الحسابات بميزان المراجعة. كما يظهر أيضا ح/المخزون السلعي بميزان 

 المراجعة ويمثل رصيد آخر الفترة الذي يظهر في الميزنية كأحد عناصر األصول.
 
 نظام المخزون الدوري: - 2
 

مباعة أوال بأول، وبالتالي عادة ما يتم اإلنتظار في ظل هذا النظام ال يتم تسجيل تكلفة الوحدات ال
ولتحديد تكلفة المبيعات يجب توافر معلومات   حتى نهاية الفترة المحاسبية لتحديد هذه التكلفة

 عن:
 
 مخزون أول الفترة  1
 
 تكلفة البضاعة المشتراه خالل الفترة. -2
 



 مخزون آخر الفترة. -3
 

 لوجه التالي:ويتم حساب تكلفة المبيعات على ا
 

 ××مخزون أول الفترة                 
 

 ××        يضاف صافي المشتريات
 

 ××     تكلفة البضاعة المتاحة للبيع
 

 ××     يخصم: مخزون أخر الفترة
 

 ××                    تكلفة المبيعات
 

 وفيما يلى عرض لطبيعة الحسابات التى تستخدم فى تحديد تكلفة المبيعات :
 
يقصد به تكلفة البضاعة الموجودة في أول الفترة المحاسبية الحالية  مخزون أول الفترة : -1

 بالمنشأة والتي تكون متبقية في نهاية الفترة السايقة
 
 

من الحسابات التي تظهر بميزان المراجعة حيث يظل  ويالحظ أن حساب مخزون أول المدة
 عل مدينا أو دائنا عند شراء أو بيع البضاعة.بدون تفسير خالل الفترة المحاسبية، وال يج

 
يقصد بها تكلفة البضاعة المشتراه بغرض إعادة بيعها سواء كانت مشتريات  المشتريات:-2

نقدية أو آجلة خالل الفترة المحاسبية وال يوضح حساب المشتريات ما إذا كانت البضاعة 
اية الفترة المحاسبية يمثل رصيد المشتراه تم بيعها أو ما زالت موجودة بالمخازن وفي نه

 حساب المشتريات التكلفة اإلجمالية للبضاعة المشتراه خالل الفترة
 
يجب أن تتضمن تكلفة البضاعة المشتراه األعباء الضريبية  مصروفات المشتريات: -3

المرتببطة بنقل البضاعة الى مخازن المنشأة المشترية. وعادة ما يخصص حساب مستقل بدفتر 
األعباء مثل مصروفات نقل المشتريات )أو مصروفات النقل للداخل(،األس تاذ لكل نوع من هذه

..الخ.  والرسوم الجمركية، وعمولة وكالء الشراء، ومصروفات التأمين على المشتريات
 
 
قد تضطر المنشأة الى رد البضاعة المشتراه من المدين إذا كانت غير  مردودات المشتريات: -4

 صغات وفي هذه الحالة تسجل في حساب مستقل.مطابقة للموا
 
قد ترى المنشأة االحتقاظ بالبضاعة المشتراه والمخالفة للمواصفات  مسموحات المشتريات: -5

 مقابل الحصول من المورد على مسموحات على قيمة البضاعة
 
قيامها ويقصد بالخصم المكتسب الخصم النقدي الذي تكتسبه المنشأة بسبب  الخصم المكتسب: -6

 بالوفاء بثمن مشترياتها خالل المهلة الممنوحة له.



 
 

والخصم المكتسب نفس معالجة مردودات المشتريات  هذا، ويتم معالجة مسموحات المشتريات
 أي اعتبارها تخفيضاً لتكلفة المشتريات عند تحديد صافي المشتريات.

 
شأة التجارية تحديد تكلفة طبقا لنظام المخزون الدورى يمكن للمن مخزون آخر الغترة: -7

الفترة عن طريق جرد عناصر البضاعة الموجودة فعال بالمخازن في نهاية الفترة  مخزون آخر
 وتستلزم عملية الجرد ثالث خطوات هي: المحاسبية

 
 حصر جميع عناصر البضاعة الموجودة بالمخازن 1
 
 ضرب كمية كل عنصر في تكلفة الوحدة.-2
 
واع المختلفة من البضاعة للحصول على تكلفة البضاعة الموجودة في تجميع تكاليف األن -3

 نهاية الفترة.
 

