
 الكورس االول

رة األولىالمحاض  

 والثابتة المتنالصة االصول بٌن ممارنة

 االصول الثابتة ت االصول المتناقصة ت

1. 

تتميػػػػزواالاػػػػاؿوا متبيعاػػػػ و ط ي ت ػػػػيو
غيػػػػػروا دافميػػػػػ وت ػػػػػ وتػػػػػب صواتب ػػػػػدـو

  يالست ميؿ.

ت ت رواالااؿوا ثي ت ومفوط ي ت يو يب يوت  ىو .1
 ستخدام ي.علىوحي  يوميدييوم ميوطيؿوامدوا

2. 

ت ػػدواالاػػاؿوا متبيعاػػ وإحػػد وا مػػاادو
ا مبتجػػػػ وا تػػػػ ويماػػػػفواسػػػػتخدام يوتػػػػ و

 عملييتواابشط واعتايدي واخر و.

 ت دواالااؿوا ثي ت واحد وادااتواالبتيج. .2

3. 

يتـوا حااؿوعلىواااؿوا مبتيعا و
 يالاتشيؼو  دواجراءوعملييتوا  حثو
ت ومبيطؽواالمتييزواا تأادومفواجادو

 اا غيزو امييتوتجيري .وا بفط

يتـوا حااؿوعلىوا ماجاداتوا ثي ت وعفوطريؽو .3
 ا شراء،واالمتبلؾ،وا ت رعيتواا   يت.

4. 

يحػػػػػػػػددوعمػػػػػػػػرواالاػػػػػػػػاؿوا متبيعاػػػػػػػػ و
 يحتيػػيط وا ػػبفطو   ػػيرةواخػػر و اميػػيتو
ا خػػػػػػػزيفوتػػػػػػػ و ػػػػػػػيطفواالرضواا فتػػػػػػػرةو

 ا زمبي وا ت ويستبفذوتي يوا مخزاف.

  ددوا سبيفوا ت وتاافويحدوعمرواالااؿوا ثي ت و .4
 تي يواي ح و بلستخداـواالعتايدي.

5. 

ت يسوعيم وامبػيت واالبتػيجوا متا ػدوعػفو
اسػػػػتخداـواالاػػػػاؿوا متبيعاػػػػ و م ػػػػدؿو

وااوت وا سب .  االبتيجوسااءوت وا يـا

ت يسوعيم وامبيت واالبتيجوا متا دوعفواستخداـو .5
االااؿوا ثي ت و حجـواالبتيجوااواثرهيوعلىواحدةو

 مف.ا زو

 

 -وتتمثل خصائص محاسبة النفط باالتً:

خامة التكالٌف الثابتة التً تتطلبها عملٌات البحث واالستكشاف ضتتمٌز صناعة النفط ب -1

 .واالستخراج والتً تتمثل فً اجهزة ومعدات  

عدم التأكد من وجود النفط وتمدٌر االحتٌاطً بسهولة مما ٌجعل من الصعوبة ربط النفمات  -2

 نتاج .بحجم اال

تعدٌل انتاج شركات النفط بٌن الحٌن واآلخر لٌتماشى مع الموانٌن للدولة المنتجة التً تعمل  -3

 بها تلن الشركات .



عدم  تسعٌر النفط الخام على أساس تكالٌف االنتاج وذلن لكونه سلعة بائع، حٌث تحدد -4

المتداولة فً السوق  أسعاره وفماً لمصالح الدول المنتجة وعلى ضوء  توازن اسعار السلع

 العالمً.

ٌتم اتباع االنظمة المالٌة المناسبة التً تمتاز بالسهولة والعملٌة وتملل من التعمٌدات  -5

 والتحالٌل وذلن لغاٌات الضرٌبة فمط ودون االخذ بما هو متعارف علٌه محاسبٌاً.

 رة الثانية) اطالع فقط(المحاض

 رة الثالثةالمحاض

 واالستكشاف البحث صروفاتلم المحاسبٌة المعالجة

 : وهً واالستكشاف البحث مصروفات لمعالجة طرق ثالثة هنالن

 .اٌرادٌة واالستكشاف البحث مصروفات إعتبار:  االولى الطرٌمة

 .رأسمالٌة واالستكشاف البحث مصروفات إعتبار:  الثانٌة الطرٌمة

 التً والمصروفات رأسمالٌة المنتجة المناطك تخص التً المصروفات إعتبار:  الثالثة الطرٌمة

 ( .الناجحة المجهودات) اٌرادٌة المنتجة غٌر المناطك تخص

 

  اٌرادٌة واالستكشاف البحث مصروفات إعتبار: االولى الطرٌمة

 السنة حسابات فً تمفل أي اٌرادٌة واالستكشاف البحث مصروفات تعتبر الطرٌمة بموجب

 اٌجابٌة البحث نتائج عن النظر وبغض والخسائر االرباح حساب فً أي فٌها، المتحممة المالٌة

 .سلبٌة ام كانت

 

 : رأسمالٌة واالستكشاف البحث مصروفات اعتبار: الثانٌة الطرٌمة

 المٌزانٌة فً وتظهر رأسمالٌة مصروفات واالستكشاف البحث مصروفات تعتبر وبموجبها 

 المناطك فً النفط وجود من التأكد تم اذا عما النظر بغض تطوٌر بحث كمصروفات العمومٌة

 . عدمه من المستكشفة

  المصروفات واعتبار رأسمالٌة المنتجة المناطك تخص التً المصروفات اعتبار: الثالثة الطرٌمة

  اٌرادٌة المنتجة غٌر المناطك تخص التً

 البحث مصروفات بٌن التمٌٌز على تعتمد والتً الناجحة، المجهودات بطرٌمة وتسمى

 فاشلة االستكشاف جهود كانت فاذا البحث، مناطك من منطمة لكل بالنسبة هاوفصل واالستكشاف

 اذا اما والخسائر، االرباح حساب فً وتمفل اٌرادٌة المصروفات تلن فتعبر( منتجة غٌر مناطك)



 فً لتظهر رأسمالٌة المصروفات تلن فتعتبر(  منتجة مناطك)  ناجحة االستكشافٌة الجهود كانت

 .اكتشافها تم اصول كمٌمة ةالعمومٌ المٌزانٌة

 المحاظرة الرابعة

 التسجيل القيدي لمصروفات البحث واالستكشاف 
  دوا ت رؼوعلىوا طرؽوا خيا و م ي ج وماراتيتوا  حثوااالستاشػيؼوسػػيتـوا  حػثوتػ وهػذحوا محي ػرةو

وت وطرؽوتسجيؿوماراتيتوا  حثوااالستاشيؼواا ت وتب سـوا ىوثبلث واعسيـواايالت :
 وا حااؿوعلىوحؽواالمتييزو)االستاشيؼ(وماراتيت
 . وماراتيتواالستاشيؼوا جيا اج
 .وماراتيتواآلالتواا م داتوا خيا و يالستاشيؼ

  واالستكشاف البحث على الحصول مصروفات: اوالً 

 او تصارٌح على الحصول من البد األولً االستكشاف بعملٌة البدء لبل

 الدولة هً الجهة هذه كونت ما وغالبا لألرض المالكة الجهة من تراخٌص

  االمتٌاز حك على الحصول مصروفات تسجٌل ٌتم معٌن، رسم ممابل

 : وكاالتً الثالث الطرق وفك(  واالستكشاف البحث)  

 

 

   اٌرادٌة اعتبارها حالة فً: االولى الطرٌمة

 : االنفاق عند 

 الجارٌة االستكشاف مصروفات/ حـ××  

 ( الدفع طرٌمة حسب)  الدائنون/  النمدٌة/ حـ××   

 : العام نهاٌة وفً 

 والخسائر األرباح/ حـ××  

 الجارٌة االستكشاف مصروفات/ حـ××   

 

 



  راسمالٌة اعتبارها حالة فً:  الثانٌة الطرٌمة

 : االنفاق عند 

 معلك امتٌاز عمود/ حـ××  

 ( الدفع طرٌمة حسب)  الدائنون/ النمدٌة/ حـ××   

 :  السنة نهاٌة فً ٌدالم ٌكون رسملتها وعند 

 معدة غٌر امتٌاز عمود/ حـ××  

 معلك امتٌاز عمود/ حـ××   

ً  اطفاءها وٌتطلب العامة المٌزانٌة فً المعدة غٌر االمتٌاز عمود حساب وٌظهر     كما سـنوٌا

 النحو على تكون االندثار واثبات التسجٌل لٌود اما ، لها السنوي االندثار احتساب وٌتطلب

 : االتً

 

 معدة غٌر امتٌاز عمود اندثار/ حـ××  

 .معدة غٌر امتٌاز عمود اندثار مخصص/ حـ××  

 : االتً المٌد ٌكون العام نهاٌة فً 

 والخسائر األرباح/ حـ×× 

 معدة غٌر امتٌاز عمود اندثار/ حـ××   

 : تًكاال المٌد ٌكون منتجة غٌر او منتجة مناطك كونها من والتأكد االستكشاف نتائج حسم وعند

  منتجة امتٌاز عمود/ حـ××  

 معدة غٌر امتٌاز عمود/ حـ××   

 الناجحة المجهودات: الثالثة الطرٌمة

ً  منتجة غٌر مناطك ٌخص الذي المصارٌف من المتفك الجزء اعتبار         ٌخص والذي اٌرادٌا

ً  المنتجة مناطك  -:رأسمالٌا

   : المٌد ٌكون االنفاق عند 

 معلك زامتٌا عمود/ حـ من××  

 ( الدفع طرٌمة حسب)  الدائنون او النمدٌة/ حـ الى××  



  :المٌد ٌكون جافة او منتجة غٌر لكونها المنطمة عن الكلً التنازل حالة فً 

  عنها متنازل امتٌاز عمود/ حـ ××

 معلك امتٌاز عمود/  حـ ××

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -:المٌد ٌكون العام نهاٌة عنها متنازل امتٌاز عمود/ حـ لفل عند 

 والخسائر األرباح/ حـ××  

 عنها تنازل امتٌاز عمود/ ح ××

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فً االستكشاف وإستمرار بالبالً واالحتفاط المنطمة من جزء عن التنازل لةحا فً اما 

 -:المٌد ٌكون بها المحتفظ المنطمة

 عنها متنازل امتٌاز عمود/ حـ××  

 معدة غٌر امتٌاز عمود/ حـ××  

 معلك امتٌاز عمود/ حـ××   

 ـ

 

 :كاالتً عنها متنازل امتٌاز عمود/ حـ ٌمفل العام نهاٌة فً 

 والخسائر األرباح/ ـح××   

 عنها متنازل امتٌاز عمود/ حـ××       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 -:المٌد ٌكون تجاري بشكل العمد منطمة فً النفط وجود وعند 

 منتجة امتٌاز عمود/ حـ××   

  معدة غٌر امتٌاز عمود/ حـ××       

                             



 ( 1)  مثال

 40,000 مسـاحتها والبالغة(  أ)  العمد منطمة فً التنمٌب حك على الحصول مصارٌف  بلغت

 مصرف على مسحوب صن موجب دفعت ، دٌنار(  250,000)  لدره مبلغ مربع كٌلومتر

 . الحارثٌة فرع الرافدٌن

 :  المطلوب

 الثالثة الطرق  باستعمال الشركة سجالت فً  التنمٌب حك فلمصرو المحاسبٌة المعالجة اجراء

 :التالٌة االفتراضات ظل فً

 

 :  األول األفتراض

 لررت ، فٌها ضعٌف الخام النفط وجود واحتمال(  أ)  العمد منطمة فً االعمال استمرار بسبب

 . بالكامل العمد منطمة عن التنازل الشركة

 :  الثانً األفتراض

 . بالكامل عنها التنازل وٌنبغً منتجة غٌر(  أ)  العمد منطمة ان للشركة تأكد

 : الثالث األفتراض

  جدٌداً  عمداً  وابرمت(   أ)  العمد منطمة من مربع متر كٌلو 20,000 عن الشركة تنازلت

  العمد منطمة من المتبمٌة المساحة فً لالستكشاف

 

 :  األجابة

  اٌرادٌة بالتنمٌ حك مصارٌف اعتبار:  األولى الطرٌمة

 : األتً المحاسبً المٌد ٌسجل األنفاق عند

 جارٌة استكشاف مصارٌف/ حـ 250000 

  الحارثٌة/  المصرف لدى النمدٌة/  حـ 250000 

 : األتً المٌد ٌسجل  السنة نهاٌة فً الغلك عند

 والخسائر األرباح/  حـ 250000

 الجارٌة االستكشاف مصارٌف/ حـ 250000 

 رأسمالٌة التنمٌب حك مصارٌف اعتبار : الثانٌة الطرٌمة



 معلك امتٌاز عمود/ حـ 250000

 الحارثٌة/  المصرف لدى النمدٌة/  حـ 250000 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : األتً المٌد ٌسجل  السنة نهاٌة فً الغلك عند

 معدة غٌر امتٌاز عمود/  ـح 250000

 معلك امتٌاز عمود/  حـ 250000 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . النتائج حسم عدم بسبب  محاسبً لٌد أي ٌسجل ال:  االول االفتراض

 : تًكاال المحاسبً المٌد ٌسجل: الثانً االفتراض

  منتجة عمود/ حـ 2500000

 معدة غٌر امتٌاز عمود/ حـ 250000 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . الناتج حسم عدم بسبب محاسبً لٌد ٌسجل ال:  الثالث االفتراض

 

 :جحةالنا المجهودات طرٌمة: الثالثة الطرٌمة

  معلك امتٌاز عمود/ حـ 250000 

 الحارثٌة/  المصرف لدى النمدٌة/ حـ 250000 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :كاالتً  المحاسبً المٌد ٌكون الثانً واالفتراض االول االفتراض 

  عنها متنازل متٌازا عمود/   حـ 250000

 معلك امتٌاز عمود/  حـ 250000 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والخسائر األرباح/   حـ 250000

 .عنها متنازل امتٌاز عمود/  حـ 250000 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : كاألتً المحاسبً المٌد ٌكون: الثالث االفتراض 

 مذكورٌن

 عنها متنازل امتٌاز عمود/  حـ 125000

 معده غٌر امتٌاز عمود/  حـ 125000

 معلك امتٌاز عمود/  حـ250000 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والخسائر األرباح/  حـ 125000

 عنها متنازل امتٌاز عمود/  حـ 125000  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 (  1مثال  )
و04,444(واا  ي غػػ ومسػػػيحت يووأ  تب يػبوتػػ ومبط ػػ وا   ػػدو) لغػتووماػػيريؼوا حاػػاؿوعلػػىوحػػؽوا
(وديبػػػػيرو،ودت ػػػػتوماجػػػبواػػػػؾومسػػػػحابوعلػػػػىوو004,444ايلػػػامترومر ػػػػ وم لػػػػ وعػػػدرحو)و

ومارؼوا راتديفوترعوا حيرثي و.
 المطموب : 

اجراءوا م ي ج وا محيس ي و ماػراؼوحػؽوا تب يػبووتػ وسػجبلتوا شػرا و يسػت ميؿووا طػرؽوا ثبلثػ و
و يتوا تي ي :ت وظؿواالتترا

و
 األفتراض األول : 

 سػ بواسػػتمرارواالعمػػيؿوتػػ ومبط ػ وا   ػػدو)وأو(وااحتمػػيؿواجػػادوا ػبفطوا خػػيـو ػػ يؼوتي ػػيو،وعػػررتو
وا شرا وا تبيزؿوعفومبط  وا   دو ي ايمؿو.

 األفتراض الثاني : 
وتأادو لشرا وافومبط  وا   دو)وأو(وغيرومبتج وايب غ وا تبيزؿوعب يو ي ايمؿو.

 الثالث : األفتراض



ايلػػػػاومتػػػػرومر ػػػػ ومػػػػفومبط ػػػػ وا   ػػػػدو)وأو(وواا رمػػػػتوع ػػػػدا وجديػػػػدا ووو04,444تبيز ػػػػتوا شػػػػرا وعػػػػفو
و بلستاشيؼوت وا مسيح وا مت  ي ومفومبط  وا   دو.

و
و
و
و
و
 

 األجابة : 
 الطريقة األولى : اعتبار مصاريف حق التنقيب ايرادية

وعبدواألبفيؽويسجؿوا  يدوا محيس  واألت و:
ومايريؼواستاشيؼوجيري وحػ/و004444وو

وحػ/ووا ب دي و د وا مارؼو/وا حيرثي وو004444و
وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وعبدوا غلؽوت وب يي وا سب وويسجؿوا  يدواألت و:
وحػ/وواألر يحواا خسيفرو004444
واالستاشيؼوا جيري حػ/ومايريؼوو004444و

وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 الطريقة الثانية : اعتبار مصاريف حق التنقيب رأسمالية
وحػ/وع ادوامتييزوم لؽو004444
وحػو/وا ب دي و د وا مارؼو/وا حيرثي و004444و

وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وعبدوا غلؽوت وب يي وا سب وويسجؿوا  يدواألت و:

وحػو/وع ادوامتييزوغيروم دةو004444
وحػو/وع ادوامتييزوم لؽو004444و

وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
والويسجؿوأيوعيدومحيس  وو س بوعدـوحسـوا بتيفجو.واالفتراض االول :
ويسجؿوا  يدوا محيس  وايالت و:واالفتراض الثاني:

وحػ/وع ادومبتج وو0044444



وحػ/وع ادوامتييزوغيروم دةو004444و
وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

والويسجؿوعيدومحيس  و س بوعدـوحسـوا بيتجو.واالفتراض الثالث :
و
و
و
و
 
 

 الطريقة الثالثة: طريقة المجيودات الناجحة:
وحػ/وع ادوامتييزوم لؽوو004444و

وحػ/وا ب دي و د وا مارؼو/وا حيرثي و004444و
وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 : واالتتراضواالاؿوااالتتراضوا ثيب وياافوا  يدوا محيس  ووايالت

وحػو/ووع ادوامتييزومتبيزؿوعب يوو004444
وحػو/وع ادوامتييزوم لؽو004444و

وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وحػو/وواألر يحواا خسيفرو004444
وحػو/وع ادوامتييزومتبيزؿوعب ي.و004444و

وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :واالتتراضوا ثي ث:وياافوا  يدوا محيس  وايألت و

ومذااريف
وع ادوامتييزومتبيزؿوعب يوحػو/و000444
وحػو/وع ادوامتييزوغيروم دحو000444
وحػو/وع ادوامتييزوم لؽ004444و

وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وحػو/واألر يحواا خسيفرو000444
وحػو/وع ادوامتييزومتبيزؿوعب يو000444وو

وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 



 :  مالحظة

 واالٌجار المنطمة اٌجار عمد ورسوم المضائٌة المصارٌف كافة االمتٌاز حك تكالٌف تشمل     

 . فٌها المنفمة والمبالغ الشركة ظروف على المصارٌف تلن محاسبة وتعتمد نفسه،

 :المصارٌف هذه لمعالجة امثلة ٌلً وفٌما 

 

 واإليجارات السنوية -:اوال
واتحمؿوعيدةوعلىوحسيبواالر يحواا خسيفرو يعت يرهيومايريؼوداري وااميويل :

و
 ب يي وا سب و)وعيدوغلؽو(و -0 عبدواالبفيؽو -0
وحػو/وماراؼوااليجير××وو

 حػ/وا ب دي ××وووووووو
وحػ/واالر يحواا خسيفر××وووووو

 حػ/وااليجير××وووووووووووو
 
 

 الغرامات التأخيرية -:نياثا
اهػػ وا   ا ػػيتوا مي يػ وتفػػرضوعلػىوا شػػرا ووا بفطيػ ووتػػ وحي ػ وتأخرهػػيوعػفواعػػتوا م يشػرةوا ف ليػػ و ي  مػػؿو
ت وا  حثوااألستاشيؼوت ومبط  وا   دوخبلؿوا مدةوا متفػؽوعلي ػيواهػ ومباػػاصوعلي ػيوتػ وا   ػدوحيػثو

وا دا ػػ وا مب تجػػ و فػػرضوغرامػػ وتأخيريػػ وعلػػىوا شػػرا وا بفطيػػ وواتسػػجؿوهػػذحوا غرامػػ وتػػ وسػػجبلتوتلػػؾوت ػػـا
وا شرا :و

و
 ت وب يي وا  يـو)وعيدومغلؽو( -0 عبدواالبفيؽ -0

وحػ/وا غراميتوا تأخيري ××وو
 حػ/وا ب ديػػػ ××و

وحػ/واالر يحواا خسيفر××وووووو
 حػ/وا غراميتوا تأخيري ××ووووووووووووو

 المحاضرة الخامسة

 وفات االستكشاف الجيولوجيثانيًا: تسجيل مصر 
اتشػػػمؿوايتػػػ وا ماػػػػيريؼوا جيا اجيػػػ واا جياتيزي يػػػ ووا مت ل ػػػ و يعمػػػيؿوا  حػػػثواألستاشػػػيت وع ػػػؿوو

عملي وا حفرواا تطايروتمب يومػيوهػاوم يشػروامب ػيومػيوهػاوغيػروم يشػرواي ماػيريؼواالداريػ وا مت ل ػ و  ػذحو
ثػ وا سػي   وا ػذارواامػيويا ػح يوا مثػيؿواألتػ وتػ وا  ملييتواايجيروا م ػيب وات ػي جوومحيسػ يي و ػي طرؽوا ثبل

وأدبيح:و
 

ومثال 
(وومليػػافوديبػػػيرومسػػتحؽوا ػػػدت و شػػرا وا حفػػػرو04اردتوالحػػد وا شػػرايتوا بفطيػػػ ومطي  ػػ و م لػػػ وم ػػدارحو)
و-االستاشيت وحيثوت مؿوا شرا وا بفطي و ي   ادوا تي ي :



و0اـو0444(ومسيحتهو0ا   دورعـو)و
و0اـو0444(ومسيحتهو0ا   دورعـو)و
و0اـو0444(ومسيحتهو0ا   دورعـو)و

(و ث ػاتوعػدـواجػادوا ػبفطوتيػهواتػ وبفػسوا فتػرةوتأاػدواجػادوا ػبفطو0اخبلؿوا  يـوتـوا تبػيزؿوعػفوا   ػدورعػـو)
و(.0(وات ررواالستمرارو يعميؿوا  حثواا تب يبوت ومبط  وا   دورعـو)0 ي امييتوا تجيري وت وا   دورعـو)

 
 
 

 المطموب :
وادوا بلزم و يستخداـوواؿومفواألت :تسجيؿوا  ي

وا طري  واأليرادي .و -0
 ا طري  وا رأسمي ي .و -0
 طري  وا مج اداتوا بيجح و.و -0

 

 األجابة :
 الطريقة االيرادية -أ

وحػ/مايريؼواالستاشيؼوا جيري وو04444444
و)وا جيا اجي واا جياتيزي ي و(وووووووو
وحػ/وا دافبافو)شرا وا حفر(و04444444و

وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وحػ/واالر يحواا خسيفرو04444444

وحػ/ومايريؼواالستاشيؼوا جيري و04444444و
و)وا جيا اجي واا جياتيزي ي و(ووووووووووووووووووووو

والطريقة الرأسمالية -ب
و/ع ادوامتييزوم ل  وحػو04444444

وحػو/وا دافبافو)وشرا وا حفر(و04444444و
وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

وحػو/ع ادوامتييزوغيروم دةو04444444
وحػو/وع ادوامتييزوم ل  و04444444و
وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

و(0اع دوو0حػ/ع ادومبتج و)ع دوو0444444
وحػ/وع ادوامتييزوغيروم دةو0444444و



 حـ/ عقود امتياز غير معدة
و0444444(ووو0ع دو)و
و0444444و(ووو0ع دو)و
 0444444(ووو0ع دو)و

و(و0)وع ادومبتج وووو0444444
و(و0ع ادومبتج وو)وو0444444

 رايدوو0444444
04444444 04444444 

و0444444رايدوووووووووووووووووو
 الطريقة الثالثة -جـ

وحػ/ع ادوامتييزوم ل  و04444444
وحػ/وا دافبافو)شرا وا حفر(و04444444و

وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
و(0حػو/وع ادوامتييزومتبيزؿوعب يو)ع دوو0444444
و(0-0حػو/وع ادوامتييزوغيروم دةو)ع دو0444444
وحػو/وع ادوامتييزوم لؽو04444444و

وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وحػو/واالر يحواا خسيفرو0444444
و(0حػو/وع ادوامتييزومتبيزؿوعب يو)ع دوو0444444و

وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
و(0تج و)ع دوحػ/وع ادومبو0444444
وحػ/وع ادوامتييزوغيروم دةو0444444و

وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وحػ/وع ادوامتييزوغيروم دة

و(و0ع دورعـ)وووو0444444
و(و0ع دورعـ)وووو0444444و

 (و0رعـ)وع دوووو0444444

و(و0ع ادومبتج )0444444
و(0ع ادومتبيزؿوعب ي)0444444

 رايدوو0444444
04444444 04444444 

و0444444رايدوووووووووووووووووووو
 (2مثال )

وا بفطي و×و(وتيميويل و  ضوا م لاميتوا خيا و شرا و)وو
مبط ػػػػ ووا بفطيػػػػ وعلػػػػىوتػػػػرخيصوواالستاشػػػػيؼوا م ػػػػدف وتػػػػ ×و(وحاػػػػلتوووشػػػػرا و)وو0400/و0/0تػػػػ و

وم ي ؿورسػـوم دارحوو0اـ04444مسػيحت يو
(وديبػػيروب ػػدا وو004444ا بفطيػػ وخػػبلؿوا  ػػيـوم لػػ و)×و(و(وديبػػيروب ػػدا .وواعػػدوابف ػػتووشػػرا و)وو04444)و

وعفواعميؿوا مسحوا جيا اج .



