
قائمة او كشف الدخل
و ھي القائمة التي من خاللھا یتم حساب الدخل المتحقق للمنشأة، و ھي تعد الى جانب الحسابات 
الختامیة حیث انھا تمثل الحسابات الختامیة الثالثة بشكل تجمیعي، و ھي تعد بطریقتین االولى 

الخطوات المتعددة. و ھناك عدد من قائمة الدخل ذات الخطوة الواحدة و الثانیة قائمة الدخل ذات 
المعادالت التي یمكن ان تساعد في الوصول الى فقرات ھذه القوائم و ھي:

مردودات و مسموحات المبیعات–صافي المبیعات = اجمالي المبیعات 
مردودات و مسموحات –صافي المشتریات = اجمالي المشتریات + مصاریف الشراء 

الخصم المكتسب–المشتریات 
البضاعة المعدة للبیع = بضاعة اول المدة + صافي المشتریات

بضاعة اخر المدة–البضاعة المباعة = البضاعة المعدة للبیع 
كلفة البضاعة المباعة–مجمل دخل النشاط = صافي المبیعات 

المصاریف التشغیلیة–صافي دخل النشاط = مجمل دخل النشاط 
المصروفات االخرى–صافي دخل النشاط + االیرادات االخرى صافي الدخل النھائي قبل الضریبة = 

مصروف الضریبة–صافي الدخل النھائي قبل الضریبة=الضریبةبعدصافي الدخل النھائي 

اوالً: قائمة الدخل ذات الخطوة الواحدة:
وفق ھذا االسلوب تعد قائمة الدخل على شكل خطوة واحدة، و یقصد بالخطوة الواحدة ھو 
حساب اجمالي االیرادات سواء كانت من النشاط الرئیسي او النشاطات االخرى و اجمالي 
التكالیف سواء كانت من النشاط الرئیسي او النشاطات االخرى للوصول الى صافي الدخل، و 

مة الشكل التالي:تأخذ ھذه القائ
قائمة الدخل ذات الخطوة الواحدة

كليجزئيالبیان
صافي المبیعات

+ االیرادات االخرى
مجموع االیرادات

كلفة البضاعة المباعة
+ التكالیف االخرى

مجموع التكالیف
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 ---------
**
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 ---------

**

**
 ----------

***صافي الدخل

قائمة الدخل ذات الخطوات المتعددة:ثانیاً: 
و ھي القائمة التي توضح تفاصیل مبالغ االیرادات و التكالیف حیث یتم حساب الدخل الناتج 
عن النشاط الرئیسي و المتمثل بمجمل الدخل، ثم حساب الدخل الناتج عن النشاط الكلي للشركة 

ھذه القائمة الشكل التالي:و المتمثل بصافي الدخل و ذلك على عدة مراحل، و تأخذ



قائمة الدخل ذات الخطوات المتعددة
كليجزئيالبیان

مجموع المبیعات
مردودات و مسموحات المبیعات-

صافي المبیعات
ناقصاً:

بضاعة اول المدة
+ المشتریات

+ مصاریف الشراء
مردودات و مسموحات المشتریات-
الخصم المكتسب-

للبیعكلفة البضاعة المعدة 
بضاعة اخر المدة-

كلفة البضاعة المباعة

مجمل الربح
ناقصاً: المصاریف التشغیلیة:

المصاریف التسویقیة
+ المصاریف االداریة

مجموع المصاریف التشغیلیة

صافي ربح النشاط
+ االیرادات االخرى

المصاریف االخرى-

صافي الربح النھائي قبل الضریبة
الضریبة-

النھائي بعد الضریبة صافي الربح
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 ---------
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:٢٠١٥و ٢٠١٤/ فیما یلي المعلومات الخاصة بإحدى الشركات لسنة ١مثال 
٢٠١٤٢٠١٥البیان

صافي المبیعات
بضاعة اول المدة
صافي المشتریات

كلفة البضاعة المعدة للبیع
بضاعة اخر المدة

كلفة البضاعة المباعة
مجمل الربح

٥٠٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠
٢٢٥٠٠٠

؟
٥٠٠٠٠

؟
؟

؟
؟
؟

٥٥٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠

؟
١٥٠٠٠٠



؟٢٠١٥و ٢٠١٤المطلوب/ ایجاد االرقام المجھولة عن السنتین 

/ فیما یلي بعض ارصدة حسابات احدى الشركات:٢مثال 
دینار مردودات و ٨٢٠٠دینار مصاریف فوائد، ١٠٣٠٠دینار ایراد ایجار، ٨٤٠٠

