
الحسابات الختامیة و قائمة المركز المالي

تتكون الحسابات الختامیة او حسابات النتیجة من ثالث حسابات اساسیة تشكل بمجموعھا 
خالصة عمل المنشأة خالل الفترة المحاسبیة، و ھي حسابات یكمل بعضھا االخر للوصول الى 

رقم واحد یمثل نتیجة نشاط المنشأة. و تتكون الحسابات الختامیة من ما یلي: 

اوالً: حـ/ التشغیل: 

و ھو الحساب الختامي االول في المنشأة الصناعیة و الغرض منھ احتساب كلفة البضاعة 
المصنوعة و ال یظھر ھذا الحساب في المنشآت التجاریة، حیث تقوم المنشأة الصناعیة بشراء 
المواد االولیة و تجري علیھا عملیات تصنیع معینة بحیث تحولھا الى منتج تام الصنع تقوم ببیعھ 
بھدف تحقیق الربح. لذلك تختلف طبیعة البضاعة او المخزون في المشروع الصناعي عن 
البضاعة او المخزون في المشروع التجاري و ذلك الن البضاعة في المنشأة الصناعیة تتكون 

من ما یلي:

المواد االولیة ( المواد الخام) و ھي المواد التي تدخل في العملیة االنتاجیة و تحول الى .١
اعة تامة الصنع.بض

بضاعة تحت التشغیل (تحت الصنع) و ھي مواد اولیة جرت علیھا عملیات تصنیع اال .٢
%.١٠٠انھا لم تتم بعداي انھا لم تصل الى نسبة اتمام 

بضاعة تامة الصنع (جاھزة للبیع) و ھي البضاعة التي تم تصنیعھا بشكل نھائي و .٣
اصبحت جاھزة للبیع.

الصناعیة بعملیة الصنع و االنتاج فإنھا تتحمل بالتكالیف التالیة:و لكي تقوم المنشأة 

المواد االولیة: و ھي المواد التي تدخل في العملیة االنتاجیة بشكل مباشر..١
االجور المباشرة: و ھي المبالغ التي تدفع للعمال العاملین بشكل مباشر في العملیة .٢

االنتاجیة.
ھي المصاریف االخرى المالزمة للعملیة المصاریف الصناعیة غیر المباشرة: و.٣

االنتاجیة مثل الوقود، اندثارات المكائن، الزیوت، الطاقة الكھربائیة، و غیرھا. 

و یمكن ان یأخذ حساب التشغیل الشكل التالي:

حـ/ التشغیل

صنعة)** حـ/ مواد اولیة (اول المدة)                       ** حـ/ المتاجرة ( كلفة البضاعة الم
** حـ/ انتاج تحت التشغیل (اول المدة)

** حـ/ المواد االولیة                                  
** حـ/ االجور                                         ** حـ/ مواد اولیة (اخر المدة)

ل (اخر المدة)** حـ/ تكالیف صناعیة غیر مباشرة                 ** حـ/ انتاج تحت التشغی
******



ثانیاً: حـ/ المتاجرة:

و ھو الحساب الختامي الثاني و الذي یقفل فیھ رصید حساب التشغیل في الجانب المدین منھ 
في حالة المنشأة الصناعیة و مشتریات البضاعة التامة في حالة المنشأة التجاریة، اذ یستخرج 
عادة مجمل الربح عن طریق ھذا الحساب من خالل ترحیل الحسابات التي تتأثر بالعملیات 

علقة بوظیفتي الشراء و البیع، و یقصد بمجمل الربح ھو الربح الناتج عن النشاط الرئیسي المت
للمنشأة اي الربح المتحقق من بیع البضاعة باكثر من ثمن تكلفتھا. و یأخذ حساب المتاجرة في 

الشركات التجاریة الشكل التالي:

حـ/ المتاجرة

** حـ/ المبیعات** حـ/ بضاعة تامة (اول المدة)             
** حـ/ المشتریات                                  ** حـ/ مردودات و مسموحات المشتریات