ا بفطيػػ وعػػفوباػػؼوا مبط ػػ واا رمػػتوع ػػدوجديػػدوعػػفوا جػػزءو×و(وتبيز ػػتوشػػرا و)وو0400/و00/وو00تػػ و
و(وديبير.و044444 لغتوا مايريؼوا   يفي وم ل وعدرحوو)ووا مت   وحيث
(وديبػير.واتػ وب ييػ وو044444 ل واجمي  وماراتيتواالعمػيؿوا جيا اجيػ وم لػ وعػدرحو)وو0402ات وعيـو

%ومفوا مبط  و ااب يوغيرومبتج وااحتفظتو ي  ػيع وا ػذيوااتشػؼوتيػهواجػادو50ا  يـوتبيز توا شرا وعفو
وي .ا بفطوا خيـو امييتوتجيرو

 المطموب :
 تسجيل القيود الالزمة باستعمال الطرق الثالثة .

 األجابة :
 الطريقة االيرادية: -أ

و:و0400سب و
وحػ/ومايريؼواالستاشيؼوا جيري و04444
وحػ/ووا ب دي وو ي ابداؽو04444و

وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
و0-0-0400

وحػ/ومايريؼوا مسحوا جيا اج و004444
وحػ/وا ب دي وو ي ابداؽو004444و

وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
و00-00-0400

وحػ/وا مايريؼوا   يفي و044444
وحػ/وا ب دي وو ي ابداؽوو044444و

وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
و00-00-0400

وحػ/واألر يحواا خسيفرو544444
وحػ/ومايريؼواألستاشيؼوا جيري و04444و
وحػ/ومايريؼوا مسحوا جيا اج و004444و
وحػ/وا مايريؼوا   يفي و044444و
وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 

 : 2116خالل سنة 
وحػ/ومايريؼواألستاشيؼوا جيري و044444
وحػ/وا ب دي وو ي ابداؽو044444و
وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػووػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو



و:و0402ت وب يي و
وحػ/واألر يحواا خسيفرو044444
وحػ/ومايريؼواالستاشيؼوا جيري وو044444و
وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 الطريقة الرأسمالية: -ب
و:ووو0400خبلؿوسب و
وحػو/وع ادوامتييزوم ل  و04444
وحػو/وا ب دي وو ي ابداؽو04444و
وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

و

وحػو/ووع ادوامتييزوم ل  وو004444
وحػو/وا ب دي وو ي ابداؽو004444و
وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
ودوامتييزوم ل  حػو/وع اوو044444
وحػو/وا ب دي وو ي ابداؽوو044444و
وحػو/وع ادوامتييزوغيروم دةو544444
وحػو/وع ادوامتييزوم ل  و544444و
وػػػػػػػػوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 :   2116خالل سنة  
وحػو/وع ادوامتييزوم ل  و044444
وحػ/وا ب دي وو ي ابداؽو044444و
وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
وادوامتييزوغيروم دةحػو/وع و044444
وحػو/وع ادوامتييزوم ل  و044444و
وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

وحػو/وع ادوامتييزومبتج و0044444
وحػو/وع ادوامتييزوغيروم دةو544444ووووووووووووووو

وحػ/وع ادوامتييزوغيروم دةو044444وووووووو
 حـ/ عقود امتياز غير معدة

و544444وو0400رايدو
 044444ووو0402رايدو

 0044444ع ادوامتييزومبتج و

0044444 0044444 
 



 الطريقة الثالثة ) المجيودات الناجحة ( : -جـ 
و:وو0400خبلؿوا سب و

وييزوم ل  حػ/وع ادوامتو04444
وحػ/وا ب دي وو ي ابداؽو04444و
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوو
وحػ/وع ادوامتييزوم ل  و004444
وحػ/وا ب دي وو ي ابداؽو004444و
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
وحػ/وع ادوامتييزومتبيزؿوعب يوو004444
وحػ/وع ادوامتييزوغيروم دةو004444
وحػ/وع ادوامتييزوم ل  و044444ووووووووووو
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
وحػو/واألر يحواا خسيفروو004444
وحػ/ع ادوامتييزومتبيزؿوعب يو004444و
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوو
وحػ/وع ادوامتييزوم ل  و044444
وي وو ي ابداؽحػ/وا ب دو044444و
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوو
وووحػ/وع ادوامتييزوغيروم دةو044444

 حػ/وع ادوامتييزوم ل  و044444ووووووووووووووو
 :  2116خالل السنة  

وحػ/وع ادوامتييزوم ل  و044444
وحػ/وا ب دي و ي ابداؽو044444و

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ووحػ/وع ادوامتييزوغيروم دةو044444
وحػ/وع ادوامتييزوم ل  و044444و

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ووحػ/وع ادوامتييزومتبيزؿوعب يو0,400,044
ووحػ/وع ادوامتييزومبتج و005,044

وحػ/وع ادوامتييزوغيروم دةو0,004,444ووووووووووووووو
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



وحػ/واألر يحواا خسيفرو0400044
وحػ/ع ادوامتييزومتبيزؿوعب يو0400044و

وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
و
 

 حـ/ عقود امتياز غير معدة
و0400ع ادوامتييزوم ل  وو004444
و0400م ل  ووع ادوامتييزو044444
 0402ع ادوامتييزوم ل  وو044444

وحػ/ع ادوامتييزومتبيزؿوعب يو0400044
 حػ/وع ادوامتييزومبتج وو005044وووووووو

0004444 0004444 
 

 ثالثًا: مصروفات آالت ومعدات االستكشاف 
اتتمثػػػؿو تاػػػي يؼواالالتواا م ػػػداتوا خياػػػ و ػػػي حفرواالستاشػػػيت وام ػػػداتوا م يمػػػؿواا مخت ػػػراتوو

وحيثويجبواحتسيبواالست بلؾو  يوايتـو ماجبوطري تيف:
و:واحتسيبواالست بلؾوعلىواسيسواحداتواالبتيج.ا طري  واألا ىو

و

 حيث يحتسب بموجبيا قسط االستيالك عمى اساس وحدات االنتاج   كاألتي: 
وا  يم وا خي   و بلست بلؾووووووووووووووووو

وعددوا احداتوا مبتج و×ووػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػووعسطواالست بلؾ=وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
واالحتييط وا م دروااؿوتترةووووووووووووووووووو

الاػؿومطراحػي ومبػهواالب ػيضوافواتيميويت لؽو ي  يم وا خي   و بلست بلؾوت  وع يرةومػفوالفػ واووووووووو
اجدتواومطراحي ومبهومخاصواالبػداثروا متػرااـوأاؿوا فتػرة.وامػيوتيمػيويخػصواالحتيػيط وا م ػدرو لمبط ػ و
وااذ ؾوعددوا احداتوا مبتج وتيجبوافويراعىوهبيوبايبوا مشغؿوا متمثؿو ػ)شرا وا بفط(و ماجبوا   د.

 

 مثال 
ديبػيروأمػيوو0004444 م ػداتواالستاشػيتي وم لػ وعػدرحو ل وراػيدواالالتوااو0400ت و داي وعيـو

ديبػيروعلمػي وافوباػيبوا مشػغؿوتػ وا   ػدوووووووووووووووت لػ وووووووووو004444مخاصوابدثيرهيوا مترااـوتي ل وو
 رميػػؿوامػػيواالبتػػيجوخػػبلؿوا  ػػيـوو0244444اافواالحتيػػيط وا م ػػدروابتيجػػهوتػػ وا مبط ػػ وااؿوا فتػػرةوي ػػيدؿو

ويؿ. رمو504444تي ل و
 المطموب :

واحتسيبوعسطواالست بلؾو بلالتواا م داتو يسلابواحداتواالبتيج.و
 

7 

8 

 



 
 

 األجابة : 
و5ووووووووووووووووو

وحا وا مشغؿوعفواالحتييط .و0004444=وو----×وو0244444
و0ووووووووووووووووو
و5ووووووووووووووووو

وحا وا مشغؿومفواالبتيج.و204444=و-----×وو504444
و0ووووووووووووووووو

وا  يم وا خي   و بلست بلؾ.و044444=وو004444و–و0004444
وديبيرو044444وووووووووووووووووووووو

و رميؿوو204444×وػػػػػػػػػػػػػػػػػػووعسطواالست بلؾو=وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
و رميؿوو0004444ووووووووووووووووووووو

وديبيرو004444=وووووووووووووووووو
وحػ/واست بلؾواالالتواا م داتووو004444

وحػ/ومخاصواست بلؾواالالتواا م داتوووووو004444وووووو
وعيدواألث يت

وحػ/واألر يحواا خسيفرو004444
وحػ/واست بلؾواالالتواا م داتو004444وووو

 لٌد غلك األستهالن

 اما احتساب قسط االستيالك عمى اساس ساعات االنتاج فيتم بموجب القانون التالي: ثانيًا:
 
 

 القيمة الخاضعة االستيالك                                 
ل االلة                                 ساعات اشتغا× قسط االستيالك =   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 عدد ساعات االنتاجية المقدرة

 

 
 
 
 
 



 
 مثال: 

ديبػػيروات ػػدروو044444ديبػػيروامخاػػصوابػػدثيرهيوا متػػرااـوي لػػ وو0244444آ ػػ وحفػػرواسػػػتاشيتي والفت ػػيو
سػػيع وتمػػيوهػػاوعسػػطواسػػت بلوؾواال ػػ واذاوعلمػػتواب ػػيواشػػتغلتوخػػبلؿوو244444سػػػيعيتواالشػػتغيؿو

وسيع و.و0444وا فترة
و

واألجي  و:
وديبيرو0044444=وو044444و–و0244444ا  يم وا خي   و بلست بلؾ=و

و0044444ووووووووووووووووووووووووو
وديبيرو0444=و0444×وػػوعسطواالست بلؾو=وووػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ووو244444ووووووووووووووووووووووووو
وحػ/واست بلؾواالالتواا م داتوو0444

وحػ/ومخاصواست بلؾواالالتواا م داتو0444ووووو
وو

وحػ/واالر يحواا خسيفروو0444
 حػ/واست بلؾواالالتواا م داتو0444ووووو

 

 رة السادسة )ترن(المحاض

 رة السابعةالمحاض

 المعالجة المحاسبية:
ويتـوتتحوثبلثوحسي يتواسيط واه واميويأت و:وت وهذحوا مرحل 

 عمميات الحفر:  -حـ/ اعمال تحت التشغيل .1
 ايشمؿوبف يتوا حفروااعدادوا  فروغيروملماس وا جيري .

 تجييزات الحفر:  -حـ/ اعمال تحت التشغيل .2
 ايحمؿو تاي يؼوا تج يزاتوا ت وترابوداخؿوا  فروااوعلىوسطحوا  فرومفوابي يبوااميميت.

 آالت ومعدات الحفر:  -عمال تحت التشغيلحـ/ ا .3
ايحمػػؿو تاػػي يؼواالالتواا م ػػداتو بلج ػػزةوا خياػػ و ي   ػػدوااػػؿومػػفومسػػتادعيتوااج ػػزةوتاػػػؿوا ػػىو

 آخرحو،و



تػػيذاوت ػػيفوافوا  فػػرومبػػتجوتت فػػؿوا م ػػي  وتػػ وا حسػػي يتوا اسػػيط وتػػ وحسػػيبوا   ػػادوا مبتجػػ و،وااواذاو
حسػػي يتوا اسػػيط وتػػ وحسػػيبوخسػػيفرواال ػػيروا جيتػػ وغيػػروظ ػػروافوا   ػػدوغيػػرومبػػتجوتت فػػؿوم ػػي  وا 

وا مبتج واا ذيوسي فؿو دارحوت وب يي وا  يـوت وحسيبواألر يحواا خسيفروا  يـو ي  يدوا تي  :
 حـ/ األرباح والخسائر العام×× 

 حـ/ خسائر االبار الجافة××  
 
 
 
 
 
 

 مثال: 
(وا ػذيوتمتلاػهوشػرا و000تػ ومبط ػ وا   ػدو)وتـوا تأاػدومػفواجػادوا ػبفطو اميػيتوتجيريػ و0400خبلؿوعيـو

 لػػبفطومػػفوخػػبلؿواعمػػيؿواالستاشػػيؼوا جيريػػ و،واعػػررتوا شػػرا وا  ػػدءو مرحلػػ وا حفػػروتػػ وذ ػػؾوا   ػػدو)و×و(و
و-خبلؿوا  يـو.وحيثو لغتوبف يتوا شرا وخبلؿوهذحوا مرحل واميويل :

وديبيرو.و2004444تاي يؼوتبظيؼواتسػاي واالرضواو بيءوا طرؽو .0
وديبير.و02504444روعميؿوا حفر لغتواجاو .0
وديبير.و0504444تاي يؼوا اعادواا  ا وا محرا والالتوا حفرو .0
وديبير.و0444444تاي يؼوا اييب واا تاليحوالالتوا حفرو .0
وديبيروو0044444تاي يؼوتغليؼوا  فروااحيطتهو يالسمبتو .0
وديبير.و0044444تاي يؼوحاامضومذي  و .2
وديبيرو0044444تاي يؼوتث يبوا  فرو .5
سحبوابي يبوتغليػؼوااػميميتوتحاػـوامسػتلزميتوا  ياػؿوا م ػدب واابي يػبوتااػيؿو سػطحوا  فػروتـو .0

ديبػػػػػيرومػػػػػفومخػػػػػيزفوا شػػػػػرا و،وأمػػػػػيوتاػػػػػي يؼوب ل ػػػػػيواتراي  ػػػػػيوا لغػػػػػتوو00044444 لغػػػػػتوعيمت ػػػػػيو
وديبير.و0004444

ديبػػيروو020444444 لغػتوتاػي يؼواج ػزةوتاػؿوا ػبفطوعػفوا مػيءواغبليػيتوامحراػيتوامسػتادعيتو .0
وديبير.و0504444تاي يؼوب ل يواتراي  يوت دو لغتوو،وامي

وازارةوا بفطو.و–دت توا م ي  واعبلحو شيايتومسحا  وعلىومارؼوا رشيدو .04
 المطموب :

و(و.000تسجيؿوا  يادوا بلزم و مرحل وا حفرو ل  دورعـو)وو
 اجابة المثال  

و(و ي  يدواالت :5(وا ىوا ف رةو)0تسجؿوا تاي يؼومفوا ف رةو)
وعملييتوا حفر-حػ/واعميؿوتحتوا تشغيؿو2004444



وعملييتوا حفرو-حػ/واعميؿوتحتوا تشغيؿ02504444
وعملييتوا حفرو-حػ/واعميؿوتحتوا تشغيؿو0504444
وعملييتوا حفرو-حػ/واعميؿوتحتوا تشغيؿو0444444
وعملييتوا حفر-حػ/واعميؿوتحتوا تشغيؿو0044444
وعملييتوا حفرو-حػ/واعميؿوتحتوا تشغيؿو0044444

وعملييتوا حفر-حػ/واعميؿوتحتوا تشغيؿ0044444و
وترعوازارةوا بفطوو-ا ىوحػ/وا ب دي و د وا مارؼوا رشيدو25004444وووو

وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وي  يدواالت :(و 0تسجؿوتاي يؼوا ف رةو)
ومفومذااريفوووووووو

وحػ/واعميؿوتحتوا تشغيؿ/وتج يزاتوا حفر00044444
وحػ/واعميؿوتحتوا تشغيؿ/وعملييتوا حفرو0004444

وا ىومذااريفوووووووووووووووووو
وحػ/وا مخيزفوو00044444و
وترعوازارةوا بفطو-حػ/وا ب دي و د وا مارؼوا رشيدوو0004444و

وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
و(و ي  يدواالت :0تسجؿوتاي يؼوا ف رةو)

ومفوحػ/واعميؿوتحتوا تشغيؿ/واالتوام داتوا حفرو020504444
وترعوازارةوا بفطو-ا ىوحػ/وا ب دي و د وا مارؼوا رشيدو020504444و
وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

وايسجؿوعيدوا غلؽو يالت :
و(وو000مفوحػ/وا   ادوا مبتج و)و004004444

وا ىومذااريفووووووووووووووووو
و/وعملييتوا حفرحػ/واعميؿوتحتوا تشغيؿو20244444ووووووووو
وحػ/وواعميؿوتحتوا تشغيؿ/وتج يزاتوا حفرو00044444و
وحػ/وواعميؿوتحتوا تشغيؿ/وآالتوام داتوا حفرو020504444و
وو( :2مثال )

 ػػي رجاعوا ػػىو ييبػػيتوا مثػػيؿوا تا ػػيح وا سػػػي ؽوا ػػيتترضوافوا تج يػػزاتوا تػػ وتػػـواعيدت ػػيو لمخػػيزفوعػػدرتو
وديبير.ووو0044444  يم و

 المطموب : 
وييفوا  يدوا محيس  وا ااجبوتسجيلهو غلؽوا حسي يتوا اسيط وا ثبلث وت وحسيبوا   ادوا مبتج ؟ 

 األجابة:
وحػ/وا مخيزفوو0044444



وحػ/واعميؿوتحتوا تشغيؿ/وتج يزاتوا حفرو0044444و
وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

وحػ/وا   ادوا مبتج و005004444
وحػ/واعميؿوتحتوا تشغيؿ/وعملييتوا حفرو20244444و
وحػ/وواعميؿوتحتوا تشغيؿ/وتج يزاتوا حفرو0244444و
 حـ/ اعمال تحت التشغ 169750000        

 

 

 

 المحاظرة الثامنة)فمط المثال مع تغٌر االرلام(

 (2مثال )
و.0402ا بفطي واا ت وتخصواالش روا ثبلث واالا ىومفوسب و)×(وحو  ضوا  ييبيتوا خيا و شرا وأدبي

 اذار ش يط ايبافوا ثيب  ا تفيايؿ
 204444 054444 004444 االبتيجو)و ي  راميؿ(
 000444 004444 004444 ا م ي يتو)و ي  راميؿ(
 0044 0044 0044 ا مست لؾو)و ي  راميؿ(

و(وديبيرو ل رميؿ.00(ودبيبيرواا م يعو س رو)04ا  رميؿومفوا مخزافوا بفط و)علمي وأفوس رو
 المطموب : 

تسػػػجيؿوعيػػػادوا ياميػػػ وا بلزمػػػػ وتػػػػ واػػػؿوشػػػػ رواتاايػػػروحػػػػ/وا مسػػػتادعيتو)ا مخػػزافوا بفطػػػ (وااالشػػػ روو
وا مذاارةوت واعبلح.

 األجابة :
وش روايبافوا ثيب :و-0

ود/ رميؿ(و04×و رميؿوو004444يـو)مفوحػ/ومستادعيتوا بفطوا خ0044444
وا ىوحػ/وايرادوا بفطوا خيـوا مبتجو0044444و
وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

ومفوحػ/وايرادوا بفطوا خيـوا مبتج0044444
وا ىوحػ/وأ.خو0044444و
وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

ومفومذااريفوووووووووووووووو
و(00×وو004444حػ/وا ب دي و د وا مايرؼو)و0204444

 مالحظة : 
 واذا كان العمد جاف ٌوسـط حساب خسائر االبار الجافة بدل من حساب العمود المنتجة .