متنوعة، دینار ایرادات ٧٥٠٠٠دینار مصاریف نقل للداخل، ١٠١٠٠مسموحات مشتریات، 
دینار ٩٨٨٠٠دینار خصم مسموح بھ، ١٨١٠٠دینار مردودات و مسموحات مبیعات، ٧٢٠٠

١٨٤٢٠٠دینار بضاعة اول المدة، ٤٤٤٠٠دینار مبیعات، ٣٧٢٤٠٠مصاریف تسویقیة، 
دینار مصاریف اداریة، ٨٢٠٠دینار خصم مكتسب عن المشتریات، ١٧٣٠٠دینار مشتریات، 

لمدة.دینار بضاعة اخر ا٥٥٠٠٠

المطلوب/ 
احتساب مجموع االیرادات..١
احتساب كلفة البضاعة المباعة..٢
احتساب صافي الربح النھائي قبل الضریبة..٣

/ ظھرت االرصدة التالیة في میزان المراجعة إلحدى الشركات عن السنة المنتھیة في ٣مثال 
٣١/١٢/٢٠١٣:

٣٠٠دینار المبیعات، ١٨٥٠٠دینار المشتریات، ١٢٥٠٠دینار بضاعة اول المدة، ٥٢٠٠
دینار مسموحات ٢٠٠دینار مردودات المبیعات، ٥٠٠دینار مردودات المشتریات، 

دینار ١٠٠دینار الخصم المسموح بھ، ٢٠٠دینار مسموحات مبیعات، ٤٠٠المشتریات، 
دینار عمولة وكالء ١٥٠دینار مصاریف نقل للداخل، ٢٥٠الخصم المكتسب عن المشتریات، 

دینار ایرادات اخرى، ٧٥٠دینار مصاریف تسویقیة، ٣٠دینار مصاریف اداریة، ٤٠ء، الشرا
دینار مصروفات اخرى.٢١٠

المطلوب/ اعداد قائمة الدخل ذات الخطوة الواحدة و قائمة الدخل ذات الخطوات المتعددة، علما 
؟% من الربح النھائي١٠دینار و ضریبة الدخل ٦٠٠٠ان بضاعة اخر المدة كانت 

:٣١/١٢/٢٠١٤/ فیما یلي بعض االرصدة المستخرجة من سجالت احدى الشركات في ٤مثال 
دینار صافي ١٢٧٠٠٠دینار خصم مسموح بھ، ١٠٠٠دینار مردودات المبیعات، ٣٠٠٠

٥٠٠٠دینار مردودات المشتریات، ١٠٠٠٠دینار مجموع المشتریات، ٦٠٠٠٠المبیعات، 
دینار صافي المشتریات، ٥٠٠٠٠دینار خصم مكتسب، ٥٠٠٠دینار مسموحات المشتریات، 

دینار مجمل ربح، المصاریف التسویقیة ٦٢٠٠٠دینار كلفة البضاعة المعدة للبیع، ٩٠٠٠٠
دینار اندثارات)، ٤٢٠٠دینار اعالن، ٢٥٠٠دینار ایجارات، ١٨٠٠دینار رواتب، ٢٠٠٠(

% اندثارات و ٥٠% رواتب، ٢٥دینار صافي دخل النشاط، المصاریف االداریة ( ٤٤٧٠٠
دینار ایراد ٤٠٠٠دینار ارباح اسھم، ٣٠٠٠الباقي مصاریف اخرى)، االیرادات االخرى (

% ٤٠دینار صافي الدخل النھائي قبل الضرائب، المصاریف االخرى (٤١٧٠٠ایجارات)، 
% فوائد مدینة).٦٠خسائر بیع الموجودات الثابتة، 



الخطوة الواحدة و قائمة الدخل ذات الخطوات المتعددة لعام المطلوب/ اعداد قائمة الدخل ذات 
؟٢٠١٤

:٢٠١٥مثال/ فیما یلي المعلومات الخاصة بإحدى الشركات عن السنة المالیة 
دینار صافي المشتریات، مردودات و مسموحات ١٢٠٠٠٠دینار صافي المبیعات، ١٥٠٠٠٠

% من صافي ٢٠المدة تعادل % من صافي المبیعات، بضاعة اول ١٠المبیعات تعادل 
دینار مردودات و ٤٠٠٠% من صافي المشتریات، ٥المشتریات، مصاریف الشراء تعادل 