بموجب قيد تسوية في دفتر اليومية وتطرح  وتسجل تكلفة مخزون آخر الفترة في السجالت
تكلفة مخزون آخر الفترة من تكلفة البضاعة المتاحة للبيع في قائمة الدخل للتوصل الى تكلفة 

فة الى أن تكلفة مخزون آخر الفترة تظهر ضمن عناصر األصول في قائمة المبيعات، باإلضا
 المركز المالي

 
 

 مجمل الربح
 

ويقصد به الريح اإلجمالي الناتج من عمليات البيع والشراء ويتحدد مجمل الريح على أساس 
 المعادلة اآلتية:

 
 تكلفة المبيعات -مجمل الريح = صافي المبيعات 

 
 التشغيلية:المصروفات 

 
 تنضمن هذه المصروفات ما يلي:

 
وهي المصروفات التي تنفقها المنشأة في سبيل بيع وتوزيع البضاعة  المصروفات البيعية: -1

التي تشتريها بغرض إعادة بيعها. وتتضمن هذه المصروفات جميع المصروفات المتعلقة 
ي ووكالء البيع،بتخزين البضاعة وعرضها للبيع، واإلعالن، وأجور وعمولة موظف

ومصروفات لف وحزم المبيعات، ومصروفات نقل المبيعات )أو مصروفات النقل للخارج(، 
الدعاية واإلعالن، والديوين المعدومة وإهالك سيارات نقل البضائع، وأية  ومصروفات

 مصروفات أخرى ترتبط بوظيفة البيع
 
شأة في سبيل إدار نشاطها. وهي المصروفات التي تنفقها المن المصروفات اإلدارية: -2

وتتضمن هذه المصروفات أجور ومرتبات الموظفين والمديرين، واإليجار المدين، ومصروفات 
النور والمياه، وأقساط التأمين على ممتلكات المنشأة وبضائعها، والمصروفات القضائية، 





الثابتة بمبلغ يقل عن  خسائر بيع األصول الثابتة:-ب وهي الخسائر الناتجة عن بيع األصول
 صافي تكلفتها الدفترية.

 
 
وهو الخسائر الناتجة عن إنخفاض النقدية بالخزينة عن الرصيد  العجز في النقدية بالخزنة: -ج

 ٠لهاالدفتري 
 
 
وهي الخسائر الناتجة عن فقد أحد األصول نتيجة التلف  خسائر التلف أو الحريق أو السرقة: -د

على أساس تكلفة هذا األصل وفي حالة وجود  أو الحرق أو السرقة، وتحسب هذه الخسائر
التأمين أقل من تكلفة األصل تتمثل الخسا األخطار وكان مبلغ هذه ، ئر وثيقة تأمين لتغطية مثل

 في الفرق بين المبلغين.
 
 
 صافي الدخل: 
 

يعبر صافي الدخل عن نتيجة نشاط المنشأة عن فترة زمنية معينة سواء كان هذا النشاط 
 تشغيليا أو غير تشغيلي.

 
 
 

 Income statementقائمة الدخل 
 

ويتم ذلك من خالل  ،تهدف قائمة الدخل إلى تحديد ننيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة
مقابلة إيرادات المنشأة بالمصروفات التي ساهمت في تحقيق تلك اإليرادات وذلك عن فترة 
القائمة توضح المقدرة الكسبية للمنشأة خالل فترة زمنية معينة،  زمنية معينة ومن ثم فهذه

 وتعكس األداء االقتصادي للمنشأة عن تلك الفترة
 

 شكلين إلعداد قائمة الدخل هما:وقد تعارف المحاسبون على 
 
 Single-Step Income Statementقائمة الدخل نات الخطوة الواحدة  -1
 Multiple-Step Income Statementقائمة الدخل ذات الخطوات المتعددة  -2
 

 وسنتناول كيفية إعداد قائمة الدخل في ظل كال الشكلين:
 
 

 Single-Step Income Statement  أوالً: قائمة الدخل ذات الخطوة الواحدة
 

يتم تبويب عناصر الدخل إلى قسمين أساسين،  عند إعداد قاائمة الدخل ذات الخطوة الواحدة
يتضمن القسم األول إيرادات المنشأة أيا كان مصدرها، أما القسم الثاني، فيتضمن جميع 

اإليرادات بجميع  مصروفات المنشأة، أي أنه في ظل هذا الشكل من قائمة الدخل يتم مقابلة جميع
 وتأخذ هذه القائمة الشكل التالي: المصروفات وصوالً إلى صافي الربح أو صافي الخسارة،

 