و(04×وو0044البتيجو)حػ/ومايريؼوا تشغيؿوااوووو00444
وا ىومذااريفووووووووووووووووووووووووو

 (04×و000044حػ/ومستادعيتوا بفطوا خيـو)و0000444و
وحػ/وار يحوم ي يتوا بفطوا خيـوو004444و
وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
ومفوحػ/وار يحوم ي يتوا بفطوا خيـو004444
وا ىوحػ/وأ.خوا  يـوو004444و

و
و
وش روش يطوو-0

و(وو04×054444مفوحػ/ومستادعيتوا بفطوا خيـو)و0544444
وا ىوحػ/وايرادوا بفطوا خيـوا مبتجو0544444و

وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
ومفوحػ/وايرادوا بفطوا خيـوا مبتجو0544444
وا ىوحػ/وأ.وخو0544444و
وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

ومفومذااريفووووووووووووو
و(00×وو004444حػ/وا ب دي و د وا مايرؼو)وو0044444
و(وو04×و0044حػ/ومايريؼوا تشغيؿوااالبتيجو)ووووو00444

وا ىومذااريفووووووووووووووووووووووووووو
و(وو04×وو000044حػ/ومستادعيتوا بفطوا خيـو)و0000444و
وحوم ي يتوا بفطوا خيـوحػ/وار يووو544444و
وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
ومفوحػ/وار يحوم ي يتوا بفطوا خيـوو544444
وا ىوحػ/وأ.وخو544444و

وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 شير اذار:  -3

و(وو04×وو204444مفوحػ/ومستادعيتوا بفطوا خيـو)و2044444
وا ىوحػ/وايرادوا بفطوا خيـوا مبتجوو2044444و
وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوو

ومفوحػ/وايرادوا بفطوا خيـوا مبتجوو2044444
وا ىوحػ/وأ.خو2044444و
وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

ومفومذااريفوووووووووووو



و(00×و000444حػ/وا ب دي و د وا مايرؼو)و0004444
و(04×و0044حػ/ومايريؼوا تشغيؿوااالبتيجو)وووو00444

وا ىومذااريفووووووووووووووووووووووو
و(04×و000044حػ/ومستادعيتوا بفطوا خيـو)و0000444و
و ي يتوا بفطوا خيـوحػ/وار يحومو004444و
وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوو
وحػ/وار يحوا م ي يتوا بفطوا خيـوو004444
وحػ/وأ.خوو004444و

 

 

 

 المحاظرة التاسعة

 مثال 
(وو000عػػػػػػػػدرواالحتييطػػػػػػػػ وا الػػػػػػ وا ػػػػػػػبفطو مبط ػػػػػػػ وا   ػػػػػػػدوا بفطػػػػػػػ وو)وف.و/و0400ـوتػػػػػػ و دايػػػػػػػػ وعػػػػػػيوووو

(وديبػػػيرواماػػػػيرؼوا حفػػػروااالعػػػدادوغيػػػػرو0004444 رميػػػؿو،وا لغػػػتوتالفػػػ وا   ػػػػدو لغػػػتو)و0044444
تػػػ وتلػػػؾوا مبط ػػػ و لػػػ وو0400(وديبػػػيرو،وعلمػػػي وافواالبتػػػيجوا متح ػػػؽوخػػػبلؿوا  ػػػيـو0504444ا ملماسػػػ و)
و رميؿ.و004444

 وب : املطل
و.و0400احتسيبوم دؿوبفيدوتاي يؼواالبتيجواعسطهوا بفيدو  يـ .0
 تسجيؿوعيادوا يامي وا بلزم وت وا سجبلتوا محيس ي و. .0
واحتسيبوم دؿوبفيدوتاي يؼوا   دوا تاي يؼوا حفروغيروا ملماس وااعسيط يوا اؿومب يوا شاؿ. .0

 األجابة :
و:0400.وت وعيـ0

و0504444+وو0004444ووووووووووووووووووووووووووووو
وديبير/و رميؿو0ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو=وم دؿوبفيدوتاي يؼواالبتيجو=وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

و0044444وووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وديبيرو244444ديبيرو/و رميؿو=وو0×و رميؿوو004444عسطوا بفيدو=و

وتسجيؿوعسطوا بفيدو:و-0
وحػ/ومايريؼوا تشغيؿوااالبتيجو)وبفيدوا   ادوا مبتج و(و244444
وحػ/ومخاصوبفيدوا   ادوا مبتج و244444و



وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وغلؽوعسطوا بفيدوت واخروا سب و:و

وحػ/واألر يحواا خسيفروا  يـوو244444
وحػ/مايريؼوا تشغيؿوااالبتيج)بفيدوا   ادوا مبتج (و244444و

وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
و

ودو0004444ووووووووووووووووووووووووووووووو
وديبير/و رميؿوو0.0.وم دؿوبفيدوتاي يؼوا   دو=وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو=و0

و رميؿوو0044444ووووووووووووووووووووووووووووووو
ود/و رميؿو0.0×و رميؿ004444عسطوبفيدوتاي يؼوا   دو=وو

وديبير.و000444=وووووووووووووووووووووووووو
      دينار    8751111                                                 

 د/ برميل 2.5ــــــــــــــــــــــ= معدل نفاد تكاليف الحفر غير الممموسة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 برميل 3511111                           

 قسط نفاد تكاليف الحفر  غير الممموسة=
 دينار 375111د/ برميل =  2.5× برميل  151111

  
 اختيارات فقط()المحاظرة العاشرة
 

 قائمة الدخل في شركات النفط
ورايتوا بفطي واه واميويل و:وهبي ؾوبماذجيفو  يفم وا دخؿوت وتلؾوا ش

و:ووقائمة الدخل المعدة عمى أساس كمفوي -وأ
واهبيوالو دومفوا تمييزو يفواالبااعوا تي ي ومفوا تاي يؼوت وا  يفم و:و

 نفقات االنتاج واالستخراج . .1
 اندثار الموجودات الثانية . .2
 المصاريف الرأسمالية ) نفاد العقود المنتجة ( . .3
 ة .مصاريف االستكشاف الجاري .4
 مصاريف الحفر والتطوير. .5
ما يخص العقود غير المعدة من تكاليف عقود متنازل عنيا وقسط اندثار عقود امتياز غيـر معـدة  .6

 . 
 وفي أدناه نموذج لقائمة الدخل عمى أساس كمفوي 



 تفيايؿ م ي   م ي   م ي  
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 االيرادات
وم ي يتوا بفطوا خيـ

وم ي يتوا غيزوا ط ي  
وايراداتوأخر 

وأجمي  وااليرادات
وأاؿ(و-ايت وا مخزافوا بفط و)آخر

وايت وااليرادات
وتكاليف االنتاج والتشغيليطرح:و

و.وم يشرة0
ومايريؼو خواعييس
ومايريؼووخدم واال ير

ومايريؼوم ي ج وا بفطوا خيـ
ومايريؼواييب واتاليحواالالت

ومايريؼواعادوواعا و حرا 
ومايريؼوا تخلصومفوا مييحوا مي ح 

ومايريؼوا تجمي 
ومايريؼواعيدةوتحسيفواال ير
واجمي  وا مايريؼوا م يشرة

و.واتدثيروم داتواتج يزاتوملماس 0
وبفيدوا   ادوا مبتج و.0
و.ومايريؼوا حفروااألعدادوغيروا ملماس 0
و.ومايريؼوغيروم يشرة0

ومايريؼواداري وااشراؼوتخصواالبتيج
ومايريؼوتأميفوعلىواالالت

ومايريؼوتأميفواجتميع و ل ميؿ
ومايريؼواخر 

واجمي  وا مايريؼوغيروا م يشرة
واجمي  وتاي يؼواالبتيجواا تشغيؿ.

وي واا حفرتاي يؼواستاشيؼوجيرو
وإيجيرات

وع ادوامتييزومتبيزؿوعب ي
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و)××××(
×××× 

و
و
و
و
و×××
 

و×
و×
و×و
 

وخسيفرواال يروا جيت 
ماػػػػػػيريؼواخػػػػػػر و بلستاشػػػػػػيؼو)عبػػػػػػدوات ػػػػػػيعوا طري ػػػػػػ و

وااليرادي و(
واجمي  ومايريؼواالستاشيؼواا حفر

واجمي  وا تاي يؼ
 ايت وا دخؿ

 
 
 

 مثال توضيحي : 
و)وا م ي  و ي دبيبير(و0444/و00/و00استخرجتوا  ييبيتوا تي ي ومفوسجبلتوشرا وبفطي ووو تيريخو

ايػػراداتوعػفوتػػأجيروآ يػػيتوو–(و0004444م ي ػػيتوغػػيزوط ي ػ و)وو–(و0504444م ي ػيتوا بفػػػطوا خػيـو)
تػػػػػػأميفواجتمػػػػػػيع و ل مػػػػػػيؿوو–(و000444ماػػػػػػيريؼوترتيػػػػػػهوا  ػػػػػػيمليفو)و–(و204444 شػػػػػػرايتواخػػػػػػر و)

و–(و004444)ووع ػػادوامتيػػيزومتبػػيزؿوعب ػػيوو–(وو044444ماػػيريؼواستاشػػيتي ومتباعػػ و)و–(و50444)
ماػػيريؼوو ػػخواعيػػيسوو–(و004444ماػػيريؼوخدمػػ واال ػػيرو)و–(و0004444خسػػيفرواال ػػيروا جيتػػ و)

ماػػيريؼواداريػػ وتخػػصواالبتػػيجوو–(و004444ماػػيرؼواػػييب وتاػػليحواالتواالبتػػيجو)و–(و0004444)
ماػيريؼوا ػتخلصومػفوا ميػيحوا مي حػ وو–(و000444مايريؼواستخبلصوابتػيجوثػيبايو)وو–(و004444)
و–(و000444ماػػيريؼوغيػػروم يشػػػرومتباعػػػ و)و–(024444ماػػيريؼوم يشػػرةومتباعػػ و)و–(و004444)

و(ووتيذاوعلمتوميويل :و0004444مايريؼوحفروغيروملماس و)و-(000444مايريؼوتطايروآ يرو)
تـوتطايرووا   ادوا مبتج وا ت وتمتلا ػيوا شػرا وتػـوتطايرهػيواليػيواعػدو لغػتوتالفػ وا حاػاؿوعلػىوتلػؾو .0

(وديبػػػيروااػػػيفواالحتيػػػيط وا م ػػػدرو0444444يت وا ػػػىوتاػػػي يؼوا حفػػػروغيػػػروا ملماسػػػ و)ا   ػػػادوا ػػػ
و(و رميؿ.004444(و رميؿواايفواالبتيجوخبلؿوا فترةوعدو ل و)0444444 لمبط  وااؿوااؿوا فترةو)

%وسػػبايي و0(وديبػػيرواتبػػدثرو م ػػدؿو0044444افوتالفػػ وا م ػػداتواا تج يػػزاتوا تػػ وتمتلا ػػيوا شػػرا و) .0
وعسطوثي ت.و

(وديبػػػػػػيرواعيمػػػػػػ واخػػػػػػروا فتػػػػػػرةو لغػػػػػػتو0504444افوا مخػػػػػػزافوا بفطػػػػػػ وااؿوا فتػػػػػػرةو لغػػػػػػتوعيمػػػػػػ و) .0
و(وديبير.0004444)

والمطموب :
ووو00/0444/و00تاايروعيفم وا دخؿو لشرا واعبلحوم دةوعلىواسيسوالفايوو لفترةوا مبت ي وت و

 األجابة :
وديبيروو04444444ووووووووووووووووووووووووووووووووو

ود.و رميؿو0.0بفيدوا   ادوا مبتج و=وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوو=و.وم دؿو0



و رميؿو04444444ووووووووووووووووووووووووووووووووو
وديبيرو000444 رميؿو=و004444×د./و رميؿو0.0عسطوا بفيدو=

وتوا ملماس و=وابدثيروا م داتواا تج يزا .0
 ديبيرو050444%و=و0×وو0044444

ومخزافوااؿوا فترةوو–ايت وا مخزافوا بفط =ومخزافواخروا فترةو .0
وديبير0044444=0504444–0004444=وووووووووووووووووووووووووو

 
 

و:وأما قائمة الدخل المعدة عمى اساس كمفوي ستكون كاالتي
 2111-/ 12/ 31قائمة الدخل عن الفترة المنتيية في 

 تفاصيل المبمغ  المبمغ المبمغ
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و0504444
و0004444
و204444
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و004444
و0004444
و004444
و000444
و004444
و024444
و000444

و
و
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و

و004444
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وم ي يتوا بفطوا خيـو
وم ي يتوا غيزوا ط ي  

واتواخر ايراد
واجمي  وااليراداتو

و+وايت وا مخزافوا بفط و
وايت وااليراداتو

وتكاليف التشغيل واالنتاجويطرح:
و.وـ.م يشرةو0

وـ.وخدم واال ير
وـ.و خواعييسو

وـ.واييب واتاليح
وـ.واستخبلصوابتيجوثيباي

وـ.وا تتخلصومفوا مييحوا مي ح 
وـ.وم يشرةومتباع 
وـ.وتطايرواال ير

و يشرةاجمي  وا مايريؼوا م
و.واست بلؾوم داتواتج يزات0
و.وبفيدوا   ادوا مبتج 0
ومايريؼوحفروااعدادوغيروملماس  .0
وـ.غيروم يشرة .0

وـ.واداري 
وـ.وترتيهوا  يمليف
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و500444
و2000444
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و0244444
 

و50444
و000444

و
و

و044444
و004444
و000444

 

وتيميفواجتميع 
ومايريؼوغيروم يشرةومتباع 

وي  ومايريؼوغيروم يشرةاجم
واجمي  وتاي يؼوا تشغيؿوااالبتيج

ومايريؼواستاشيؼوجيري 
وع ادوامتييزومتبيزؿوعب ي

وخسيفرواال يروا جيت 
 ايت وا ر ح

و
ــالي ــدة عمــى اســاس م ــدخل المع ــة ال :وايراػػزوهػػذاوا بػػاعوعلػػىوا تمييػػزو ػػيفوا بشػػيطوا جػػيريوب. قائم
را وا ػػيفوا بشػػيطوغيػػروا جػػيريو لشػػرا وااوا  ر ػػ و لشػػػرا واا ػػذيوي اػػدو ػػهوا بشػػيطواالعتيػػيديو لشػػ

وا متمثؿو إيراداتوامايريؼوالوتت لؽو سيروا  ملي واالبتيجي و لشرا واتيميويل وبماذجو  ذحوا  يفم :
 

و:نموذج قائمة الدخل المعدة عمى اساس مالي

تيج ا م ل  ا م ل  ا م ل  ا تفيايؿ
اإلب

 

و-ايرادوا بشيطوا جيري:
ويـ،وم ي يتوا غيزوا ط ي  م ي يتوا بفطوا خ

وايت وا مخزافوا بفط وو±
ومجماعوايرادوا بشيطوا جيري

و-يطرح:
وتاي يؼوا بشيطوا جيري:

ومايريؼووا  حثوااالستاشيؼ
ومايريؼوا حفروااالعدادوغيروملماس و

ومايريؼواالبتيجواا تشغيؿ
ومايريؼواداري واعمامي و

ومجماعوتاي يؼوا بشيطوا جيري
وجيريايت وبتيج وا بشيطوا 

و
وايرادوا بشيطوا  ر  
وايرادواالستثميراتو

وايرادوم ي يتوا ماجاداتوا ثي ت 
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وايراداتواخر 
ومجماعوايراداتوا بشيطوا  ر  

و-يطرح:
و-تاي يؼوا بشيطوا  ر  :

وتاافدومديب و
وخسيفرورأسمي ي 

ومايريؼوعر ي واخر و
ومجماعوتاي يؼوا بشيطوا  ر  
وايت وبتيج وا بشيطوا  ر  

وا بشيطوا ال وايت وبتيج 
و+واالر يحوا مدارةومفوا  يـوا مي  

واالر يحوا م دةو لتازي و
وار يحوا مازع و-

 االر يحومحتجزةوا م دةو ل يـوا  يدـو
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 اما قائمة المركز المالي لمشركات النفطية : 
و

 المطموبات وحق الممكية الموجودات
 أ.الموجودات المتناقصة

 ××عقود منتجة                         
 ××× )××(  مخصص نفاد العقود المنتجة    -

 ××عقود امتياز غير معدة               
 ××× )××(مخصص اندثار عقود غير. معدة  -

 ×××* مجموع الموجودات المتناقصة           
 ب.الموجودات الثابتة

 ×××اراضي                                     
 ××مباني وانشاءات                    

 ×××  )××(مخصص اندثار                  -
 ××االت ومعدات                       

 ××(  ××× مخصص االندثار المتراكم      ) -
 ×××* مجموع الموجودات الثابتة              

 ج.الموجودات المتداولة
 ×××المخزون النفطي                         
 ×××عدد وميمات                            
 ×××اوراق مالية                              
 ×××مدينون                                 

 أ.حقوق الممكية
 ×××رأس المال                                 
 ×××االحتياطيات                               
 ×××  االرباح المحتجزة                        

 ×××* مجموع حقوق الممكية                  
 

 ب.المطموبات طويمة االجل
 ×××     قروض طويمة االجل                 

 ×××سندات                                   
 
 
 

 ×××* مجموع المطموبات طويمة االجل        
 
 
 

 ج.المطموبات قصيرة االجل
 ×××دائنون                                   



و
 
 

ووومثال توضيحي  :
و044/وو00/و00يريخوتاترتواالرادةوادبيحومفوسجبلتوشرا وا بفطوا  ر ي وا ت

 التفاصيل ارصدة دائنة ارصيدة مدينة
و0044444
و5044444
و0244444

و
و
و
و
و

و0004444
و2444444
و050444

و
و0044444
0044444 

و
و
و

و04444444
و0044444
و0504444
و204444
و024444

و
و
و

و00444444
و
و

020444 

وت.و حثوااستاشيؼوجيري و
وت.وحفرواتطايرواال يرو

وت.واالبتيجواا تشغيؿ
وا بفطوا خيـووم ي يت

وم ي يتوا غيزوا ط ي  
وايراداتوا حيثواستشيراتو
وار يحو ي واس ـواسبداتو
وار يحو ي وماجاداتوثي ت و

وـ.واداري واعمامي و
وـ.وماجاداتوثي ت 

وتاافدومديب و
ورأسوا ميؿو

وا   ادوا مبتج و
وا مارؼو
 دافبافو

04000444 04000444  
وتإذاوعلمتومييل :و

(ودبػػيبيرو ل رميػؿوااميػ واالبتػيجوخػػبلؿو0ا ااحػدةوا  رميػػؿوا ااحػدومػفوا ػبفطو لػ و)وإفوسػ رو يػ وا  رميػؿ .0
و(و رميؿواالوياجدوهبيؾوبفطوت وا مستادعيتوااؿوا فترةو.0444444ا فترةو)

و%وسبايي وعسطوثي ت.وو04ا ماجاداتوا ثي ت وتست لؾو م دؿو .0
و(و رميؿو.05504444تو) لغو00/و00افوامي واالحتييط وا م درو مبط  وا   دوا مبتج وت و .0

 المطموب : 

 ×××                                نقدية   
 ×××* مجموع الموجودات المتداولة          

 ء.ارصدة مدينة اخرى
 ×××مصاريف مدفوعة مقدمًا                
 ×××ايرادات مستحقة                        
 ×××* مجموع االرصدة المدينة االخرى      
 ××××مجموع الموجودات                     

 ×××اوراق دفع                                
 ×××* مجموع المطموبات قصيرة االجل        

 .ارصدة دائنة اخرىء
 ×××مصاريف مستحقة                       
 ×××ايرادات مستممة مقدمًا                   
 ×××* مجموع االرصدة الدائنة االخرى        
 ××××مجموع المطموبات وحقوق الممكية       



و00/00/044تاايروعيفم وا دخػؿو)ا م دةوعلػىواسػيسومػي  (واعيفمػ وا مراػزوا مػي  وامػيوهػ وعليػهوتػ وو
و.

 األجابة :
وديبيرو0044444ووووووووووووووووووووووووووووو

ود.و/و رميؿو4.044=وووووو----------------------أ.وبفيدوا   ادوا مبتج و=و
و(و رميؿ0444444+وو05504444)ووووووووووووووووووووووو

وديبيرو0044444=و4.044×وو0444444عسطوا بفيدو=و
و(و رميؿو0444444امي وا م ي يت)و–(و رميؿو0444444امي واالبتيجو)

و رميؿوا بفطوت وا مستادعيتواخرو0444444=و
ود./و رميؿوو0×و رميؿوو0444444عيم وا بفطوت وا مستادعيتواخرو=و

وديبيرو0444444=و
وأاؿوو–ايت وا مخزافوا بفط =وآخرو

وديبيرو0444444افر=و–ديبيروو0444444=ووووووووووووووووووووووو
و244444%و=و04×وو2444444است بلؾوا ماجاداتوا ثي ت و=و

 قائمة الدخل وفق اساس مالي
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و0004444
و0044444
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و
و
و
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و024444

 

وايرادوا بشيطوا جيري
وم ي يتوا بفطوا خيـ
وم ي يتوغيزوط ي  

وايرادوا حيثوااستشيرات
و)+(وايت وا مخزافوا بفط 
ومجماعوايراداتوا بشيطوا جيري

ولنشاط الجاريمصاريف ايطرحو:و
ومايريؼوا  حثوااالستاشيؼو

ومايريؼوحفرواتطايرواال ير
ومايريؼواالبتيجواا تشغيؿ
ومايريؼوعمامي وااداري 

وبفيدواال يروا مبتج 
واست بلؾوـ.ثي ت 

ومجماعومايريؼوا بشيطوا جيري
وايت وا بتيج و لبشيطوا جيري

وايراداتوا بشيطوا  ر  
وار يحو ي واس ـ

وار يحو ي وماجادات
و-رحو:يط
 مصاريف النشاط العرضيو
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واألااؿوا ثي ته
وا ماجاداتوا ثي ته

ومخاصواالبدثيروا مترااـ
وا   ادوا مبتج 

ومخاصوبفيدوا   ادوا مبتج 
واألااؿوا متداا  

وبفطوت وا مستادعيت
وا ب دي وت وا مارؼو

ومجماعواالااؿوا ثي ت وا متداا  
و

وا مطلا يت
ورأسوا ميؿ

وأألر يحوا محتجزح
وا دافباف

 تمجماعوا مطلا ي

 
 
 
 
 
 



 المحاظرة الحادي عشر
وا تاي يؼوا مشترا واا ت ويمافوإجمي  يو يالت :  يمافواستخبلصومجماع ومفوا سميتوا خيا و مف ـا

هػػ وا تاػػي يؼوا خياػػ و يبتػػيجوعػػدةومبتجػػيتوتػػ واعػػتوااحػػدوا ي تػػي  والويماػػفوتمييػػزوا مبتجػػيتوعػػفووو-0
و    يوا   ضوت وتلؾوا مرحل .

دثوع ػؿوب طػػ واالبفاػيؿ،واذ ػػؾوألفو  ػدوهػػذحوا ب طػ وسياػػ حو يالماػيفوتاػػؿوهػ وا تاػػي يؼوا تػ وتحػػو-0
وا مبتجيتوعبدو    يوا   ضواتمييزهي.