% من مجمل ٢٠دینار مجمل الربح، صافي الربح یعادل ٤٠٠٠٠مسموحات المشتریات، 
% مصاریف ٥٠% بیع و توزیع، ٢٥الربح، المصاریف التشغیلیة تتوزع بالشكل التالي ( 

مصاریف مالیة).% ٢٥عامة، 
؟٢٠١٥المطلوب/ اعداد قائمة الدخل ذات الخطوات المتعددة لسنة 

قائمة االرباح المحتجزة:
قائمة االرباح المحتجزة ھي احدى القوائم المالیة التي تعد في نھایة السنة المالیة، بھدف 

حلقة وصل بین اظھار التغیرات التي تحدث على االرباح المحتجزة خالل السنة، كما تعتبر
قائمة الدخل و قائمة المركز المالي اذ ان رصید االرباح المحتجزة یضاف في نھایة المدة الى 

حقوق الملكیة بالمیزانیة، و یتم اعداد ھذه القائمة بموجب الصیغة التالیة:
(توزیعات –االرباح المحتجزة = ( رصید االرباح في بدایة المدة + ارباح العام الحالي) 

) تعدیالت االرباح عن السنوات السابقة نتیجة اخطاء محاسبیة)-رباح خالل السنة + (اال
و یمكن ان تأخذ قائمة االرباح المحتجزة الشكل التالي:

قائمة االرباح المحتجزة لشركة ........
/.....٣١/١٢عن السنة المالیة المنتھیة في 

كليجزئيالبیان
المدةرصید االرباح المحتجزة في اول 

+ تعدیالت االرباح السابقة بالزیادة
تعدیالت االرباح السابقة بالنقصان-

رصید االرباح المحتجزة المعدل
+ صافي دخل السنة

اجمالي االرباح المحتجزة
ناقصاً: التوزیعات المعلنة:
توزیعات االسھم العادیة 
توزیعات االسھم الممتازة

اجمالي التوزیعات

المحتجزة في اخر المدةرصید االرباح 

**
**

(**)
 -----------

**
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 ---------
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**

 ----------
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***



و امكن جمع البیانات ١٥/٨/٢٠١٤مثال/ اندلع حریق في مخازن احدى الشركات التجاریة یوم 
التالیة:

دینار، المشتریات اآلجلة ٥٠٠٠٠دینار، المشتریات النقدیة ١٨٠٠٠بضاعة اول المدة 
دینار، مجموع ١٠٠٠دینار، مصاریف الشراء ٢٠٠٠دینار، مردودات المشتریات ٣٣٠٠٠

دینار.٥٠٠دینار، مردودات المبیعات ١٥٠٠دینار، الخصم المسموح بھ ١٥٢٠٠٠المبیعات 
% من صافي المبیعات.٤٠فاذا علمت ان نسبة مجمل الربح 

٧٠٠٠الخسارة في المخزون بسبب الحریق علماً انھ تم تحصیل مبلغ المطلوب/ احتساب مبلغ
دینار من شركة التأمین كتعویض؟

مثال/ فیما یلي معلومات و ارصدة بعض الحسابات العائدة لشركة الدیوانیة التجاریة عن السنة 
:٣١/١٢/٢٠١٥المالیة المنتھیة في 

بیعات.% من صافي الم٣٠نسبة ھامش الربح ( مجمل الربح) .١
% من اجمالي المبیعات.١٠تشكل المصاریف التسویقیة .٢
االرصدة لبعض حسابات الشركة كانت كما یلي:.٣

دینار خصم ١٠٠٠٠دینار مردودات المبیعات، ٥٠٠٠٠دینار المبیعات، ٦٠٠٠٠٠
دینار مردودات مشتریات، ١٥٠٠٠دینار مجموع المشتریات، ٣٢٠٠٠٠مسموح بھ، 

دینار ٧٢٠٠٠دینار بضاعة اول المدة، ٩٠٠٠٠دینار خصم مكتسب، ٥٠٠٠
دینار ارباح استثمارات ٧٠٠٠دینار فوائد دائنة، ٣٠٠٠مصاریف اداریة متنوعة، 

دینار خسائر استبدال ١٥٠٠دینار خسائر بیع الموجودات الثابتة، ٢٥٠٠مالیة، 
الموجودات الثابتة.