** حـ/ مصروفات الشراء                         ** حـ/ بضاعة تامة (اخر المدة)
** حـ/ مردودات و مسموحات المبیعات
**  حـ/ أ. خ (مجمل الخسارة)** حـ/ أ. خ (مجمل ربح)                

***                                                  ***

اما في الشركات الصناعیة فیكون شكل الحساب كما یلي:
حـ/ المتاجرة

** حـ/ بضاعة تامة الصنع (اول المدة            ** حـ/ المبیعات
** حـ/ التشغیل             

** حـ/ مردودات و مسموحات المبیعات          ** حـ/ بضاعة تامة الصنع (اخر المدة)
** حـ/ أ. خ (مجمل ربح)                          ** حـ/ أ. خ (مجمل الخسارة)

***                                                  ***
اح و الخسائر:ثالثاً: حـ/ االرب

ان مجمل الربح ال یمثل العائد الصافي على رأس المال القابل للتوزیع اذ انھ ال یتضمن اثر 
العملیات االیرادیة المتعلقة بوظیفة االدارة العامة سواء كانت ایراداً او مصروفاً للوصول الى 

العامة و االداریة من صافي الربح، و الستخراج صافي الربح البد من تنزیل كافة المصروفات
مجمل الدخل و ذلك من خالل حساب االرباح و الخسائر، و ال یختلف حساب االرباح و 
الخسائر في المشروع الصناعي عنھ في المشروع التجاري حیث یقفل فیھ حساب المتاجرة ثم 

منھ كافة یقفل في الجانب المدین منھ كافة المصاریف و كافة الخسائر، و یقفل في الجانب الدائن
االیرادات و كافة االرباح و یمثل رصید ھذا الحساب صافي ربح او صافي خسارة، و یأخذ 

حساب االرباح و الخسائر الشكل التالي:



حـ/ االرباح و الخسائر

** حـ/ المتاجرة (مجمل خسارة)                  ** حـ/ المتاجرة (مجمل ربح)
** حـ/ كافة المصاریف                            ** حـ/ كافة االیرادات 

** حـ/ كافة الخسائر                               ** حـ/ كافة االرباح
** حـ/ االرباح المحتجزة (صافي ربح)          ** حـ/ االرباح المحتجزة (صافي خسارة)

                             ***     ***

قائمة المركز المالي:
مشروع یتمثل بمجموع الموجودات التي تمتلكھا المنشأة و مجموع المركز المالي ألي

المطلوبات و االلتزامات التي علیھا للغیر. و یمثل الفرق بین الموجودات و المطلوبات صافي 
المركز المالي ( اي حقوق اصحاب المشروع). و لغرض التوصل الى معرفة المركز المالي 

ول یظھر جمیع موجودات المنشأة و مطلوباتھا و ألیة منشأة البد من تنظیم كشف او جد
رأسمالھا في تاریخ معین و یطلق على ھذا الكشف بالمیزانیة، فالمیزانیة لیست حساباً یظھر في 
سجل االستاذ بل انھا تحضر على اوراق خارجیة تتضمن ارصدة الحسابات المتبقیة التي لم 

ھذه الحسابات تمثل الموجودات و االرصدة تقفل في الحسابات الختامیة، فاألرصدة المدینة من
الدائنة منھا تمثل المطلوبات و حقوق الملكیة. و البد ان یتساوى جانب االرصدة المدینة مع 
جانب االرصدة الدائنة عند تنظیم المیزانیة ألي منشأة. و تصور المیزانیة اما على شكل یشبھ 

لوبات و حقوق الملكیة في الجانب الحساب فتوضع الموجودات في الجانب االیمن و المط
االیسر، ام انھا تصور بشكل كشف عمودي فتوضع الموجودات في بدایة الكشف تتبعھا 
المطلوبات و حقوق الملكیة، و قد جرت العادة على ترتیب مفردات المیزانیة حسب درجة 

عكس. سیولة ھذه المفردات فھي اما ان تبدأ من االكثر سیولة الى االقل سیولة او بال
و تقسم الموجودات عند تنظیم المیزانیة الى:

الموجودات المتداولة: و ھي تمثل مجموعة الموارد او المنافع االقتصادیة التي تستثمر .١
بھا المنشأة اموالھا على امل استخدامھا في الدورة التشغیلیة االعتیادیة، اي ان االساس 

ستخدام او االنتفاع من ھذه الموارد و في تمییزھا عن بقیة الموجودات ھي فترة اال
المتمثلة عادة بالفترة المالیة او الدورة التشغیلیة، و تحدد طبیعة الموجودات المتداولة 

على نوع المنشأة و االعمال التي تزاولھا.
الموجودات الثابتة: و ھي كافة النفقات االستثماریة التي انفقھا المشروع على اقتناء .٢

د بیعھا و انما لغرض االستفادة منھا في اداء خدمات طویلة االجل و الموجودات ال بقص
ضروریة لیتسنى للمشروع انجاز اعمالھ االعتیادیة.

الموجودات االخرى: و ھي كافة الموجودات التي ال تدرج تحت الموجودات الثابتة او .٣
المتداولة، و منھا شھرة المحل و العالمة التجاریة و غیرھا.

ت فتقسم الى:اما المطلوبا
المطلوبات المتداولة: و تشمل الدیون القصیرة االجل التي تستحق السداد خالل فترة .١

قصیرة ال تتعدى الفترة المالیة الواحدة، كأوراق الدفع و الدائنون و القروض قصیرة 
االجل و غیرھا.



ق المطلوبات طویلة االجل: و تشمل القروض التي تقترضھا المنشأة من الغیر و تستح.٢
السداد بعد فترة طویلة االجل مثل القروض طویلة االجل.

المطلوبات االخرى: و تشمل كافة المطلوبات التي ال تظھر في المطلوبات المتداولة و .٣
المطلوبات طویلة االجل.

حقوق الملكیة: و ھي مقدار زیادة الموجودات على المطلوبات اي انھ یمثل صافي .٤
یة من عدة حسابات یشكل راس المال اھمھا فھو یمثل الموجودات، و تتكون حقوق الملك

المبالغ التي استثمرت في المشروع، الى جانب حسابات اخرى مثل االرباح المحتجزة 
و االحتیاطیات و عالوة االصدار.

و فیما یلي الشكل الذي یمكن ان تظھر بھ المیزانیة العمومیة:
اوالً: شكل الحساب:

لشركة .........المیزانیة العمومیة 
/ ......٣١/١٢كما في 

االصول                                                                    الخصوم

المطلوبات المتداولةالموجودات المتداولة

مطلوبات طویلة االجلالموجودات الثابتة                                    ال

الموجودات االخرى                                  المطلوبات االخرى

حقوق الملكیة
_______                                          _______

                               ============



ثانیاً: شكل القائمة:
المیزانیة العمومیة لشركة .........

/ ......٣١/١٢كما في 
جزئي                       كليالبیان

الموجودات المتداولة                                         **
**--------- الموجودات المتداولة                              اجمالي 

**الموجودات الثابتة
**--------- اجمالي الموجودات الثابتة                                 

الموجودات االخرى                                          **
**-------- الموجودات االخرى                               اجمالي 

 ---------
***اجمالي الموجودات                                                                  

=====
المطلوبات المتداولة                                           **

**--------- اجمالي المطلوبات المتداولة                              
بات طویلة االجل                                      **المطلو

**-------- اجمالي المطلوبات طویلة االجل                          
المطلوبات االخرى                                            **

**-------- اجمالي المطلوبات االخرى                              
-------

اجمالي المطلوبات                                                                      **
**حقوق الملكیة                           

**-------- اجمالي حقوق الملكیة                                      
-------

**اجمالي الخصوم                                   
=====



العالقة بین الحسابات الختامیة و المیزانیة العمومیة:

یمكن تصویر العالقة السببیة بین الحسابات الختامیة و المیزانیة العمومیة بالشكل التالي:

الحسابات في الدفاتر

مصروفات                     ایرادات                      اصول                      خصوم                                  
تظھرتقفل

النتیجة                                                   المركز المالي

التشغیل      المتاجرة    أ. خ                                        االرباح المحتجزة