اليماػػفوتخاياػػ يو مبتػػاجوم ػػيف،و مػػيويتطلػػبواألمػػروإعػػيدةوتازي  ػػيوعلػػىوا مبتجػػيتوا مختلفػػ و تحديػػدوو-0
وبايبواؿومب يو.

 
 المٌمة البٌعٌة

بتجػػيتواحػػدوماػػيب وتاػػفي وا ػػبفطواا مت ل ػػ و اميػػ واإلبتػػيجوا م ػػيعومثػػيؿوتػػاترتو ػػديؾوا  ييبػػيتوادبػػيحوعػػفوم
 مب يواس روا  ي و اؿواحدةومبتج :و

و
 س روا  ي و لاحدة امي وا مبتجيت 
 ديبير/ رميؿو00  رميؿو00444  بزيفوا سييرات

 ديبير/ رميؿو04  رميؿو00444 بفطوا يض
 ديبير/ رميؿو00  رميؿو04444 زيتواعاد

 ديبير/و رميؿو00  رميؿو00444 زيتوتشحيـ
 0ديبير/وعدـو0 0عدـو00444 ا غيزوا ط ي  

و(وديبير0020444اعدو لغتوا تاي يؼوا مشترا و يفوا مبتجيتوأعبلحو)
وـ/واحتسيبوبايبواؿومبتاجومفوا تاي يؼوا مشترا 

وا حؿ
و ي و اؿومبتاجوه :وتستخدـوهبيوطري  وا  يم وا  ي ي و تازي وا تاي يؼوا مشترا واعليهوتأفوا  يم وا  ي

وديبيرو050444=ووو00×وووو00444وا  يم وا  ي ي و  بزيفوا سييرات
 ديبيرو044444=ووو04×وووو00444وا  يم وا  ي ي و لبفطوا يضوو
 ديبيرو004444=ووو00×وووو04444وا  يم وا  ي ي و زيتوا اعادوو
 ديبيرو004444=ووو00×وووو00444وا  يم وا  ي ي و زيتوا تشحيـ

 ديبيرو50444=وووو0×ووووو00444و وا  ي ي و للغيزوا ط ي  ا  يم
وا مجماعوووو0054444ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

و

و0005044وووووووو=وووووووووووووووووووو×وووو0020444اػػػػػي يؼوا مشػػػػػترا و=واذاوباػػػػػيبو بػػػػػزيفوا سػػػػػييراتومػػػػػفوا ت
وديبير

050444  

 ووووو0054444
 



و
باػػػبوا مبتجػػػيتومػػػفوا تاػػػي يؼوا مشػػػترا وحيػػػثو لػػػ وباػػػيبوا ػػػبفطواال ػػػيضوا ػػػبفسواالسػػػلابوبسػػػتخرجو

ديبػػيرواباػػيبوو004444ديبػػيرواباػػيبوا تشػػحيـوو0004444ديبػػيرواباػػيبوزيػػتوا اعػػادوو0004444
وديبير.و005044ا غيزوا ط ي  و

 
 الكورس الثانً

)مطلوب الكالمٌات على شكل خٌارات وصح وخطا رة االولىالمحاض
 كامل(والخصائص مطلوبة بال

 
 المحاسبة في النشاط الزراعي

 
 النشاط الزراعي وانواعو 

وا بشػػػيطوا زراعػػ والويختاػػػرو يسػػتغبلؿواالرضوا زراعيػػػ وعػػفوطريػػػؽوا حراثػػهواا فبلحػػػهوو إفومف ػػـا
اغيرهػػيو…اا سػػ  و  ػػدؼوا حاػػاؿوعلػػىوا مبتجػػيتوا ب يتيػػ واػػي ح ابواا  طػػفواا  اػػبواا فاااػػهواا خ ػػرو

بشػػط وا تػ وت ػػدؼوا ػىوتح يػػؽوا  ديػدومػػفوا مبتجػيتوا زراعيػػ و ػذ ؾوتي بشػػيطو ػؿويمتػػدو يشػمؿوا  ديػػدومػفواال
و-ا زراع و مف امهوا احيحويت مفواالبشط وادبيح:

اي دؼوا ىوا حااؿوعلىوا محيايؿوا ح لي واا خ ػرااتوامبتجػيتوا  سػيتيفوو-النشاط النباتي : .0
واحدافؽوا فيا  و.

عتبػيءوا حياابػػيتوتػ وا مزرعػػ و  ػدؼوا حاػػاؿوايشػمؿواػػؿومػيويت لػػؽو  مليػ واو-النشـاط الحيــواني : .0
وعلىومبتجيت يوحيثوتب سـوا ميشي وت وا مزرع وا ىواالبااعوا تي ي و)ا بلغراضوا محيس يه(:

اه وأبػااعوا ميشػي وا تػ وت تبي ػيوا مزرعػ و  ػدؼوا حاػاؿوعلػىوا ماا يػدو)ا بتػيج(ومب ػيووماشية التربية: –أ 
واا متيجرةو  ذحوا ماا يد.

وايتـواتتبيف يو  دؼوا مسيعدةوت وأعميؿوا مزرع وا مت ل  و ي س  واا حراث .ولعمل:ا ميشي  –ب 
حيػػػثوت ػػدؼوا مزرعػػػ وا ػػىوتسػػػميب يوااياػػػي  يو ػػازفوم ػػػيفو  ػػدؼوا حاػػػاؿوعلػػػىوو:ا تسػػػميفماشــية  -ج

و حام يواا متيجرةو  يو.
دؼو ي ػهوااواسػتغبل هوايتـواعتبيف يو  دؼوا حااؿوعلىوبتيج يومفوا حليػبوا خػيـو  ػوماشية االلبان: –د 

واميدةواا ي وتػ وابيع و  ضومبتجيتواال  يفو.
 يال ػػيت و تر يػػ وا مااشػػ وتػػ وا مزرعػػ وبمػػيرسو  ػػضوا مبشػػ توا زراعيػػ وبشػػيطوتر يػػ وا ػػدااجفوااوو

وإبشيءومبيحؿو لحااؿوعلىومبتجيت ي.
وحيػػػثوتمػػػيرسو  ػػػضوا مبشػػػ توا زراعيػػػ و  ػػػضواالبشػػػط وا اػػػبيعي ونشـــاط الصـــناعات الغذائيـــة: .0

ا  سيط و ابيعيتوغذافيػ وت تمػدوعلػىومبتجػيتوا مزرعػ ومػفوا محياػيؿواا مبتجػيتوا حياابيػ ومثػؿو
واغيرهي.…وابيع وا ت ليبوأاوابيعىواالعبلؼوااوابيع ومبتجيتواال  يف



 
 خصائص النشاط الزراعي وانعكاساتيا المحاسبية

وا احػدةواالبتيجيػػ وا زراووتعـدد المنتجــات الزراعيــة : .0 عيػ و)ا مزرعػػ (و يبتػيجوعػػدةومبتجػػيتوتغي  ػػي ومػيوت ػػـا
و،وا  ػػػيفو،واػػػاؼو،وجلػػػادو،واسػػػمدةوابتػػػيجو تػػػ واعػػػتوااحػػػدومػػػثبل وبتػػػيجوا ميشػػػي وتػػػ وا مزرعػػػ و حػػػـا

وا ػػػيضواأتػػػراخو ا ػػػخواعػػػدوتاػػػافوهػػػذحو…ومحاػػػاؿوا  مػػػحوح ػػػابواتػػػ فواعػػػشوابتػػػيجوا ػػػدااجفو حػػػـا
 واػػؿومبػػتجو شػػاؿواػػحيحوا مبتجػػيتوا مت ػػددةوذاتوعػػيـوت  يػػهومتفياتػػهو ػػذاوتمػػفوا  ػػراريوتحديػػدوتالفػػ

مفوخبلؿوتاتروا بظيـوا الفػايوا مبلفػـو لبشػيطوا زراعػ وخاااػي واأفوظػيهرةوا تاػي يؼوا مشػترا و ػيفو
ا مبتجيتوتتطلبوتازي  ػيواسػتبيدا وا ػىواسػسوعلميػ وااػحيح واػؿوهػذاوي ػدؼوتحديػدوتالفػ واػؿومبػتجو

راتوا  يمػ وا تػ ومػػفوشػأب يوا تاسػ و شاؿودعيؽو حيثوتتمافوا احدةواالبتيجي وا زراعي ومفوإتخيذوا  ػرا
وت وابتيجو  ضوا مبتجيتوأاوا ت ليؿومفوابتيجوا   ضواالخر.

حيػثوتتميػزوا غي  يػ وا  ظمػىومػفوا محياػيؿوا زراعيػ و ماسػمي واالبتػيجو،ووموسمية االنتاج الزراعي: .0
هػػذحوأيويػػتـوزراعػػ وا محياػػيؿواحاػػيدهيوتػػ ومااسػػـوم يبػػ ومػػفوا سػػب وااليماػػفوتػػ ومااسػػـواخػػر و،واو

ا خياػػػي وسػػػػتؤثروعلػػػػىوحجػػػػـوا  مػػػػؿوا محيسػػػػ  وا ػػػذيوسػػػػيزدادوتػػػػ وماسػػػػـوا زراعػػػػ واا حاػػػػيدوات ػػػػؿو
اػػػيجراءاتوتػػػ ومااسػػػـواالبتظػػػيروااالسػػػت دادو لماسػػػـوا جديػػػدوا ي تػػػي  وسػػػيؤثروذ ػػػؾوعلػػػىوسييسػػػ وإدارةو
ددوا مبشػأةوحػػاؿواسػتخداـوا اػػاادروا محيسػ ي وا تػػ وسػيزدادواسػػتخدام يوتػ وماسػػـوا زراعػ واي ػػؿوااويتحػػ

تػ وماسػـوآخػرو..وامػيويترتػبوعلػىوخياػيتهوا ماسػمي وتػ واالبتػيجوا زراعػ وماسػمي وا ػدخؿو لمزرعػ و
حيػػثوتحاػػؿوا مزرعػػ وعلػػىودخل ػػيوا شػػاؿوا يػػروتػػ وب ييػػ وا ماسػػـوا زراعػػ وت ػػطوا ػػيسوعلػػىومػػدارو

وا سب وو.
ظ ػاروويترتػبوعلػىوخياػي وماسػمي واالبتػيجوا زراعػ وضخامة قيمة الخدمات التسويقية والتخزينية: .0

ا حيجػ وا ملحػهو بلسػت يبهو ي خػدميتوا تسػاي ي وا تخزيبيػ وااسػيل وألسػت  يؿوا مبتجػيتوا زراعيػ واتبظػيـو
تدت  يو بلسااؽوحسبوا حيجػ و حيػثوت ػمفوعػدـوتػدت  يوال ػيومػرةوااحػدةوتػ وبفػسوا اعػتوممػيويػؤديو

يػػػ وا مبتجػػػيتوا ػػػىوه ػػػاطواسػػػ يرهيوا ػػػىومسػػػتاييتوت ػػػؿواثيػػػرا وعػػػفوتاػػػي يؼوابتيج ػػػي،وامػػػيوتتاػػػؼوغي  
ا زراعيػ و  ي ليت ػيو لتلػؼوا ػدرجيتومتفياتػه.وتػي  طفواا ح ػابومحياػيؿو طيفػ وا تلػؼو يبمػيويلحػظو ػيفو
ا فاااػػهواا خ ػػروامبتجػػيتواال  ػػيفوسػػري  وا تلػػؼواالمػػروا ػػذيويػػدت وادارةوا مبشػػأةوا زراعيػػ وا ػػىوتػػاتيرو

ةوا تلػؼوتػ وا مبتجػيت.وافواػؿوا مخيزفوا جيدةواتػاتيرواسػيفؿوتسػاي ي وعػيدرةوعلػىوا تخفيػؼومػفوظػيهرو
ذ ؾويؤديوا ىوارتفيعوتاي يؼوتسايؽواخػزفوا مبتجػيتوا زراعيػ وارتفيعػي وا يػرا و حيػثوي ػاؽوامػفواثيػرو

ومفوا حيالتوتدتؽوهذحوا مبتجيتوا زراعي ومفومبيطؽوابتيج يوا ىومبيطؽواست بلا ي.
ي واباعػػػي و ي  ديػػػدومػػػفوا  اامػػػؿوايتأثػػػػرواالبتػػيجوا زراعػػػ وامػػػوصـــعوبة تقـــدير االنتـــاج الزراعـــي مقـــدمًا: .0

ا خيرجيػػ ..وحيػػثوتل ػػبوا  اامػػؿوا جايػػهو)ا حػػرارةواا  ػػرادةوااالمطػػير(واا  اامػػؿوا  ييا اجيػػهوايآلتػػيتو
ا زراعيػػػ ودارا وا يػػػرا وتػػػ وهػػػذاوا مجػػػيؿ،وايترتػػػبوعلػػػىوهػػػذحوا خياػػػي واػػػ ا  وت ػػػديرواميػػػيتواالبتػػػيجو

طايلػػ واالجػػؿ،وا اػػفوهػػذحوا اػػ ا  ويماػػفوا مبتظػػرو بلسػػت يب و  ػػيوتػػ وا ػػ وا ماازبػػيتوا تخطيطيػػ و



تجيازهػػػيومػػػفوخػػػبلؿوا ػػػ وماازبػػػيتوتخطيطيػػػ و فتػػػراتوعاػػػيرةواالجػػػؿومثػػػؿوا سػػػب وا مي يػػػ ،وااوا ػػػدارةو
وا زراعي .

،وتمخرجػيتو  ػضواالبشػط وا زراعيػ ويماػفوافوتداخل االنشطة الزراعيـة بعضـيا مـع الـبعض ا خـر .0
ح ػػػػؿوا حبطػػػػ واا شػػػػ يرويماػػػػفوأفوتاػػػػافووتاػػػػافومػػػػدخبلتوالبشػػػػط وزراعيػػػػ واخػػػػر ،وتمػػػػثبل ومبتجػػػػيت

مدخبلتو)ميدةوأا ي (و م مؿوا  لؼوتػ وبفسوا مزرع وامبتجيتوهػذاوا م مػؿوتاػ حومػدخبلتو بشػيطو
االبتػيجوا حيػػااب و)ميشػػي ،ودااجػػف(وا ػػي  اسومػػثبل ومػػيويبػػتجومػػفوا بشػػيطوا حيػػااب ومػػفوأسػػمدةوع ػػاي و

ؿو ػػػيفواالبشػػػط وا زراعيػػػ ويتطلػػػبواجػػػادوستسػػػتخدـو زيػػػيدةوخاا ػػػػ واالرضواهاػػػذاو..وإفوهػػػذاوا تػػػداخ
بظيـومحيس  وعيدروعلػىواحتسػيبوتاػي يؼواػؿوبشػيطوزراعػ وتػ وا مزرعػ و)اػؿومبتػاج(وا شػاؿودعيػؽو
  دؼوم رت وبتيفجواؿوبشيطو)ر حو/وخسيرة(وا  ػدؼوا تخطػيطو شػأبهوااتخػيذوا  ػراراتوا بلزمػ و لتأايػدو

و خسيفروا حيال وت واألبشط واالخر .علىواالبشط وا را ح وت وا زراع واا  مؿوعلىوتبلع وا
امايبيػػ وتغييػػروت ايػػبواالاػػاؿوا زراعيػػ وا حياابيػػ ومػػفوااػػؿوثي ػػتوا ػػىومتػػدااؿوااومػػفومتػػدااؿوا ػػىو .2

وثي تو يختبلؼوا غرضومفواعتبيف ي.
تمػػػثبل وامػػػيوت ػػػدوافوميشػػػي وا تر يػػػ واميشػػػي وا  مػػػؿواميشػػػي واال  ػػػيفوهػػػ وااػػػاؿوا زراعيػػػ وثي تػػػ وتػػػ و

ضومب ػػػيوهػػػػاواسػػػتخدام يوتػػػ وا  مليػػػيتواالبتيجيػػػػ وا زراعيػػػ و  ػػػدؼوا حاػػػاؿوعلػػػػىوا مزرعػػػ وأيوافوا غػػػرو
مبتجيت ػػػيوااوخػػػدميت يو،وامػػػيوميشػػػي وا تسػػػميفوت ػػػ وااػػػاؿوزراعيػػػ ومتداا ػػػ والفوا غػػػرضومػػػفواجادهػػػيوتػػػ و
ا مزرعػػ وهػػاوتسػػميب يواا متػػيجرةو  ػػيوحػػيفوااػػا  يو لػػازفوا مطلػػابو،واهبػػيويماػػفوالدارةوا مزرعػػ وافوتتخػػذو

حايػػؿومػػثبل وعػػددومػػفورؤاسوميشػػي وا تسػػميفوا ػػىواػػبؼوميشػػي وتر يػػ والفواالدارةوعػػررتواالحتفػػيظوعػػرارا و ت
  ذحوا رؤاسوااستغبلؿوعدرت يواالبتيجيػ و زيػيدةوااػاؿوا مزرعػ ،وهػذحوا حي ػ وتتطلػبومػفومحيسػبوا مزرعػ و

والث ػػيتوالفػػ وااوعيمػػ وا ػػرؤاسوا محا ػػ ومػػفواػػبؼوا ػػىواػػبؼوا خػػروذ ػػؾوتسػػجيؿوا  يػػدوا محيسػػ  وا مػػبلـز
 ا  راروسيؤثروعلىواسلابوعرضواالااؿوثي ت وااومتداا  وت وا ميزابي وا  مامي .

 محاسبة التكاليف الزراعية 
ات رؼو أب يوترعومفوتراعومحيس  وا تاي يؼويط ؽوم يدف ػيواأسسػ يواعااعػدهيو لتااػؿوا ػىوبتػيفجوو

وا بشيطوا زراع و ايت وتراعهو شاؿوتب واسليـ.
مزرعػػ وتػػ وا رعي ػػ وعلػػىواسػػت ميؿوعاامػػؿواالبتػػيجوا متيحػػ و ػػدي يواا تخطػػػيطوحيػػثوتسػػيعدوإدارةوا و

 لمسػػػت  ؿواا تػػػ ويسػػػتخدم يومحيسػػػبوا تاػػػي يؼوتػػػ وا مزرعػػػ وتػػػ وتت ػػػ واتسػػػجيؿواتحليػػػؿوعبياػػػروتاػػػي يؼو
وعاامؿواالبتيجو غرضواست مي  يو أعاىودرج ومفوا افيي .

و

 فوائد محاسبة التكاليف الزراعية
حيثوأفوعييسوالف واالبتيجو محااؿوم يفوتااػلبيوا ػىوعيػيسوتالفػ وا احػدةوو-قياس كمفة االنتاج : .0

ا ااحػػػدةومبػػػهومثػػػؿوالفػػػ وا طػػػفوا ااحػػػدومػػػفوا حبطػػػ وأاوأيواحػػػدةوعييسػػػي و اميػػػ ومبتػػػاجوتػػػ وبشػػػيطيتو
ا مزرع و،وامػيوإفوعيػيسوتاػي يؼواالبتػيجوأليوبشػيطومػفوبشػيطيتوا مزرعػ وسػااءوايبػتوابشػط وابتػيجو

يسػيعدوتػ وعمليػيتوتسػ يروا مبتجػيتوا زراعيػ و لمزرعػ وا شػاؿواػحيحوامػيووب يت وأاوأبشط وحيااب 



يماػػفومػػفوتحديػػدوتاػػي يؼواالبتػػيجو مخػػزافوآخػػروا مػػدةوات ػػديروعيمػػ واالاػػاؿو  ػػدؼوتحديػػدوا مراػػػزو
وا مي  و لمزرع و.

يراعػىوعبػدوتاػميـوا بظػيـوا محيسػ  و لتاػي يؼوأفويت ػمفوعاامػؿوا رعي ػ وو-الرقابة عمى التكـاليف : .0
عبياروا تاي يؼوجمي ػي و،وت باػروتالفػ وا مػاادومػثبل و) ػذاروااواسػمدة(ويجػبوأفويػاترو ػهوبظػيـووعلى

دعيؽو لرعي  وعبدوا شراءوااالستبلـواا تخزيفواا اػرؼو،واعباػروتالفػ وا  مػؿوأي ػي ويجػبوأفوبفػرضو
علػىوعبياػرووعليهورعي  وسااءوايفوعمػبل وآ يػي وابسػيبيي وااوحياابيػي و،وا ػيت وا ػىو ػرارةوتػرضوا رعي ػ 

ا تاي يؼوا زراعي وغيروا م يشرة.وااذاورأتوادارةوا مبشأةواسػتخداـوأسػلابوا رعي ػ وعػفوطريػؽوا ماازبػيتو
ا تخطيطيػػ وتػػػبلو ػػػدومػػػفوتاػػػميـوا ت ػػػيريرواا سػػجبلتو حيػػػثوت طػػػ و ييبػػػيتودعي ػػػ وعبػػػدوم يربػػػ واالداءو

فواالجػراءاتوا ماػحح وا تػ وا ف ل و يالداءوا مخططو تحديدوأاجهواالسراؼواا تاتيرواميويت ػ وذ ػؾومػ
وتمب وعاامؿواالسراؼواعدـوا افيي واتشجي وعاامؿوا تاتيروارت وا افيي واالبتيجي و اؿوعبارو.