السنة المالیة المنتھیة في المطلوب/ اعداد قائمة الدخل ذات الخطوات المتعددة عن 
؟٣١/١٢/٢٠١٥

مثال/ فیما یلي معلومات و بعض االرصدة العائدة لشركة البصرة التجاریة عن السنة المالیة 
٢٠١٣:
% من صافي المبیعات.١١٠مجموع المبیعات تعادل .١
٢٠٠٠٠٠% من مجموع المشتریات البالغة ١٣٠كلفة البضاعة المعدة للبیع تعادل .٢

دینار.
% من اجور النقل للداخل.١٢٠مردودات المشتریات تعادل .٣
دینار.٤٠٠٠٠٠% من صافي المبیعات البالغة ٤٠مجمل الربح یعادل .٤
االرصدة لبعض الحسابات كانت على النحو التالي:.٥

دینار ٤٠٠٠دینار اجور نقل للخارج، ٣٠٠٠دینار اجور نقل للداخل، ٢٠٠٠
دینار ١٢٠٠٠دینار فوائد دائنة، ٢٥٠دینار رواتب، ١٢٠٠٠مصاریف اعالن، 

دینار دیون معدومة.٥٠٠ایجار، 
المطلوب/ اعداد قائمة الدخل ذات الخطوات المتعددة عن السنة المالیة المنتھیة في 

؟٣١/١٢/٢٠١٣



اندلع حریق في مخازن احدى الشركات الصناعیة بحیث قضى ١٥/٩/٢٠١٥مثال/ في یوم 
النتاج التام و لم یتأثر مخزون االنتاج تحت التشغیل و قد اسفر على مخزون المواد االولیة و ا

الجرد الفعلي للمخازن بعد الحریق عن ما یلي:
دینار، مخزون االنتاج ١٠٠٠٠مخزون المواد االولیة صفر، مخزون االنتاج تحت التشغیل 

التام صفر.
فاذا توفرت لدیك البیانات التالیة:

دینار، االنتاج تحت التشغیل ١٦٠٠٠االولیة مخزون بضاعة اول المدة (المواد.١
دینار).٢٦٠٠٠دینار، االنتاج التام ٢٠٠٠٠

٥٠٠٠دینار و مردودات المشتریات ١١٠٠٠٠مشتریات المواد االولیة خالل السنة .٢
دینار.

دینار.١٢٠٠٠٠دینار و الكلفة االولیة ١٥٠٠٠االجور المباشرة .٣
من الكلفة االولیة.% ٢٠المصاریف الصناعیة غیر المباشرة .٤
دینار.١٥٠٠٠٠صافي المبیعات .٥
%.٢٠نسبة مجمل الربح .٦

المطلوب/ احتساب مبلغ الخسارة في المخزون بسبب الحریق اذا علمت ان الشركة استلمت مبلغ 
دینار من شركة التأمین كتعویض عن خسائر الحریق؟١٥٠٠٠

العملیات الحسابیة:مثال/ اوجد المبالغ التي امامھا عالمة (؟) موضحاً 
٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥البیان

؟٢٤٥٠٠٠٣٢٠٠٠٠المبیعات 
٧٥٠٠١٢٥٠٠؟مردودات المبیعات
٣٤٠٠٠٠؟؟صافي المبیعات

؟١٥٠٠٠؟مخزون اول المدة
٢٢٥٠٠؟؟مخزون اخر المدة

١٧٥٠٠٠؟١١٩٠٠٠المشتریات
٤٠٠٠٥٠٠٠٧٥٠٠مردودات و مسموحات المشتریات

٥٠٠٠٧٠٠٠٥٠٠٠مصروفات نقل للداخل
؟١٢٥٠٠٠١٥٠٠٠٠كلفة البضاعة المباعة

١٦٠٠٠٠؟١١٠٠٠٠اجمالي الربح

مثال/ اوجد المبالغ التي امامھا عالمة (؟) موضحاً العملیات الحسابیة:
٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥البیان

؟٢٩٥٠٤٢٠٠المبیعات
٨٥٢٢٥؟مردودات المبیعات
٤٤٠٠؟؟صافي المبیعات

؟٢٥٠؟مخزون اول المدة
٢٣٥؟؟مخزون اخر المدة

٣٦٥٠؟٢١٩٠المشتریات



٤٥٦٥٣٥مردودات و مسموحات المشتریات
٢٥٦٨٤٤مصروفات نقل للداخل
؟٢١٤٠١٦٠٠كلفة البضاعة المباعة

)١٥٠٠(؟)٢١٠٠(مجمل الربح (الخسارة)