حيػػثويسػػيعدوبظػػيـومحيسػػ  وا تاػػي يؼوتػػ وإمػػدادوإدارةوا مشػػرعوا زراعػػ و ي  ييبػػيتوو-اتخــاذ القــرارات : .0
رسػـوسييسػيتواالبتػيجواا تسػايؽواا تمايػؿوواا م لاميتوا ت وتسيعدهيوت وإتخيذوا  راراتواالداري و شػأف

اػػذ ؾوترشػػيدوعرارات ػػيوتػػ وتلػػؾواالمػػاروا تػػ وتت ػػمفواالختيػػيرو ػػيفوا حلػػاؿوا  ديلػػ وخياػػ وعبػػدواتخػػيذو
ااوا مفي ػػل و ػػيفوتاػػي يؼوا محياػػيؿوا متبيتسػػ و…اجػػراءاتوا تاسػػ وأاوا تجديػػدوأاواسػػت داؿواالاػػاؿ
وـوعبيارواالبتيج.ت وا ماسـوا ااحدواتحديدوا حجـواالمثؿوالستخدا

 -:تبويب عناصر التكاليف الزراعية
مػػػػفوا م ػػػػراؼوافوعبياػػػػروا تاػػػػي يؼوتػػػػ وأيوبشػػػػيطواعتاػػػػيديوثبلثػػػػ وهػػػػ :و)ا مػػػػاادوااالجػػػػاروو

واا ماراتيت(.
تي ماادوتتمثؿو ايت وا مستلزميتوا سل ي وا ت وتستخدم يوا احػدةواالعتاػيدي وتػ ومراازهػيواالبتيجيػ وو

م يشػػػروتمػػػثبل وتػػػ واالبشػػػط وا زراعيػػػ وت ت ػػػرو ػػػمفوعباػػػروا الفػػػ وهػػػذاوواا خدميػػػ و شػػػاؿوم يشػػػروااوغيػػػر
تاػي يؼوا  ػذاروااالسػمدةوااالعػبلؼوااالدايػػ واا م يػداتواا اعػاد..وا ػخ،وايػتـواعتبيف ػػيوامػيو ي شػراءومػفوخػػيرجو
ا مزرعػػػ وااوعػػػفوطريػػػؽواسػػػتغبلؿومبتجػػػيتو  ػػػضواالبشػػػط وا زراعيػػػ و يػػػتـواسػػػتخدام يوامػػػاادوتػػػ وابشػػػط و

واخر .
عباػػروتالفػػ واالجػػارو)ا  مػػؿ(واتشػػمؿواػػؿومػػيوتدت ػػهوا احػػدةواالعتاػػيدي ومػػفواجػػاروب ديػػ وااوامػػيوو

مزايػيوعيبيػػ واا تأميبػػيتواالجتميعيػ واا اػػحي وعلمػػي وافوعباػروا تالفػػ وهػػذاوالوي تاػروعلػػىوا  مػػؿوا  شػػريو
ـوتػػ وتػػ وا مزرعػػ و ػػؿويت ػػمفواي ػػي وتاػػي يؼوا  مػػؿوا حيػػااب وااػػذ ؾوتاػػي يؼوا  مػػؿواال ػػ وا تػػ وتسػػتخد

وتس يؿواالعميؿوا زراعي وت وا مزرع .
امػػيوعباػػروتالفػػ وا ماػػيريؼو)ا خػػدميت(،واحيػػػثوافوأيوبشػػيطواعتاػػيديويحتػػيجوا ػػىوخػػػدميتوو

تسػػػػ ؿومػػػػفواداءوا  مليػػػػيتواالبتيجيػػػػ واا م ػػػػيـواالداريػػػػ وتػػػػ وذ ػػػػؾوا بشػػػػيطوا شػػػػاؿوعػػػػيـوافوايتػػػػ وعبياػػػػرو
ي يؼوسػػػػ  وا مزراعػػػيتواابػػػػدثيرواالالتوا تاػػػي يؼوعػػػداوا مػػػػاادوااالجػػػاروتػػػدخؿوتػػػػ وهػػػذاوا مجػػػػيؿومثػػػؿوتاػػػ
واا م داتوا زراعي واايجيروم بىوا حظيفرو لحياابيت...واغيرهي.

 التبويب الوظيفي: حيث تنقسم الى: -أواًل :



اه وا ت وتبفؽوعلىوا بشيطوا زراع ومفو حظػ وا  ػدءوتػ واعػدادواألرضوا ػىوأفويػتـووتكاليف انتاجية: –أ 
ف،واتشػػمؿوهػػذحوا تاػػي يؼوتالفػػ وا مسػػتلزميتوا سػػل ي ومػػفو ػػذاروجبػػ وا محاػػاؿواايداعػػهوتػػ وا مخػػيزو

ات ػػػػيايواأسػػػػمدةوااعػػػػبلؼوا حياابػػػػيت،واتالفػػػػ وا  مػػػػؿومػػػػفوأجػػػػاروعمػػػػيؿوا زراعػػػػ وا م يشػػػػريفواغيػػػػػرو
ا م يشػػػػريفواي مشػػػػرتيفوامبلحظػػػػ وا حظػػػػيفر،وإ ػػػػيت وا ػػػػىوتالفػػػػ وتشػػػػغيؿومااشػػػػ وا  مػػػػؿواا جػػػػراراتو

واغيرهي.…وا زراعي 
ه وتلػؾوا تػ وتبفػؽوعلػىوتسػايؽوا حياػبلتوا زراعيػ ومػفوا اعػتوا ػذيوتػادعوتيػهواووتكاليف تسويقية: -ب

ا مبتجػػػػيتوا زراعيػػػػ وتػػػػ وا مخػػػػيزفوأاوت ػػػػدو ل يػػػػ وا ػػػػػىوا اعػػػػتوا ػػػػذيوتسػػػػلـوتيػػػػهوا مبتجػػػػيتو لمشػػػػتريفو
اتحاػػيؿوا ػػثمفو،واتشػػمؿوايتػػ وعبياػػروا تاػػي يؼومػػفومػػاادوااجػػارواماػػيريؼوأخػػر ومثػػؿوتاػػي يؼو

واغيرهي.…و تخزيفواا تغليؼ،وعماالتوا  ي ،واالعبلبيتوا تخزيف،وماادوا ت  ف واا
اه وا ت وتتفؽوعلىوادارةوا مشػراعوا زراعػ وااػؿواتػاتيرواالمػااؿوا بلزمػ وو-تكاليف ادارية وتمويميو: -ج

 ػػػه..واا تػػػ واليماػػػفوتخاياػػػ يوم يشػػػرةوأليومػػػػفوا ػػػاظيفتيفوا سػػػي  تيفواالبتػػػيجوأاوا تسػػػايؽ،وامػػػفو
رة،وماػػػيريؼواالسػػػت بلؾو م ػػػيب واالدارةواآثيث ػػػي،وماػػػيريؼوا  رطيسػػػي وأمثلت ػػػيورااتػػػبومػػػاظف واالدا

واغيرهي.…واا مط اعيت
 التبويب حسب عالقتيا بوحدة النشاط الزراعي : -ثانيًا :

اهػػ وتلػػؾوا م ػػي  وا تػػ ويماػػفوتخاياػػ يوم يشػػرةو بشػػػيطوزراعػػػ وم ػػيفوأاو مراػػزوو-تكــاليف مباشــرة: –أ 
 ػػذاروا تػػ وتسػػتخدـوتػػ وزراعػػ ومحاػػاؿوم ػػيف،وأاوأجػػاروعمػػيؿوالفػػ وم ػػيفو سػػ ا  ،وامػػفوأمثلت ػػيوا 

ا حراثػػ وا ػػػذيفويحرثػػافوح ػػػبل وم يبػػي ،وأاوأجػػػاروا  مػػيؿوا ػػػذيفوي امػػافو حاػػػيدواجمػػ وا محاػػػاؿ،وأاو
وتالف وا  لؼوا ذيوتست لاهوميشي وا  مؿومثبل وايشتر وخاياي و  ي.

 يوااوتبسػي  يوا ػىوبشػيطوزراعػ وه وتلؾوا ت ػحييتوا تػ واليماػفوتخاياػو-تكاليف غير مباشرة : -ب
م يػػػفوأاومراػػزوالفػػ وم ػػيفومػػفومرااػػزوا تالفػػ و سػػ ا  ،وا ػػذ ؾويجػػريوتازي  ػػيوألسػػيسومبيسػػبومػػفو
أسػػسوا تازيػػ وعلػػىواالبشػػط وا زراعيػػ وا مختلفػػ .واتتمثػػؿوهػػذحوا تاػػي يؼوتػػ وبف ػػيتوا خدمػػ وا زراعيػػ و

االتوا سػػ  ،وتاػػي يؼوتشػػغيؿوآالتووا تػػ واليماػػفوت اي  ػػيواتاػػي يؼوم يشػػرةومثػػيؿوذ ػػؾوتاػػي يؼوتشػػغيؿ
واغيرهي.…وا حراث ،وتاي يؼوتشغيؿوميشي وا  مؿوت وأاثرومفوح ؿوزراع 

 -التبويب حسب عالقتيا بحجم النشاط الزراعي : -ثالثًا :
ــة: –أ  ــة ثابت اهػػ وتلػػؾوا تاػػي يؼوا تػػ والوتتغيػػروتػػ ومجماع ػػيومػػ وا تغيػػروا حياػػؿوتػػ وو-تكــاليف زراعي

ا ػػػػمفوا مػػػػد وا مبلفػػػػـو لبشػػػػيطو)ا حػػػػدادوا طيعػػػػ وا متيحػػػػ (،وامػػػػفوامثلت ػػػػيوحجػػػػـواالبتػػػػيجوا زراعػػػػ و
اسػػػػػت بلؾواالالتوا زراعيػػػػػ ،وا تػػػػػأميفوعلػػػػػىواالاػػػػػاؿوا ثي تػػػػػ ،وايجػػػػػيرواالرضوا زراعيػػػػػ ،وا  ػػػػػرافبو

واغيرهي.…وا   يري 
اهػػػ وتلػػؾوا ت ػػػحييتو ػػي مااردواالعتاػػيدي وا تػػػ وتتغيػػرو مجماع ػػػيوو-التكــاليف الزراعيـــة المتغيــرة : -ب

يدةوااوب اػػػي ومػػػ وا تغيػػػروا حياػػػؿوتػػػ وحجػػػـوا بشػػػيطوا زراعػػػ وا ػػػبفسوا بسػػػ  وامػػػفوامثلت ػػػيوا مػػػاادوزيػػػ
ا م يشرةومفو ذاروااسػمدةوااالجػاروا م يشػرةومثػؿواجػاروا سػ  واجبػ وا محياػيؿواماػيريؼوا ط ي ػ و

واا ل يحيتو لميشي واا دااجفو.



 رة الثانٌةالمحاض
 
مٌات فمط لمفهوم لكل الطرق وبات والكالالمسائل فمط اول طرٌمتٌن مطل)

 الثالثة(
 طرق أستغالل األراضي الزراعية 

وتستغؿوا مبش توا زراعي واألرا  و أحد واارتيفوااميويل و:
 أواًل : طريقة أستغالل األرض لحساب الوحدات الزراعية و

 ثانيا : طريقة أستغالل األرض عن طريق التأجير لمغير
ا طري ػ وا ط ي يػ و ؤلسػتغبلؿو،وتػبلوتاجػدوهبػيؾوأيواػ ا يتومػػفووتيمػيويخػصوا طري ػ واألا ػىوت ت ػروهػ و

حيثوا م ي ج وا محيس ي و،وت وحيفوسيتـوا ترايزوعلىوا طري  وا ثيبيػ ،واهػ وتػأجيرواألرا ػ و لغيػرو
واا ت وستاافو أشايؿوتختلؼوت وم ي جت يوا محيس ي وااميويل :

وطري  وا تأجيروا ب دي.و -1
 طري  وا تأجيروا  يب .و -2
 ا تأجيرو طري  وا مزراع و.وطري  و -3

وااألت وا شرحوا تفايل و اؿومفوا طرؽوا ثبلثوااميويأت و:
 التأجير النقدي   -1
وا مسػػتأجرو ػػدت و ػػدؿواأليجػػيرودت ػػ وااحػػدةوأاوعلػػىودت ػػيتوا ػػىوا مػػؤجرو)مي ػػؾواألرضو(و     حيػػثوي ػػـا

ي جػػ وا محيسػػ ي و  ػػذاوا بػػاعومػػفوايتػػا ىوا مسػػتأجرو بفسػػهوا  يػػيـو  مليػػ وا مزارعػػ وااألتفػػيؽوعلي ػػيو.وأمػػيوا م 
 ا تأجيروستاافوايألت :

و
 سجالت المستأجر سجالت المالك ) المؤجر(

  . اثبات األيجار المتفق عميو :      1
 XXX  حـ/ المستأجر 

    XXX      حـ/ األيجارالدائن 

 . اثبات األيجار المتفق عميو :1
XXX حـ/ األيجار المدين 
         XXX ( حـ/ المالك)المؤجر 

 . اثبات المبالغ المستممة من األيجار:2
  XXX حـ / النقدية 

XXX            حـ/ المستأجر 

 . اثبات المبالغ المدفوعة من األيجار:  2
XXX )حـ / المالك )المؤجر 
      XXX حـ/النقدية 

.فـــي نيايـــة الســـنة قيـــد غمـــق األيجـــار 3
 الدائن:
XXX حـ/ األيجارالدائن 

          XXX أرباح والخسائر 

. يتم توزيع األيجار المدين بين األنشطة 3
 المستفيدة من أيجار األرض الزراعية بالقيد األتي:

XXX  حـ/  المحاصيل حسب نوعيا 
  XXX حـ/ البساتين 



               XXX   حـ/ األيجار المدين 

 

 مثال توضيحي : 
اعيػػ وا ػػىوشػػرا و)وصو(و طري ػػ وا تػػأجيروا ب ػػديواعػػدوعيمػػتوا شػػرا وا زراعيػػ و)وسو(و تػػأجيروأرا ػػي يوا زروو

(وديبػػيرويػػدت و  سػػطيفواألاؿوتػػ و دايػػ وا سػػب واا ثػػيب وو044444اتف ػػتوعلػػىو ػػدؿوايجػػيروسػػبايوم ػػدارحو)و
و  دوش ريفواعدوتمتوعملي وأستبلـواأليجيروت ومااعيدحوا محددةو شيايتو.و

 ا مؤجروشرا و)س(.اث يتوعيادوا يامي وا محيس ي وت ودتيترو( 1المطموب : )
اث ػيتوعيػادوا ياميػ وا محيسػ ي وا بلزمػ وتػ ودتػػيتروا مسػتأجروشػرا و)ص(،وعلمػيو ػأفوا مسػتأجروأسػػتغؿو( 2) 

األرضوتػػ وزراعػػ و سػػيتيفوا بخيػػؿواا حم ػػييتواي تمػػدوأسػػيسوا مسػػيح وتػػ وتازيػػ وا تاػػي يؼوا مشػػترا وتيمػػيو
 دابـ(.و04)دابـ(واا حم ييتوو24 يب يوحيثو لغتومسيح و ستيفوا بخيؿو)

 األجابة :
 شركة ) ص (في سجالت المستأجر  في سجالت المالك ) المؤجر ( شركة ) س (

و:عيدواث يتواستح يؽوعيم واأليجير
وحػ/وا مستأجروووووووووووووووووووووو 900000ووووو

 حػ/واأليجيروا داففوووووووووووووووووووو900000ووووووووو

وعليه:عيدواث يتواستح يؽواأليجيروا متفؽوو
 حػ/واأليجيروا مديفو 900000

 حػ/وا مي ؾو)ا مؤجر(900000  ووووووو
وووعيدواث يتوا م ي  وا مستلم ومفواأليجير:

وحػ/ا ب دي و ي مايرؼوو 450000وو
 حػ/ا مستأجر)وشرا وصو(وووووووووووووو     450000

ومفواأليجير:ووعيدواث يتوا م ي  وا مدتاع 
وحػ/ا مي ؾو)شرا وس(450000 و

 حػ/وا ب دي و ي مايرؼو      450000
وحػ/ا ب دي و ي مايرؼوووووووووووووووووووووووو 450000

 حػ/ا مستأجر)وشرا وصو(و     450000
وحػ/ا مي ؾو)شرا وس(450000 و

 حػ/وا ب دي و ي مايرؼو      450000
وت وب يي وا سب وعيدوغلؽواأليجيروا دافف:ووووووووووووووووو

  داففووووووووووووووووووواأليجيرواحػ/وو900000
 حػ/األر يحواا خسيفرووووو             900000

يػػتـوتازيػػ واأليجػػيروا مػػديفوعلػػىواألبشػػط وا مسػػتفيدةو
ومفوأيجيرواألرضوا زراعي و ي  يدواألت :

وحػ/ ستيفوا بخيؿو675000
وحػ/ ستيفوا حم ييتو225000
 ا ىوحػ/واأليجيروا مديف 900000 ووووووووو

 ير العيني ثانيًا : التأج
تختلػؼوطري ػػ وا تػػأجيروا  يبػ وعػػفوا تػػأجيروا ب ػػديوتػ وطري ػػ ودتػػ و ػػدؿواأليجػيرو،وحيػػثوسػػياافوا ػػدت و   

هبػػيو اػػػيغ ومحياػػيؿو.وايج ػػػؿوحسػػيبوا مسػػػتأجرومػػديبي واحسػػػيبواأليجػػيروا  يبػػػ ودافبػػي و،واعبػػػدواسػػػتبلـو
يبوا مسػػتأجرودافبػػي و،وا اميػػ وا متفػػؽوعلي ػػيومػػفوا محياػػيؿويج ػػؿوحسػػيبومخػػيزفوا محياػػيؿومػػديبيواحسػػ



ايتخذوس روت ديريو احػدةوا محاػاؿوات ػربوعػددوا احػداتوا مسػتلم ومػفوا محاػاؿو ي سػ روا ت ػديريو،و
واميوعبدو ي وا محااؿوتتسجؿوا  يادو بفسواألسلابوسااءواايفوا م ل و ي زييدةوااو ي ب ايفو.

 ػػؾ(وا مسػػػتأجروتػػ وظػػػؿوطري ػػػ وااألتػػ وا م ي جػػػ وا محيسػػ ي وا  يديػػػ وتػػ وسػػػجبلتواػػػؿومػػفوا مػػػؤجرو)وا مي
وا تيجيروا  يب وااميويل و:

 
 
 
 

 ي :مثال توضيح
اتف ػػتوشػػرا وا راتػػػديفوا زراعيػػ وعلػػػىووتػػيجيروارا ػػػي يو شػػرا وا خ ػػػراءوا زراعيػػ و طري ػػػ وا تػػيجيروا  يبػػػ و

(وديبػيرو،واعػدواسػتلمتوو900000حيثوت مفوا   دوعلىوعيم وايجيري و تسديدومحياػيؿوت ػيدؿوعيمت ػيو)و
و يب ميو. وشرا وا راتديفوا زراعي واأليجيروا متفؽوعليهو ماجبوا   دوا م ـر

 
 المطموب :

تسػػػجيؿوا  يػػػادوا محيسػػػػ ي وا بلزمػػػ وتػػػ وسػػػػجبلتوشػػػرا وا راتػػػديفوا زراعيػػػػ و)وا مي ػػػؾو(واتاػػػػايرو .1
وا حسي يتوا مختا وت واألستيذوا  يـو.

 سجالت المستأجر سجالت المالك ) المؤجر (
 .قيد اثبات استحقاق األيجار:1
 XX  حـ/ المستأجر 

XX  حـ/ األيجار العيني 

 . قيد اثبات استحقاق األيجار:1
XX حـ/ األيجار العيني 

          XX )حـ/ المالك )المؤجر 
 بات استالم االيجار:  . قيد اث2
  XX حـ/ مخازن المحاصيل 

XX          حـ/ المستأجر 

. قيد اثبات المبالغ المدفوعة العيني المتفق 2
                       عميو :
XX )حـ/ المالك ) المؤجر 

XX     حـ/ مخازن المحاصيل 
 . في نياية السنة قيد غمق األيجار العيني 3
و
 

      XX ار العينيحـ/ األيج 
XX                         حـ/األرباح والخسائر 

ـــــــى         3 ـــــــي عم ـــــــع األيجـــــــار العين ـــــــتم توزي . ي
األنشـــــــطة المســـــــتفيدة مـــــــن أيجـــــــار األرض 

 الزراعية بالقيد األتي:       
XX  حـ/  المحاصيل حسب نوعيا 
XX   حـ/ البساتين 

             XX حـ/ األيجار العيني 



تسجيؿوا  يادوا محيس ي وا بلزم وت وسجبلتوشػرا وا خ ػراءووا زراعيػ و)وا مسػتأجر(و،واتاػايرو .2
افوا شػرا واسػتغلتواالرضوتػ وزراعػ ومحاػا  وا حسي يتوا مختا وت واألسػتيذوا  ػيـو،وعلمػي وو

 )وسو(واو)وصو(واتازعوا تاي يؼوا مشترا و يفوا محاا يفو ي تسيايو)ومبياف و(و.
 

 

 
 

 ثالثًا : التأجير بطريقة المزارعة 
وا مي ػؾواػيحبواألرضو ت ػديـوأر ػهو لمسػتأجروعلػىوافويتػا ىواألشػراؼوعلي ػيووووو  ماجػبوا طري ػ وي ػـا

سػػػ و بفسػػػهو  ػػػيءوتازيػػػ وا بػػػيتجواتػػػؽوبسػػػبومتفػػػؽوعلي ػػػيو ماجػػػبوا   ػػػدو،وا ي م ي ػػػؿويتػػػا ىوا مسػػػتأجرومميرو
األعمػػيؿوا زراعيػػ و ايتػػ وأبشػػطت يو،واال ػػدومػػفواألشػػيرةوا ػػىواجػػادومجماعػػ ومػػفوا ماػػيريؼوتػػدت ومػػفوع ػػؿو
ا مي ؾوامايريؼواخر وتدت ومػفوع ػؿوا مسػتأجر،واهبػيؾومجماعػ وماػيريؼومشػترا و يب مػيو  ػدووتاثي  ػيو

و يب مػػيو.وت ي بسػػ  و لماػيريؼوا تػػ ويتحمل ػػيوا مي ػؾوغي  ػػي ومػػيو تاػافوماػػيريؼوراسػػمي ي و ػمفوا   ػػدوا م ػـر
غيػػػرومت ل ػػػ و سػػػيروا بشػػػيطوا زراعػػػ ومثػػػؿواعمػػػيؿوا تطػػػايرواا تحسػػػيفو لم ػػػيب وا خياػػػ و ي مزرعػػػ وأاودتػػػ و
وا م ػػررةوعلػػىوا بشػػيطوا زراعػػ و.وأمػػيوا ماػػيريؼوا تػػ ويتحمل ػػيوا مسػػتأجروتتتمثػػؿو ايتػػ و ا  ػػرافبواا رسػػـا

جػاروعمػيؿواماػيريؼوا سػ  واجبػ وا محياػيؿوا مايريؼوا مرت ط و سيروا  ملي وا بتيجي وا زراعي ومػفوأ
اتسػػػاي  يو،وامػػػيوهبػػػيؾومجماعػػػ وثي ثػػػ ومػػػفوا ماػػػيريؼوتاػػػافومشػػػترا و ػػػيفوا مػػػؤجرواا مسػػػتأجرواي  ػػػذارو
و يب مػػيو ي ايمػػؿو.وأمػػيو ااألسػػمدةواا مػػاادوا ايمييايػػ واتػػؽوبسػػبومتفػػؽوعلي ػػيو ماجػػبوا   ػػدوا زراعػػ وا م ػػـر

و مستأجروت  وعلىوا بحاواألت و:ا م ي جيتوا محيس ي وت وسجبلتوا مؤجرواا
 أواًل: المعالجة المحاسبية بسجالت المؤجر ) المالك لألرض الزراعية (  :             

 شركة الخضراء سجالت المستأجر سجالت المالك  شركة الرافدين
 :قيد اثبات استحقاق قيمة األيجارالعيني

 
              حـ/المستأجر)شركة الخضراء (         900000     

 حـ/ األيجار العيني              900000         

ــو:  مبمــغ األيجــار   ــد اثبــات اســتحقاق المتفــق عمي قي
 المتفق عميو:
 حـ/ األيجار العيني  900000

 حـ/ المالك )شركة الرافدين(900000     
  قيد اثبات المبالغ المستممة من األيجار:

                           
 حـ/مخازن المحاصيل  900000  

 حـ/المستأجر)شركة الخضراء (                              900000

 قيد اثبات المبالغ المدفوعة
 من األيجار: 

 حـ/ المالك )شركة الرافدين(900000  
 حـ/ مخازن المحاصيل           900000

 في نياية السنة قيد غمق األيجار الدائن:                 
 حـ/ األيجار العيني              900000

 حـ/األرباح والخسائر                  900000
  

يــتم توزيــع األيجــار المــدين عمــى األنشــطة المســتفيدة 
 من أيجار األرض الزراعية بالقيد األتي:

 حـ / المحصول ) س ( 450000
   حـ/ المحصول ) ص (                                    450000

 حـ/ األيجار العيني               900000



وعيدواث يتوا  يم وا دتتري و ؤليجيرو ماجبوا   دو:وو .1
وحػ/وتساي واأليجيرو ي مزارع ووووووووووووووووووووو XXو

 وووووووحػ/وايرادوا مزارع ووووووووووو  XXووووووووو
 

. عند قيام المالك بدفع مبالغ داخمة ضمن نطـاق تعيـده بموجـب العقـد يكـون القيـد المحاسـبي كمـا 2
                          يمي  :             

و  حػ/واستغبلؿواألرضو ي مزارع وووووووووووووووووXXوووو
XX                  ووووووووووووووووووحػ/وا ب دي وااومخيزفوا ماادواغيرهيوووووووو  

. عند قيام المالك بدفع او تسميم مواد داخمة ضمن نطاق تعيد المستأجر ) عمى حساب المستأجر 3
 ( يكون القيد لمحاسبي كما يمي : 

XXوحػ/وا مستأجرووووووووووووووو
XX                حػ/ا ب دي وأاومخيزفوا ماادواغيرهيوووو 

 

من نطاق تعيده ومبالغ نيابة عن المستأجر )مصـاريف مشـتركة( عند قيام المالك بدفع مبالغ ض .4
 يسجل القيد المحاسبي األتي :

 مذكورين
وحػ/استغبلؿواألرضو ي مزارع و)حا وا مي ؾومفوا مايريؼو(ووووووووووووووXXوووو

XX          وحػ/ا مستأجرو)وعفوحا وا مستأجرومفوا مايريؼو(و
 ي وأاومخيزفوا ماادواغيرهيوحػو/وا ب دوXXوووووووووووووووووووووو

عند استالم المالك المحاصيل المخصصة لو في نياية الموسم الزراعي وأستالم الديون المترتبة بذمة  
 المستأجر يكون القيد المحاسبي كما يمي :

ومذااريفوووو
XX  وحػ/ومخيزفوا محيايؿوووووووووووووووو

 XX   وحػ/ا ب دي
ومذااريفوووووووووووووووووو

وحػ/استغبلؿواألرضو ي مزارع و)عفوحا ا مي ؾ(ووووووو     XXووووووووووووووو
XX                       حػ/ا مستأجرووو 

يتم ترصيد حساب استغالل األرض بالمزارعة عمى أن يغمق في حسـاب تسـوية األيجـار بالمزارعـة  .5
 وستكون لدينا ثالثة حاالت وكما موضحة في أدناه : 

 بدوتسيايورايدوا حسي يتو،وسياافوا  يدواميويل و:ا حي  واألا ىو:ووع
و  حػ/واستغبلؿواألرضو ي مزارع وووووووووووووووووXXوووووووووووووووووو



XX                                حػ/وتساي واأليجيرو ي مزارع وو 

وا محيس  واميويل :ووووووووا حي  وا ثيبي :وعبدوزييدةوا م ل وا ف ل وعفوا م ل وا ت ديريو ؤليجيروياافوا  يد
وحػ/واستغبلؿواألرضو ي مزارع ووXXوو

ومذااريفووووووووووووووووووووووووووووو
و  حػ/وتساي واأليجيرو ي مزارع ووووووووووووووووو                XX  وووووو

XX                       حػ/وايرادوا مزارع وووووووووووووووووووووووووو  
عند نقصان المبمغ الفعمي عن المبمغ التقديري لأليجار يكون القيد المحاسـبي كمـا يمـي  الحالة الثالثة:

: 
و مذااريفووووووووووووووووووووووو
وحػ/واستغبلؿواألرضو ي مزارع ووXXووووووووو

XX            و حػ/وايرادوا مزارع وووووووووووووووووووووووووو
 يجيرو ي مزارع وووحػ/وتساي واألو                  XX  وووووو

فــي نيايــة الســنة )الموســم الزراعــي( يغمــق رصــيد حســاب ايــراد المزارعــة فــي حســاب األربـــاح  .6
 والخسائر بالقيد المحاسبي  األتي:  

XX           و  حػ/وايرادوا مزارع ووووووووووووووووو
XX                       وحػ/واألر يحواا خسيفرووو

  بية بسجالت المستأجر لالرض :                       ثانيًا: المعالجة المحاس
 قيد أثبات القيمة التقديرية أليجار األرض الزرعية من المالك ليا بموجب العقد البرم بينيما : .1

 حػ/واأليجيرا ت ديريو ؤلرضوا زراعي وو XXووووووووو
وحػ/وتساي واأليجيرو ي مزارع وو XXووووووووووووووووو

لألرض الزراعية المبالغ الداخمـة ضـمن نطـاق تعيـده بموجـب العقـد المبـرم  قيد دفع المستأجر .2
 يكون كاألتي :

 XXحػ/وأستغبلؿواألرضو ي مزارع ووو 
وحػ/وا مي ؾو)وا مؤجرو(وو XXووووووووو

قيــد تحميــل األيجــار التقــديري لــألرض الزراعيــة الــوارد فــي القيــد األول عمــى حســاب أســتغالل  .3
 يمي:األرض بالمزارعة يكون كما 

 
XX وحػ/وواستغبلؿواألرضو ي مزارع وو

 حػ/األيجيروا ت ديريو ؤلرضوا زراعي وو XXووووووووووووووو

 



قيد توزيـع رصـيد حسـاب أسـتغالل األرض بالمزارعـة عمـى فـروع األنشـطة الزراعيـة المسـتفيدة  .4
 كاألتي :

 XXوحػ/وا محيايؿوأاوا  سيتيفووووووووووووووو
 أستغبلؿواألرضوو ي مزارع ووحػ/و XXووووووووووووووووووووو

قيد تثبيت نصيب المالك من المحاصيل الزراعية بعد انتياء عممية الزراعة وتثبيـت المسـتأجر  .5
 لنصيب المالك فييا .

XX    وحػ/وتساي واأليجيرو ي مزارع و
 حػ/وا مي ؾو)وا مؤجرو(ووو XXوووووووووووووووووو

 المحاصيل الزراعية وتسديد ديونو كما يمي : قيد أثبات تسميم المالك ) المؤجر ( نصيبو من .6
XX  وحػ/وا مي ؾو)وا مؤجرو(وو

 مذااريفووووووووووووووووووووو
XX                      حػ/ومخيزفوا محيايؿوو 

 حػ/وا ب دي و ي ابداؽوأاو د وا مايرؼووو XXووووووووووو    ووووو

 

ا كان مدينًا بعمل القيد المحاسبي األتـي قيد ترصيد حساب تسوية األيجار بالمزارعة ، فمثاًل اذ .7
 : 
وحػ/واألر يحواا خسيفرووو XXووووووووو

 حػ/وتساي واأليجيرو ي مزارع ووو XXوووووووووووووووو

 أما اذا كان رصيد حساب تسوية األيجار بالمزارعة دائنا فيعمل القيد المحاسبي األتي :
XX            وحػ/وتساي واأليجيرو ي مزارع و

 حػ/واألر يحواا خسيفروو XXووووووووووووووووووو

 مثال توضيحي :
عررواحدوا مزارعيفواستغبلؿوار هو طري  وا تأجيرو طري  وا مزارع و،وحيثوأتفػؽومػ وأحػدوا مسػتأجريفوتػ و
 دايػػػ وا ماسػػػـوا زراعػػػ وعلػػػىوتازيػػػ وا مبتجػػػيتومبياػػػف و،واعػػػدو لغػػػتوا  يمػػػ واأليجيريػػػ وا ت ديريػػػ وا م ػػػررةو

و(وديبيرو.004444 وم ل و)و ؤلرضوا زراعي
واتيميويل وا  ملييتوا ت وتمتوخبلؿوا ماسـوا زراع و:

و يب مػػيوم لػػ و)و -1 (و04444 لغػػتوا ماػػيريؼوا تػػ ودت  ػػيوا مسػػتأجرو ماجػػبوا   ػػدوا زراعػػ وا م ػػـر
وديبيرودت توب دا و.



و)وو -2 و(وديبػػيرو شػػيؾو04444 لغػػتوا ماػػيريؼوا تػػ ودت  ػػيوا مي ػػؾو ماجػػبوا   ػػدوا زراعػػ وا م ػػـر
 ترعوا مس حو.و–مسحابوعلىومارؼوا راتديفو

(وو54444(وديبػيروب ػدا وا  ػمب يوم لػ ووعػػدرحو)و04444تػـوشػراءو ػذارومػفوع ػؿوا مي ػػؾو م لػ و)وو -3
 ديبيروتخصوا مستأجرو ؤلرضوا زراعي و.

(وو04444عػػيـوا ملػػؾو تسػػليـومػػاادوايمييايػػ وعلػػىوحسػػيبوا مسػػتأجرو ػػؤلرضوا زراعيػػ وم لغ ػػيو)و -4
 ديبيرو.

(وديبػػيرو،واتػػـوتسػػليـوو544444يمػػ وا محياػػيؿوا اليػػ وا بيتجػػ وعػػفواألرضوا زراعيػػ وو)و لغػػتوعو -5
 حا وا مي ؾو،ووعلمي و أفوا مستأجروعمؿوعلىوتسديدوايت وا م ي  وا مترت  و ذمتهو لمي ؾوب دا و

 المطموب :
وتسجيؿوا  يادوا محيس ي وا بلزم وت وسجبلتواؿومفوا مي ؾواا مستأجرو بلرضوا زراعي و.و -1
تاايروحسي يتواألستيذوتسوسجبلتواؿومفوا مي ؾو)ا مؤجر(واسجبلتوا مستأجرو بلرضوو -2

و يب ميو،وعلمي و أفوا تاي يؼوا مشترا وتازعو يب ميو ا زراعي وو  ييفوبتيج وع دوا مزارع وا م ـر
 مبياف و)و ي تسيايو(و.

 
 األجابة :

 ت وسجبلتوا مستأجر ت وسجبلتوا مي ؾو)وا مؤجرو(وو
ويم وا ت ديري و ؤليجيرو ماجبوا   دو:وواث يتوا  

 حػ/ووتساي واأليجيرو ي مزارع ووووووووووووووووووو 250000وووو
 حػ/وايرادوا مزارع ووووووووووووو250000ووووووووو

واث يتوم ل واأليجيروا متفؽوعليه:
  ديريحػ/واأليجيرا تو 250000

 وووووووحػ/وتساي واأليجيرو ي مزارع ووووووووووو250000  وووووو
واليسجؿوعيدومحيس  وو -1

ووووووووووووووووووووووووووو
 وو

ومفوا مستأجرواث يتوا م ي  وا مدتاع و-0
وحػ/واستغبلؿواألرضو ي مزارع وووووووووووووووووو90000 و

 حػ/وا ب دي و ي ابداؽو         90000
.وودتػػػ وا مي ػػػػؾوم ػػػي  وداخلػػػػ و ػػػمفوبطػػػػيؽوت  ػػػػدحو0

وووووووووووووووووووووووووووافوا  يدوا محيس  واميويل وو:ووووووووووووو ماجبوا   دويا
 حػ/وواستغبلؿواألرضو ي مزارع وووووووووووووووووو40000 وو

 حػ/وا ب دي و د وا مايرؼوووو40000ووووووووو

 اليسجؿوعيدومحيس  -0

(وديبػػيروو04444شػراءو ػػذارمفوع ػػؿوا مي ػؾو م لػػ و)و-0
(وديبػػػػػػػػػيروتخػػػػػػػػػصوو54444ب ػػػػػػػػدا وا  ػػػػػػػػػمب يوم لػػػػػػػػ و)و
وووا مستأجرو ؤلرضوا زراعي و.

ومذااريف
حػػػػػػػ/وأسػػػػػػتغبلؿواألرضو ي مزارعػػػػػػػ ووووووو 10000

 حػو/وا مستأجروو        70000
 حػو/وا ب دي و ي ابداؽو 80000ووووووووووووووووو

ومييخصوا مستأجرومفوم ي  وشراءوا  ذار:و-0
و
و

 
 وووووحػ/وواستغبلؿواألرضو ي مزارع وووووووووووووو70000
وحػ/وا مي ؾو)وا مؤجرو(وو70000ووووووووووووووووو

 وووووو
تسػليـوا ملػؾومػاادوايمييايػ وعلػىوحسػيبوا مسػتأجروو-0

و(وديبيرو04444 ؤلرضوم لغ يو)و
 حػ/وا مستأجروو 50000و

 حػو/ومخيزفوا ماادوو 50000ووووووووووووووووو

وتسليـوا ملؾوماادوايميياي وعلىوحسيبوا مستأجرو-0 
و

 ػ/وواستغبلؿواألرضو ي مزارع ووووووووووووووووووحو50000
 حػ/وا مي ؾو)وا مؤجرو(وووووووو50000 ووووووووووووووووو



تسػػػليـوحاػػػ وا مي ػػػؾومػػػػفوعيمػػػ وا محياػػػيؿومػػػػ وو-0وو
واستبلـوا م ي  وا ت و ذم وا مستأجر

ومذااريفووو
 حػ/ومخيزفوا محيايؿوو3500000

وحػو/وا ب دي وو120000وووو
ومذااريف

 حػو/أستغبلؿواألرضو ي مزارع ووووووو350000ووووووووووو
وحػػو/وا مستأجرو 120000ووووووووووو

 

تحميػػػؿواأليجػػػيروا ت ػػػػديريوا ػػػااردوتػػػ وا  يػػػػدواألاؿوو-0 
وعلىوحسيبواستغبلؿواألرضو ي مزارع و

 حػ/وواستغبلؿواألرضو ي مزارع ووووووووووووو250000
 حػ/واأليجيروا ت ديريوووووووو             250000

تراػػيدوحسػػػيبواسػػتغبلؿواألرضو ي مزارعػػػ و -6
وايغلؽوت وحسيبوتساي واأليجيرو ي مزارع :

 حػ/وأستغبلؿواألرضو ي مزارع ووووووو300000و
ومذااريف

 حػ/تساي واأليجير ي مزارع ووووووو250000ووووووووووووووو
 حػػو/وايرادوا مزارع و50000ووووووووو

ةومػػػفوتازيػػ واأليجػػػيروا مػػديفوعلػػػىواألبشػػط وا مسػػػتفيد -7
وأيجيرواألرضوا زراعي و ي  يدواألت :

ومذااريفووووو
 حػ/ومحااؿوا حبط وووووو230000
وحػو/ومحااؿوا ش يروو   230000

 حػو/وأستغبلؿواألرضو ي مزارع ووووووو 460000وووووووو
وحػ/وايرادوا مزارع وووووووووووووو300000

وحػ/األر يحواا خسيفرووووو        300000
وو

وي ؾومفوا محيايؿو:تث يتوبايبوا م -8
حػ/وتساي واأليجيرو ي مزارع ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو350000و

 حػ/وا مي ؾو)وا مؤجرو(و          350000
اث ػػيتوتسػػليـوا مي ػػؾوباػػي هومػػفوا محياػػيؿواتسػػديدو  -9 

وديابه
وحػ/وا مي ؾو)وا مؤجرو(ووو 470000

ومذااريف
 خيزفوا محيايؿوووووحػو/ومو350000وووووووووو
 حػػو/واا ب دي و يا ابداؽو120000ووووووووو

وترايدوحسيبوتساي واأليجيرو ي مزارع و -11 
وحػ/واألر يحواا خسيفروووو100000

 حػ/وتساي واأليجيرو ي مزارع ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو        100000
 

 رة الثالثةالمحاض
 د حفظ بدون تمرٌن()اختٌارات وصح وخطا والمٌو

 
 

 العمل االنساني واآللي والحيىاني في النشاط السراعي 

 
 العمل االنساني وا لي والحيواني

يتمثػػؿوعباػػروتالفػػ وا  مػػؿويتالفػػهوا  مػػؿوا  شػػريوااآل ػػ واا حيػػااب واتيمػػيويخػػصوعباػػروتالفػػ وو
ياػػافوا ػػ  ضومػػب ـودافميػػافواا ػػ  ضواآلخػػروا  مػػؿوا  شػػريو)االبسػػيب (وتأبػػهوي ػػـوعمػػيؿوا مزرعػػ واا ػػذيفو

ومؤعتافو،وأاوعميؿويتـوتج يزهـو لمزرع وعفوطريؽومت  دوأاوم ياؿو.



و-ات تمدوعملي وا محيس  وعلىوعباروتالف وا  مؿوا  شريو)االبسيب (وعلىواآلت و:و
وا تحديدوا دعيؽو لزمفوا ذيويستغرعهواؿوعيمؿوأاومجماع وا  ميؿوت واالبتيجوا زراع . .0
يػػدواألجػػػاروا  يديػػػ وااال ػػػيتي واطػػػرؽودت  ػػػيومػػػ وا ػػػ وبظػػػيـو لمايتػػػ تواا مزايػػػيوا ب ديػػػ واا  يبيػػػ وتحد .0

واا حااتزو.
وتحديدواالست طيعيتو اؿواشاي  يوامايدرهيو. .0
وتسجيؿواالاعيتو ماجبوبميذجوتتاتروتي يوامايبييتوا تجمي واا تحليؿو .0
واروا  مؿوا م يشرواغيروا م يشرو.تحليؿوسجبلتواالجارو لاااؿوا ىوا تحديدوا دعيؽو تالف وعب .0

وامفوا سجبلتواا اشاتيتوا مستخدم والحايـوعملي وا رعي  وعلىوهذاوا  باروتتمثؿوت واآلت :
ومػفوأيػيـوو-بطاقة الوقت : –أ  حيثوتخاصو طيع و اؿوعيمؿوت وا مزرع ويازعوتي ػيواعتػهواتػ واػؿويػـا

و- :االس اعوحيثويجبوافوتت مفو طيع وا اعتوا م لاميتواالتي
واسـوا  يمؿ. .0
وا  مؿوا مبتجومفوع له. .0
وا اعتواالعتييدي. .0
وا اعتواال يت . .0
وا ماجاداتوا ت واستخدم يوا  يمؿوت وعمله. .0
وتحديدوا اعتوا ذيوع يحوا  يمؿوم واحتسيبواجمي  واجرحوا مستحؽ. .2
حيػػثويػػدرجوتػػ وهػػذاوا سػػجؿواسػػميءوا  ػػيمليفوتػػ وا مزرعػػ واسػػيعيتوعمل ػػـوخػػبلؿوو-ســجل العمــال : -ب

وس اعواباعوا  مؿوا مبجزومفوااع و طيع وا اعتو اؿوعيمؿو.اال
ات دو حسػيبواجمػي  وأجػروا  يمػؿوا مسػتحؽوااالسػت طيعيتوا تػ وو-كشف او قائمة صرف االجور : -جـ

وستحسبوعلىوأجرحو  دؼواستخراجوايت واألجروا ذيوسيدت و ه.
ــل األجــور : –د  ا مسػػتفيدةوتم يػػدا و تجميػػ ووحيػػثوت ػػدوعمليػػ وتحليػػؿواألجػػاروعلػػىواألبشػػط و-كشــف تحمي

ا تاػػي يؼواتحديػػػدوعباػػروالفػػػ وا  مػػػؿوعلػػىواػػػؿوبشػػيطو شػػػاؿومبفاػػػؿوعػػفواالبشػػػط واالخػػػر و،وافو
اشػػؼوتحليػػؿواالجػػػارويختلػػؼو ػػيختبلؼوط ي ػػػ وعمػػؿوا مبشػػػأةوأاوحسػػبوا ت سػػيـوا م تمػػػدومػػفوع ل ػػػيو

و مراازواالبتيجو.واعمامي وامفوااع وهذاوا اشؼويتـ
و-االتي و بلجاروت وب يي وا فترة:اجراءوا  يادوا محيس ي و

وحػو/ومراع  واالجارو××وو .0
وحػو/واالجاروا مستح  و××و

و
وحػ/واالجاروا مستح  و××و .0

وحػ/وا ابداؽ××وووووووووووووووو
وحػ/واالست طيعيت)حسبوباع ي(××وووووووووووووووو

و.ومفومذااريف0

 قيد اثبات

 عيدوارؼ



وحػ/وا محيايؿو)حسبوباع ي(××ووووو
واتوا  ستيف)حسبوباع ي(حػ/وماراتيتواايراد××ووووو
وحػ/وماراتيتواايراداتوا ميشي )حسبوباع ي(××ووووو

وحػ/ومراع  واالجار××وووووووووووووووووووووووووووو
و

اميو خااصوتاي يؼوا  مؿواال  وت وا مزرع و،وتيتمثػؿوهػذاوا  باػرو تاػي يؼوتشػغيؿوا جػراراتوو
يػػبجـوعػػفواسػػتخدام يومػػفوماػػيريؼ،واهبػػيواآالتوا حاػػيدوتػػ وا مزرعػػ واغيرهػػيومػػفواآلالتوا زراعيػػ وامػػيو

يجػػبوافويخاػػصوحسػػيبومسػػت ؿو يسػػـوحسػػيبوماػػراتيتواايػػراداتوا  مػػؿواال ػػ ،ويمثػػؿوراػػيدحو)ثمػػفو
وا مبشػػأةوا زراعيػػ و مسػػؾوسػػجؿوخػػيصو اػػؿوآ ػػهوزراعيػػ و  ػػدؼوتسػػجيؿو تالفػػ وا  مػػؿواال ػػ (،وعلػػىوافوت ػػـا

روا سػيف يفواا  مػيؿومػ و يػيفوااعػيتوا  مػؿوايت وا مايريؼوا مت ل  و  يومفواعادوازياتواعط وغييروااجػاو
وا ت واستغرعت يوخبلؿوا فترةواغيروذ ؾومفوا م لاميت.

و
و
و

 حػ/وماراتيتواايراداتوا  مؿواال  
وحػ/ومراع  ومخيزفوا مااد××و

واعادووووووووووووووو
وزياتووووووووووووووو
وعط وغييروووووووووووووو

وحػ/ومراع  واألجارو××وو
وجاروا سيف يفوأووووووووووووووو
وأجاروا  ميؿووووووووووووووو

وحػ/واالست بلؾ××وو
وحػ/ومايريؼواخر و××وو
×× 

وحػ/وايراداتوا تأجيرو لغيرو××و
وا رايدو)ويمثؿوتالف وا  مؿواآل  و(××و

يازعو يفوحسي يتوا محيايؿواتراعوا بشيطو
ا زراع وا مختلف وا ت واستفيدتومفواالالتو

توخبل  يواالالتوت  ي و  ددوا سيعيتوا ت وعيم
و ي  مؿوامفوااع واشاتيتوعمؿواالالتو.

و
و
و
×× 

امفوا جػديرو ي ػذاروأفوعمليػ وا محيسػ  وعلػىوتاػي يؼوا  مػؿواآل ػ وت ػدأومبػذو حظػ وشػراف يو،وايب غػ و
وااوا سػػيع وااوخػػبلؿوتتػػرةواخػػر وتحػػددوم ػػدمي و تسػػجيؿوا ماػػراتيتوا ف ليػػ و تلػػؾواالالتواابتيج ػػيوتػػ وا يػػـا

و-ا جااببواآلتي و:وايشمؿوا تسجيؿ
واجمي  وا تاي يؼوا سباي وا ب دي و آلالتواا م داتو. .0
وااجهواستخداـواالالتواا م داتوخبلؿوا سب و. .0

ا بػػيء وعلػػىومػػيوت ػػدـويفػػتحوحسػػيبومسػػت ؿو اػػؿومفػػردةوا يػػرةوااو اػػؿوبػػاعومػػفواالالتوااو اػػؿوآ ػػهوووووووووو
يتطلػػبواجػػادوسػػجؿويمسػػؾو طري ػػ وم يبػػ ووترحػػؿوا يػػهواػػؿوا ماػػراتيتوا بلزمػػ و لاػػييب واا تشػػغيؿوااػػذ ؾ

واي ابوت  ي و لمحااؿوا ذيواستخدمتواآل  و خدمته.

لٌد تحمٌل على 

 االنشطة المستفٌدة



أمػػػيو خاػػػاصوعباػػػػروتالفػػػ وا  مػػػؿوا حيػػػااب واا ػػػػذيويتمثػػػؿو ايتػػػ وا تاػػػي يؼوا مت ل ػػػ و يعتبػػػػيءوو
وا حياابيتوتػ وا مزرع و  ػدؼواسػتخدام يوالداءو  ػضواالعمػيؿوا زراعيػ ومػػفوحػػراث وااوسػ  ...وحيػثوت ػد
هػػذحواالاػػاؿوا حياابيػػ ومػػفواالاػػاؿوا ثي تػػ وحي  ػػيوتػػ وذ ػػؾوحػػيؿواالالتواا سػػييراتواخبلتػػهواتسػػتخدـوتػػػ و
ا مزارعو بلسػتفيدةومفوبتيج يوامبتجيت يوامػفوعمل ػيو،و ػذ ؾويفػتحوحسػيبو بلاػؿوا حيػااب واي يمػؿوم يملػ و

حسػػػيبوماػيريؼواايػػراداتوواالاػاؿوا ثي تػػ واا ثػيب و ماػػيريؼواايػراداتواالاػػؿوا حيػااب واي يمػػؿوم يملػ 
واآل  وت وا مزرع .

إفواالاػػػؿوا حيػػػااب وي تبػػػىو  اػػػدوا مسػػػػيعدةوعلػػػىواالبتػػػيجومػػػفوخػػػبلؿوا  يػػػيـو يعمػػػيؿوا سػػػػحبوو
اا حػرثواتحايػػؿو  ػػضوا محياػػيؿوا ػػىوسػػميدو،وامػػيواابػػػهو ػبفسوا اعػػتويلػػدوايبػػتجوا  يبػػي واااػػااتي واهػػػذاومػػيو

 واالاػػػػاؿوا تػػػ وب رت ػػػػػيوممػػػػيويج ػػػؿوطري ػػػػ وم ي جتػػػهوتػػػ ويج ػػػؿواالاػػػؿوا حياابػػػػ ومخػػػي ؼوتميمػػػي و  يعػػػػ
وا حسي يتوه ومختلف واي ي و.

وايمافوتاايروحسيبواالاؿوا حيااب وايآلت و:
 حػو/واالاؿوا حيااب 

ورايدوااؿوا مدة××و
وا مشترييتو××وو
ا ماا يػػػدوا  ير ػػػػ و)ترحػػػؿو حسػػػػيبو××وو

واالر يحواا خسيفر(
و
و
و

و______
×× 

وهو)وثمفوا تالفهو(ا م ي يتوا  ير ××و
ا بفػػاؽوا  ير ػػ و)وترحػػؿو حسػػيبواالر ػػيحو××و

واا خسيفر(
ماػػػػػػػػػػيريؼواايػػػػػػػػػػراداتومااشػػػػػػػػػػ وا  مػػػػػػػػػػؿو××و

و)االست بلؾ(و
راػػػيدوآخػػػروا مػػػدةو)ثمػػػفوتالفػػػ واالاػػػػاؿو××و

وا حياابي وا مشتغل و ي مزرع و ل مؿ(
و______

×× 
و-يل و:واميو خااصوحسيبوماراتيتواايراداتواالاؿوا حيااب وتيمافوتاايرحوامي

و
 حػ/وماراتيتواايراداتواالاؿوا حيااب 

وايجيروا حظيفر××و
واجاروااييب و××و
وعبلجوا يطرةو××و
وعلؼومست لؾ××و
واالست بلؾ××و
و
و

XX 

وايراداتوعمؿو لغيرو××و
وايراداتوا  يفوم يع و××و
وايراداتوسميدوع ايوم يع××و
ا راػػػيدو)ايمثػػػؿوتالفػػػ وا  مػػػؿوا حيػػػااب وايػػػازعو××و

عوا بشػػػػػيطوا زراعػػػػػ وط  ػػػػػي وعلػػػػػىومختلػػػػػؼوتػػػػػراو
و لاشاؼوا م دةو ذ ؾ(

و
XX 



امػػيويجػػبومبلحظػػ وأبػػهوعػػدويػػؤجرواألاػػؿوا حيػػااب واتػػ ومثػػؿوهػػذحوا حي ػػ وي ت ػػروااليجػػيروايػػرادا وعر ػػيي ،وو
واميوأفوتازي وتالف وا  مؿوا حيااب وتتـو اارةوت ديري وخبلؿوا  يـ،وات وب يي وا  يـويتـوتساي وا فراؽ.

 والمحاسبة عمييا   الزراعيالمواد في النشاط 
يتمثؿوهذاوا  بارو ايت وا ماادواا م ميتوااالجزاءواا سل وا تػ وتشػتري يوا مزرعػ واا تػ و ػـوتمسػ يوو

ا ماػػػيففوااالالتوا  يفػػػدةو لمزرعػػػػ وامػػػيوتبتجػػػهوا مزرعػػػ ومػػػفومسػػػتلزميتوتسػػػت مؿوتػػػ وا  مليػػػ واالبتيجيػػػ و.و
و-ايشمؿوعباروا ماادوعلىوا  بادواآلتي و:

واا ت يا .وا  ذار -
وا شتبلتواا فسيفؿ.و -
واالسمدةوا حياابي واا ايميياي و. -
واالعبلؼو لميشي واا دااجفو. -
وا ماادوا ايميياي و لمزرع و)م يدات(و -
وا ماادوا ط ي وااالداي واا ل يحيتو. -
واا زياتو لمايففوااالالتوا مست مل وت وا مزرع . - وا اعادواا شحـا
و. - وماادوا ت  ف واا لؼواا حـز
وي واا مط اعيتواا ماادوا مات ي .ا  رطيس -

االغراضواحايـوا رعي  وعلىوهػذاوا  باػرو،وتيجػبوأفوتاػافوهبػيؾوبظػيـورعػي  وت ػيؿوعػيدروعلػىوووووووووو
  طوحرا وا ماادومبذو دايػ ودخا  ػيو لمبشػأةوا غييػ واػرت يوااسػتخدام يوتػ واالبشػط وا زراعيػ وا مختلفػ و،و

و- ت ويجبوات يع يوعبدوا  ييـو ي  ملييتوادبيح:اذ ؾومفوخبلؿوتحديدوا خطااتواالسيسي وا
وا شراءو لمااد. .0
واالستبلـو لمااد. .0
وا تخزيفو لمااد. .0
وا ارؼو لمخيزفوااالعسيـو. .0

 ػػذ ؾويجػػبوأفوياػػافو ػػد وا محيسػػبواا مشػػرؼوعلػػىوا مػػاادوا خ ػػرةوا ايملػػ و لخطػػااتواعػػبلحو اػػ وووووووووو
ا خ ػػرةواا درايػػ وتػ وتحليػػؿوا مػػاادوا ػػىومػػاادويماػػفووياػافوعمػػؿوا ػػدارةوا مسػػتبدي ومػػبظـواسػليـو جيبػػبوذ ػػؾو،

تميزهػػيواعييسػػ يواتخاياػػ يوم يشػػرةوأاومػػاادوتسػػتخدـوتػػ وتسػػ يؿوعمليػػيتواالبتػػيجواالوتػػدخؿوم يشػػرةوتػػ و
وا مبتاجوا تيـو.

ت ي بس  و  ملي وشراءوا مػاادوا بلزمػ واليوبشػيطوزراعػ وتيػتـوعبػدميوتبشػأوا حيجػ وا ػىومػيدةوزراعيػ وو
(وا  دوا حااؿوعلػىوا ماات ػيتوا خياػ و طلػبوا شػراءواا ػذيويػتـو0ظيـوطلبوشراءو)شاؿوميوحيثويتـوتب

تبظيمػػهومػػػفوع ػػؿوادارةوا مخػػػيزفوااوا ج ػػ وا طي  ػػػ و لمػػيدةو،وحيػػػثويت ػػمفوا طلػػػبوااػػؼو لمػػػيدةواا اميػػػ و
يوتتػػا ىوا مػػرادوشػػراؤهيواا تػػيريخوا ػػذيوتحتػػيجوتيػػهوا مزرعػػ و لمػػيدةوثػػـويرسػػؿوا ػػىوادارةوا مشػػترييتوا تػػ و ػػداره

عملي وااػداروأمػروا شػراءوا ػذيويت ػمفوايتػ وا شػراطوا تػ ويػتـواالتفػيؽوعلي ػيومػ وا مج ػزواعلػىوتفاػيؿو
و(وو0دعيؽوعفوا ميدةوا مطلا  وااس يرهيوااميت يو)شاؿو



و(0ا شاؿو)
وا زراعي ……..وشرا و

 نموذج طمب الشراء
وعـو:ا رووووووووووووووووووووووووووووووووووو-اسـوا ج  وطي   وا ميدةو:

وا ىو جب وا مشترييتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا تيريخو:
 برجاوا ماات  وعلىوشراءوا ماادوادبيح
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 بؤيدوتاتروا تخايايت
 ا محيسبوووووووووووووووووا مديروا مفاضووووأميفوا مخزفووووووووووووو

و مطي  ػ و اعبدواااؿوا ماادوا مشتراةو لمبشأةوا زراعي وتفحصومػفوع ػؿو جبػ واالسػتبلـواا فحػصوحيػثوت ػـا
ماااػػفيت يوا ف ليػػ ومػػ وماااػػفيت يوا محػػدادةواسػػتبيدا وا ػػىوأمػػروا شػػراءوا ماجػػادو ػػدي يوا  ػػدوا مطي  ػػ وياػػافو

 مػاادو سػ بومخي فت ػيو لماااػفيتوااواسػتبلم يو،وتػيذاومػيوت ػررورتػضو  ػضوا اميػ وعراروا لجب وأميواعػيدةوا
ااوال ػػػيوتاػػػدروادارةوا مشػػػترييتومػػػذارةوالعػػػيدةوا مػػػاادو لمػػػاردو)ا مج ػػػز(و،وامػػػيوتاػػػدروادارةوا حسػػػي يتو

ماجػبواالش يروا مديفو لماردوما حي وتيػهواسػ يبوا ػردوااالعػيدةو لمػاادو،وأمػيوتػ وحي ػ واسػتبلـوا مػاادويػتـو 
(واتتا ىوادارةوا مشترييتو  دواالحتفػيظو بسػخ ومػفومػذارةوا فحػصو0مح رواستبلـواتحصوا ماادو)شاؿو

ااالسػتبلـوتث يػػتوتالفػػ وا اميػػ وا ػػااردةوعلػػىوبسػػخ واخػػر واترسػػل يوا ػػىوعسػػـوا تاػػي يؼواترسػػؿوبسػػخ وأخػػر و
 ويفتػػرضواب ػيوعػػدوااػػلتوا ػىوعسػػـوحسػي يتوا مخػػيزفومرت ػي و  ػػيوبسػػخ ومػفوأمػػروا شػراءواعيفمػػ وا شػػراءوا تػ

واتـوتدعي  يوااعتميدهي.
و(0ا شاؿو)

 ا زراعي و……….وشرا و
 بماذجوامروا شراء

 أسـوا مج زو)ا مارد(وووووورعـوأمروا شراء:
 عباابهو:ووووووووووووووووووا تيريخ:و

 مايفوا تسليـوووووووووووووووووووووووووووووووووووووا  سـوا طي بو لماادو:
 ـوتيريخوا تسلي
 شراطوا دت و
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 رفيسو جب وا مشترييتووووووووووووووووا مديروا  يـ
وو

 ا زراعي ……….وشرا و
 مح رواستبلـواتحصوا ماادو

 اسـوا مج زو:ووووووووووووووووووووووا رعـو:
 اتيريخهو:وووووووووا تيريخو:رعـوأمروا شراءو
 تيريخواالستبلـو:
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  تلؼ ب ص زييدة      
         

 رفيسو جب واالستبلـواا فحص  ع ا ع ا ع ا
مطلا ػػػ و  ػػػدوتحريرهػػػيو مسػػػتبدوادخػػػيؿواتتػػػا ىوادارةوا مخػػػيزفوعمليػػػ وتخػػػزيفوا اميػػػيتوا ػػػااردةومػػػفوا مػػػاادوا 

(واعبدوا حيج وا ىوا مػاادوتػ وأيوبشػيطوزراعػ ويػتـوا اػرؼومػفوا مخػيزفو ااسػط ومسػتبدو0مخزب و)شاؿو
اخراجومخزب واا ػذيويحتػايوعلػىو ييبػيتوعػفوا ج ػ وا مسػتفيدةوااميػػ واماااػفيتوا مػػاادوا اػيدرةواتػيريخو

ادوزراعيػػ وماج ػػ وا ػػىوادارةوا مخػػيزف.ويت ػػمفواسػػـو(و  ػػدوت ػػديـومسػػتبدوطلػػبوتج يػػزومػػاو0ا اػػػرؼو)شػػاؿو
و(.2ا ميدةوا مرادوتج يزهيو،وامااافيت يواا امي وا مطلا  وتي يواا  ملي واالبتيجي وا مخاا و  يو)شاؿو

و(0ا شاؿو)
 ا زراعي ……………وشرا و

 بماذجومستبدواإلدخيؿوا مخزب 
 أسـوا ج  وا مج زةوووووووووووووووووووووا رعـ:

 ا تيريخو:ووووووووووووووووووووووووووووووووعبااب يو
 ا مخزف
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 تاعي وا مستلـووووووومسؤاؿوا مخيزفووووووومديروا مخيزف

و(0ا شاؿو)
 ا زراعي …………وشرا و

 مستبدواالخراجوا مخزب 
 رعـومستبدوطلبوا ماادواتيريخهو:ووووا رعـو:

 ا تيريخو:ووووووووووووووووووووووا  سـوا طي بو:
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  رعـوا افح  تسلسؿوا  يد       
          

 بتيجووووومسؤاؿوا مخيزفووووا مديروا  يـو)ا مسؤاؿ(مسؤاؿوا  سـوووووومديرواال
و(2ا شاؿو)

 ا زراعي و…………..وشرا و
 بماذجومستبدوطلبوتج يزومااد

 ا ىومخزفووووووووووووووووووووووا رعـ:
 اسـوا ج  وا طي   ووووووووووووووووووووا تيريخو:

 يرجىوتزايدبيو ي ماادوا مذاارةوتفيايل يوادبيح.
 ا مبلحظيت ا امي وا مطلا   مااافيت ي ا رعـوا رمزي ا ميدةاسـو ا تسلسؿ

      
 تولٌع طالب المواد                         المدٌر

امػػيوايحػػدثواحييبػػي وارجػػيعواػػؿوااو  ػػضوا اميػػ وا تػػ وسػػ ؽوسػػح  يو،وامػػيو  ػػدـوا حيجػػ وا ي ػػيوااوو
فػ وهػذحوا حي ػ ويف ػؿوافويػتـواالرجػػيعو  ػدـومطي  ت ػيو لماااػفيتوا مطلا ػ وااو ت ػديؿوطػيرئوتػػ وا خطػ وت

و(.5 ماجبومستبدوارجيعومخزب و)شاؿو
و(5ا شاؿو)

 ا زراعي و…………..وشرا و
 بماذجومستبدوارجيعومخزب 

 ا ج  وا مادرةو لماادووووووووووا رعـ:
 ا مخزفوا مستلـووووووووووووووووووووا تيريخو:

 تـواادارهيو ماجبومستبدورعـوػػػػػوت وتيريخوػػػػػاعيدتوا ماادوا مدرج وادبيحوا ىومخزببيوعلمي وابهو
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و

 تاعي وطي بوا ماادوووووووووووووووووووووووووا مدير
اادوت يػػفوتيػػهواميػػ واعبدوتحايؿوا ماادومفوعسـوا ػىواخػرو،وتيجػبوافوياػافوذ ػؾو ماجػبومسػػتبدوتحايػػؿومػ

و(.0اعيم وا ماادوا محا  و)شاؿو
و(0ا شاؿو)

 ا زراعي و…………..وشرا و
 بماذجومستبدوتحايؿومااد

 مفوعسـو:ووووووووووووووووووووووا رعـو:
 ا ىوعسـو:ووووووووووووووووا تيريخو:
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 تاعي وا ج  وا مما  و لماادووووتاعي وا ج  وا مستلم و لماادووووا مديروا مسؤاؿ
امػػيوتاجػػدوهبي ػػؾو طيعػػ واػػبؼو اػػؿومػػيدةومػػفوا مػػاادوا زراعيػػ وا تػػ ويتػػا ىوتبظيم ػػيوامػػيفوا مخػػزفوحيػػثو
ؿوتسػػتخدـو غػػرضوجػػردوا مػػاادوا زراعيػػ وام رتػػ وا راػػيدوا مت  ػػ ومب ػػيوتػػ وأيػػ و حظػػ واا رعي ػػ وعلي ػػيو)وشػػا

و(.0
وشرا و...و...و...وا زراعي 

 البطاقة المخزنية
واسـوا ميدةوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا حدواالعلى

 رقم المادة                                      مستوى اعادة الطمب
 احدةوا  ييسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا حدواالدبى

 ا مبلحظيت ا رايد ا ايدر ا اارد رعـوا مستبد ريخا تي
      

أمػػيو خاػػاصوعيػػادوا ياميػػ وا تػػ ويػػتـوتسػػجيل يومػػفوع ػػؿوا محيسػػبو،وت بػػدوشػػراءوا مػػاادويسػػجؿوعيػػدوا ياميػػ و
و-اآلت و:

واالسمدةو(و–حػ/ومراع  ومخيزفوا ماادو)ا  ذارو××وووووووووووو
و…ؽوحػ/وا مارديفو/وا ابداو××ووووووووووووووووووووو

و-أميوإذاوايبتوا ماادوا ااردةو لمخزفوه ومفومبتجيتوا مزرع وتياافوا  يدوايآلت :و
وحػ/ومراع  ومخيزفوا ماادو××وووووووووو

وا خ(…ااوا ش يرو–حػ/وا محيايؿو)محااؿوا حبط و××وو
اعبػػدواػػرؼومػػاادوا ػػىوا  مليػػ واالبتيجيػػ واػػأفوتاػػافو ػػذارومباػػرت و زراعػػ وا حبطػػ وتياػػافوا  يػػدو

ومفوحػ/ومحااؿوا حبط ××وبحاواآلت و:وووووووعلىوا 
وا ىوحػ/ومراع  ومخيزفوا مااد××وووووووووووووووووووووووووو

اعبػػػدميوياػػػافوا محاػػػاؿوااردا وا ػػػىوا مزرعػػػ ومػػػفوا مسػػػتأجريفوأاوا جم يػػػ وا ت يابيػػػ و تسػػػايؽوا محاػػػاؿو
و مالحت ـويا حوا  يدوايآلت و:

وحػ/وا مخيزفو..ومحااؿوا  طفو××وووووووووو
وحػ/وا مستأجريف××وووووووووووووووووو

 : و-اعبدو ي وا محااؿوب دا وااوعلىوا حسيبويسجؿوا  يدواآلت
وحػ/وم ي يتو××ووووووووووو

وحػ/ومخيزفوا محيايؿ××وووووووووووووووووو
و

و…حػ/وا مارؼو،وا مديبافو××ووووووووو
وحػ/وم ي يتوا محيايؿ××ووووووووووووو

ا محاػػاؿوع ػػؿوب ػػجهوأاوع ػػؿوحاػػيدحوأاوجبيػػهوتػػيذاومػػيوع  ػػتووااحييبػػي ويػػتـوا ت يعػػدوعلػػىو يػػ 
وا مبشأةوا زراعي وم لغي ويج ؿوحسيبوا  بؾوأاوا ابداؽومديبي وايج ؿوحسيبوا مشتريودافبي و.

و-أميوإذاوتـوتسليـوا محااؿو لمشتريويتـوا  يدواآلت و:و
وحػ/وا مشتري××ووووووووووو

  ي الف 

  س روا  ي 



وحػ/ومخيزفوا محيايؿو××وووووووووووووووووو
وو

و
و-أميوإذاوتـوتحايؿو  ضوا محيايؿوا ىومخيزفوا  ذاروااومخيزفوا  لؼوتيتـوا  يدوا ثيب و:

وحػ/ومخيزفوا  ذارو××وووووووو
وحػ/ومخيزفوا  لؼ××وووووووو

وحػ/ومخيزفوا محيايؿ××ووووووووووووووووووووو
 وا مزرعػ وامػيو خاػاصوا مػاادوغيػروا م يشػرةوي اػدو  ػيوايتػ وا مسػتلزميتوا سػل ي وا تػ وتبفػؽوتػو

عػػػداو)ا مػػػاادوا م يشػػػرة(و،واالوياػػػػافومػػػفوا سػػػ ؿوتخاياػػػػ يو بيحيػػػ وم يبػػػ ومػػػػفوبػػػااح وا بشػػػيطوا زراعػػػػ و
)اي محياػػيؿومػػثبل (ومثػػؿوا اعػػادوااالزيػػاتوامػػاادوا اػػييب واغيرهػػيو،واػػذ ؾوتشػػمؿوا مػػاادوا تػػ ويسػػتفيدومب ػػيو

احتسػػيبوباػػيبواػػؿوبشػػيطوااثػػرومػػفوبشػػيطوزراعػػ وممػػيويتطلػػبوايجػػيدواالسػػيسوا مبيسػػبو تازي  ػػيو  ػػدؼو
و-مب يومثبل :
تػازعوعلػىوا محياػيؿوا مسػتفيدةوحسػبوا مسػيح وا مزراعػ و،واتػ وحي ػ واسػتفيدةواألرضومػفوو-االسمدة :

وا سميدوألاثرومفوتترةوا محااؿوتأفوتالفتهوتازعو بس  وا مدةوا ت ويث تو  يوا محااؿو.
ا  جػزوا  ػيديوعلػىوا اميػ وا مباػرت وويازعوعلىو ػاءواجمػي  واميػ وا  لػؼوا متاػرت وايحمػؿو-العمف :

وأميوا  جزوغيروا  يديوتيحمؿوعلىوحسيبواالر يحواا خسيفرو.
وتتازعوحسبوا مسيح وا مزراع وااو بس  واالاي هو ي ا يءوت وا ح اؿوا مختلف و.و-المبيدات الحشرية :

 
 رة الرابعةالمحاض

 ) المسائل ترن والكالمٌات على شكل صح وخطا(
 

 

  كاليف في النشاط السراعي  قىائم الت   

 
 قوائم التكاليف الزراعية

ت ػػدقوعػػاافـوا تاػػي يؼوا زراعيػػ ومػػفواالدااتوا رعي يػػ واا تػػ وتسػػيعدوإدارةوا مشػػراعوتػػ وا اعػػاؼوعلػػىوو
أاجػػهوا بشػػيطوأاال و ػػأاؿوبظػػػرا و مػػيوت اسػػهومػػػفودالالتوعػػفوبتػػيفجوا بشػػيطوا زراعػػػ و،وات ػػدوعػػاافـوا تاػػػي يؼو

يوت ػػـوايتػػ وعبياػػروا تاػػي يؼوا زراعيػػ وا مختلفػػ ومػػفومػػاادواأجػػارواماػػراتيتومػػفوا زراعيػػ و ي شػػاؿوا ػػذ
وج  وا ييفوأثميفوا تاي يؼوا زراعي وا ح ي ي و اؿوتترةومفوا فتراتومفوج  واخر و.

و-ايمافوتبظيـوعاافـوا تاي يؼوا زراعي و تح يؽوا غيييتوا تي ي :و
 .وتحديدوتاي يؼوا محيايؿو لماسـوا زراع و



 اػػػي يؼواػػػؿومحاػػػاؿومػػػفوا محياػػػيؿو ػػػيفوا مااسػػػـوا مختلفػػػ وادراسػػػ واسػػػ يبوا فراعػػػيتوم يربػػػ وت
وا ظيهرةوتيميواذاوتشي  توا ظراؼوت وا مااسـوا مختلف و.

 م يرب وتاي يؼوأجزاءوا محااؿوتػ واػؿومبط ػ ومػفوا مبػيطؽوا زراعيػ وا تػ ويػتـواسػتخدام يو زراعػ و
وا محااؿو.

 ومبط  ومفوا مبيطؽو.تحديدوا م درةواالبتيجي وا زراعي و اؿو
 تحديدوا بس  وا مفاي و اؿوعبارومفوعبياروا تاػي يؼو ي بسػ  وا ػىواجمػي  وا تالفػ و  ػدؼوترايػزو

وعملييتوا رعي  وعلىوعباروا تالف وا ذيوتاافوبس تهوعي ي و.
 يػػيفومػػيويخػػصواػػؿوعمليػػ ومػػفوا  مليػػيتوا زراعيػػ وا خياػػ و محاػػاؿوم ػػيفومػػفوعبياػػروتالفػػ و 

وخر و.ا  مؿواا مايريؼواال
 .وتح يروعاافـومختلف وط  ي و حيج واؿومشراعوزراع و

و-ايمافوت سيـوا تاي يؼوت وا مبش توا زراعي وا ىواالبااعوا تي ي :
و-.عاافـوتاي يؼواالستغبلؿوا زراع وحيثوتشمؿوا  اافـوا تي ي :0

وأ.عاافـوتاي يؼوا محيايؿوا ح لي .و
وب.عاافـوتاي يؼوبشيطوا  سيتيفواا مشيتؿ.و

و
و
و
و-عاافـوتاي يؼواالبتيجوا حيااب وحيثوتشمؿوا  اافـوا تي ي :.0

وأ.وعاافـوتاي يؼوتر ي وا ميشي .و
وب.وعاافـوتاي يؼوتسميفوا ميشي .و
وج.وعاافـوتاي يؼوابتيجوا  يفوا ميشي .و
.و وء.وعاافـوتاي يؼوبشيطودااجفوا لحـا
وهػ.وعاافـوتاي يؼوبشيطودااجفوا  يض.و

ؼوا زراعيػ و أحػدوشػاليفو،وتأمػيوافويسػتبدواعػدادهيوعلػىوتاػي يؼوح ي يػ وايمافوتبظيـوعاافـوا تاػي ي
و)ت لي (وأاويستبدوعلىوأسيسوتاي يؼوت ديري ومحددةوم دمي واذ ؾوعلىوأسيسوا مااسـوا سي   و.

و- لمحيايؿوا ح لي وااميويل :وا تاي يؼاسيتـوترايزبيوت وهذاوا محي رةوعلىوبماذجوعيفم و
وا زراعي ………..وشرا و

 م وا تاي يؼوا زراعي و/ومحااؿو...و...عيف
وا ماادواالا ي وا م يشرةو

واالجاروا م يشرة
وا مايريؼواالخر وا م يشرة

و=وثمفوا تالف واالا ي وا م يشرة
و+ومايريؼوزراعي وغيروم يشرةوا ىوافويتـوا حايد

و××
و××
و××
و
و××

و
و
و××

و
و



و=وثمفوا تالف وا زراعي وأاوالف واالستزراع
و+وزراعيتوعيفم وأاؿوا مدة

ويفم وآخروا مدةزراعيتوعو-
و=وثمفوتالف واالبتيجوا زراع 

و+ومايريؼوزراعي وغيروم يشرةو  دوا حايد
و=وثمفوتالف وا محااؿوا مبتج

وثمفوتالف وا محااؿوا مبتجووو
و+ومخيزفومحيايؿوأاؿوا مدة

ومخيزفومحيايؿوآخروا مدةو-
و=وثمفوتالف وابتيجوا محيايؿوا م يع 

و+وتاي يؼوتساي ي 
وا محيايؿوو=وثمفوتالف وم ي يت
و+وتاي يؼواداري و

 ا تالف واالجمي ي و لمحيايؿوا زراعي وا م يع وو

و
و××
و)××(
و
و××
و
و
و××
و)××(

و
و
و
و
و
 

و××
و
و
و××
و
و××
و
و
و××
و××
و××
و
و××
××× 

و-ايمافوتحديدوأثميفوا تاي يؼوا زراعي ومفوخبلؿوعمؿوم يدالتواعلىوا بحاواآلت و:ووو
وأجاروم يشرةو+ومايريؼواخر وم يشرةوو.وماادوأا ي وم يشرةو+0

 = ثمن التكمفة االولية المباشرة    
ــة .وثمػػفوا تالفػػ واالا يػػ وا م يشػػرةو+وماػػيريؼوزراعيػػ وغيػػروم يشػػرةوا ػػىوافويػػتـوا حاػػيدو=و0 ثمــن التكمف

 الزراعية .
وزراعيتوعيفم وآخروا مدةوو–.وثمفوا تالف وا زراعي و+وزراعيتوعيفم وااؿوا مدةو0

 تكمفة االنتاج الزراعي = ثمن    
 . ثمن تكمفة االنتاج الزراعي + تكاليف زراعية غير مباشرة بعد الحصاد 4

 = ثمن تكمفة المحصول المنتج .    
مخػػيزفومحياػػيؿوآخػػرووا مػػدحو=وثمػػفوو–.وثمػفوتالفػػ وا محاػػاؿوا مبػػتجو+ومخػػيزفومحياػػيؿوااؿوا مػػدةو0

وتالف وابتيجوا محيايؿوا م يع و.
 تاج المحاصيل المباعو + تكاليف تسويقية . ثمن تكمفة ان6

 = ثمن تكمفة مبيعات المحصول     
و.وثمفوتالف وم ي يتوا محااؿ+وتاي يؼواداري و=وا تالف واالجمي ي و لمحيايؿوا م يع 5
و

و-أميوعيفم وا دخؿوتيمافواعدادهيو يالعتميدوعلىوعيفم وا تاي يؼوا زراعي واايآلت و:و
وا زراعي ………..وشرا و
  وا دخؿعيفم

ووو××وإيرادوا م ي يت



وثمفوتالف وابتيجوا محيايؿوا م يع  -
ومجمؿوا ر حو)ا خسيرة(

وتاي يؼوتساي ي وااداري  -
 ايت وا ر حوأاوا خسيرة -

و)××(
 

و
و××
و)××(
 

و
و
و
×× 

أمػيواذاوت ػددتوا محياػيؿوا زراعيػ وتػيمافوتاػػايروعيفمػ وتاػي يؼوم ا ػ وحسػبوبػاعوا محاػػاؿو،وو
تازيػػ وا تاػػي يؼوا زراعيػػ وغيػػروا م يشػػرةوعلػػىوا محياػػيؿوا زراعيػػ وط  ػػي والسػػسووايراعػػىوتػػ وهػػذحوا حي ػػ وأف

و-تازي ومبيس  واتظ روعيفم وا تاي يؼواتؽواآلت و:
و
و
و
و

وا زراعي ………وشرا و
وا شرا وا زراعي 

وعيفم وا تاي يؼوا زراعي وعفوا فترة
 محااؿ محااؿ محااؿ االجمي   ا  ييف

وا ماادواالا ي وا م يشرة
واالخر وا م يشرةاالجارو

 ا ماراتيتوا م يشرة

و××
و××
×× 

و××
و××
×× 

و××
و××
×× 

و××
و××
×× 

وثمفوا تالف واالا ي وا م يشرة
 +مايريؼوزراعي وغيروم يشرةوا ىوافويتـوا حايد

و××
×× 

و××
×× 

و××
×× 

و××
×× 

و=وثمفوا تالف وا زراعي 
و+وزراعيتوعيفم وأاؿوا مدة

 زراعيتوعيفم وآخروا مدةو-

و××
و××
)××( 

و××
و××
)××( 

و××
و××
)××( 

و××
و××
)××( 

و=وثمفوتالف واالبتيجوا زراع 
 +ومايريؼوزراعي وغيروم يشرةو  دوا حايد

و××
×× 

و××
×× 

و××
×× 

و××
×× 

و=وثمفوتالف وا محااؿوا مبتج
و+ومخيزفومحيايؿوااؿوا مدة

 مخيزفومحيايؿوآخروا مدةو-

و××
و××
)××( 

و××
و××
)××( 

و××
و××
)××( 

و××
و××
)××( 

وابتيجوا محيايؿوا م يع و=وثمفوتالف 
 +وتاي يؼوتساي ي 

و××
×× 

و××
×× 

و××
×× 

و××
×× 

و=وثمفوتالف وم ي يتوا محيايؿ
 +وتاي يؼواداري 

و××
×× 

و××
×× 

و××
×× 

و××
×× 

 ×× ×× ×× ×× =وا تالف واالجمي ي و م ي يتوا محيايؿ

و



 مالحظات أساسية حول قوائم التكاليف الزراعية
 -أواًل :

و-ا تفايلي واتؽوبظرييتوا تاي يؼواآلتي و:و–افـوا تاي يؼوا زراعي واالجمي ي و يالمايفواعدادوعاو
وبظري وا تاي يؼواالجمي ي و)ا الي (و. -
وبظري وا لتاي يؼوا متغيرةو)ا خدمي (و. -
وبظري وا تاي يؼوا مستغل و)ا طيع واالبتيجي وا مستغل (و. -

ظريػ وا تاػي يؼواالجمي يػ و)ا اليػ (واذ ػؾوتػ وا افوأتفؽوا اتيبواا  ػيحثافوعلػىوا ترايػزوتػ واالعػدادوعلػىوب
تحميػػؿواالبتػػيجوا زراعػػ و،و ايتػػ وعبياػػروا تاػػي يؼو)مػػاادو،وأجػػار،وماػػيريؼ(وا تػػ وسػػيهمتوتػػ وابتيجػػهو
واذ ؾو س بوا ا  وا فاؿو يفوعبياروا تاي يؼوا زراعي وت و  ضواالحييفوا تس يؿوعملي وا رعي  و.

 -ثانيًا :
روا م يشػػػػرةوتػػػػبلويماػػػفوم رتت ػػػػيواالوعبػػػػدواالبت ػػػيءومػػػػفوأبتػػػػيجوا محياػػػػيؿ،و ي بسػػػ  و لتاػػػػي يؼوا زراعيػػػػ وغيػػػ

ا لتغلبوعلػىوهػذحوا اػ ا  ويماػفواالست ي ػ وعػفوا تاػي يؼوغيػروا م يشػرةوا ف ليػ و ي ماػيريؼواال ػيتي و
اهػػ وماػػػيريؼوت ديريػػػ وتب بػػ وعلػػػىوأسػػػيسودراسػػػ وتيريخيػػ و سػػػب وسػػػ  تو حيػػػثويماػػفوتحميػػػؿواػػػؿومبػػػتجو

ال ػػيتي وا ت ديريػػػ وأاو يسػػػتخداـوأحػػد وأسػػػسوا تازيػػػ وا م راتػػ و)ا تازيػػػ وحسػػػبوباػػي هومػػػفوا ماػػػيريؼوا
ا مسيح وأاوحسبوسيعيتواالشتغيؿوت وا  مؿواآل  وأاوا  مؿوا يػدايوأاوعيمػ وا محاػاؿ(وا  ػدوذ ػؾويػتـو

وتحديدوبايبواؿومبتجوزراع ومفوهذحوا تاي يؼ.
  -ثالثًا :

ي يؼوا تفاػيلي و)  ػدةومحياػيؿ(واذ ػؾو م رتػ وا محاػػاؿو يالماػيفواجػراءوا م يربػيتومػفوخػبلؿوعيفمػ وا تاػ
واألاثروالف و ي م يرب وم و  ي وا محيايؿوا زراعي واالخر و.

 -رابعًا :
يتـوجم وا تاػي يؼواالبتيجيػ ومػ وا تاػي يؼوا تسػاي ي واطرح ػيومػفوا م ي ػيتوتػ وعيفمػ وا ػدخؿو لتااػؿوا ػىو

ومفوا محيايؿوا لمزرع وااؿوا ر حواالجمي  وأاوا خسيرةواالجمي ي و اؿومحااؿو
 -خامسًا :

يتـوطرحوا تاي يؼواالداري ومفوا ر حو)ا خسيرة(واالجمي ي وم وعيفم وا دخؿو لااػاؿوا ػىواػيت وا ػر حو اػؿو
محااؿوعلىوحدةوا لمزرع وااػؿوعلمػي وابػهوتػ وا غي ػبواليماػفوتازيػ وا تاػي يؼواالداريػ وعلػىوا محياػيؿو

االدارةوو–ا تسػايؽوو–خػدميتواالبتػيجو–خدميتواالدارةوا ػىواالبتػيجو شاؿودعيؽواذ ؾو ا ا  وتحديدوبس  و
وا خو،ومفوا اظيفؼوا ت واستفيدتومفوا تاي يؼواالداري وت وا مزرع .…وا مي يهوو–

 مثال 
و زراعػػ وا محاػػاؿو)س(و تػػاترتو ػػديؾوا  ييبػػيتوا تي يػػ ومػػفوسػػجبلتواحػػد وا مبشػػ توا زراعيػػ وا تػػ وت ػػـا

 -ر(:ااميويل و)ا م ي  و ي دبيبي
مشػػػػػػترييتومػػػػػػاادواا يػػػػػػ وو–(و244444محياػػػػػػيؿوتػػػػػػ وا مخػػػػػػيزفوأاؿوا مػػػػػػدة)و-(044444مػػػػػػاادواا يػػػػػػ وا مػػػػػػدةو)

حاػػػ وا محاػػػاؿومػػػفوايجػػػيروارضوو-(00444ماػػػيريؼوب ػػػؿوا محاػػػاؿوا م ػػػيعوا ػػػىوا خػػػيرجو)و-(044444)



شػرةومايريؼوزراعيػ وغيػروم يو–(و044444حا وا محااؿومفوايجيرومايتبواالدارةو)و–(و044444ا مزرع و)
اجػػػػػػاروزراعيػػػػػػ وم يشػػػػػػرةوو-(044444ماػػػػػػيريؼوغيػػػػػػروم يشػػػػػػرةو  ػػػػػػدوا حاػػػػػػيدو)و–(و044444ع ػػػػػػؿوا حاػػػػػػيدو)

م ي ػػيتوو-(000444ماػػيريؼو يػػ واتازيػػ وا محاػػاؿو)و–(و04444ماػػيريؼوم يشػػرةومختلفػػ و)و–(و004444)
محياػػػػيؿوتػػػػ وا مخػػػػيزفوآخػػػػروا مػػػػدةوو-(004444مػػػػاادواا يػػػػ وآخػػػػػروا مػػػػدةو)و–(و0504444ا محاػػػػاؿو)س(و)

و(.004444مايريؼواداري ومتباع و)حا وا محااؿ(و)و–(و044444)
 المطموب :  
واعدادوعيفم وا تاي يؼوااشؼوا دخؿو لمبشأة.و

وعيفم وا تاي يؼو لمحااؿو)س(
 م ي   م ي   ا تفيايؿ

وماادواا يهوااؿوا مدة
و+ومشترييتومااد

وماادواا يهواخروا مدةو-
وماادواا ي وم يشرة

واجاروم يشرة
وم يشرةومايريؼواخر 

و*وا الف واالا ي وا م يشرة
وـ.ز.غ.ـوا ىوافويتـوا حايد

وايجيروارضوا مزرع 
و

و*وثمفوا تالف وا زراع 
وـ.ز.غ.ـو  دوا حايد

و*وثمفوتالف وابتيجوا محااؿ
و+ومخيزفوا محااؿوااؿوا مدة

ومخيزفوا محااؿواخروا مدةو-
و*وثمفوتالف وابتيجوا محيايؿوا م يع 

وتاي يؼوتساي ي 
و ؿو لخيرجمايريؼوب

ومايريؼو ي واتازي 
و*وثمفوتالف وم ي يتوا محيايؿ

وتاي يؼواداري :
وايجيرومايتبواالدارة

ومايريؼواداري ومتباع 
و

 *وا الف واالجمي ي و لمحيايؿوا م يع 

و044444
و044444

و(004444)
و
و
و
و

و044444
و044444

و
و

و

و
و244444

و(044444)
و
و

و00444
و000444

و
و

و044444
004444 

و
و
و

و204444
و004444
و04444
و0024444

و
و

و044444
و0424444
و044444
و0024444

و
و044444
و0024444

و
و

و004444
و0054444

و
و
و

و204444
0004444 

و
و

 
 



 المحاضرة الخامسة 
 )اختٌارات وصح وخطا والمٌود بدون تمرٌن(

 

  حسابات المحاصيل السراعية   
 

توا ػػثبلثوا تي يػػ وتػػ ومػػفوأجػػؿوإظ ػػيروبتػػيفجوبشػػيطوزراعػػ وا محياػػيؿوا ح ليػػ وسػػيتـوتػػتحوا حسػػي يو
وا سجبلتو:

و.حسيبوم ي يتوا محيايؿ0.حسيبومخيزفوا محيايؿوو0.حسيبوا محيايؿوو0
حيػػثوافواػػؿوحسػػيبوسػػتاافو ػػهوم مػػ وخياػػ و ػػهوتفيػػدوا مبشػػأةوتػػ وإظ ػػيروبتػػيفجوهػػذاوا بشػػيطو،واافواػػؿو

بوم ي ػيتوحسيبويرت طوااويايبوبتيفجهوت وا حسيبوا ذيويليهو حيثويظ رو بػيوا حسػيبواألخيػرو)حسػي
وا محيايؿ(وا بتيج وا ب يفي و لبشيطوااميوما حوت وادبيحو.

وحػ/وا محيايؿووووووووووووووووووووووووووووو -أواًل :
 ا تفيايؿ ا م ي   ا تفيايؿ ا م ي  
و××
و××
×× 

ورايدوا زراعيتوا  يفم وااؿوا مدة
وحػ/وا مايريؼوا م يشرةو لمحااؿ

حػػػػ/وا ماػػػيريؼوا زراعيػػػ وغيػػػروا م يشػػػرةو
 ا ىوافويتـوا حايد

و×××
و
×× 

حػ/ومخيزفوا محيايؿو)الف وا محيايؿوا محا  و
وا ىومخيزف(

 رايدوا زراعيتوا  يفم واخروا مدة

×××  ×××  
و

وووووووووووووووو-اياافوعيػدواث يتوالف وا محيايؿوا محا  وا ىومخيزفوا مزرع واميالت :
ومفوحػ/ومخيزفوا محيايؿ××و

وا ىوحػ/وا محياػػيؿ××وو
و

وال دومفوتا يحوميويل :او 
وافوحسيبوا محااؿوتـوتحميلهو ايت وا بف يتومبذو داي وزراع وا محااؿوا ىوغيي وعملي وحايدح. .0
افوا ماػػػيريؼوا م يشػػػرةو لمحاػػػاؿوتتمثػػػؿو ػػػي ماادوا م يشػػػرةومػػػفو ػػػذاروااسػػػمدةو،وااجػػػاروم يشػػػرةومػػػفو .0

اايػػػ وماػػػيريؼواخػػػر وواجػػػاروا  مػػػؿوا  شػػػريواا حيػػػااب وااال ػػػ واذاوايبػػػتوخياػػػ و ي محاػػػاؿوت ػػػطو،
وم يشرة.

ا ماػػػيريؼوا زراعيػػػ وغيػػػروا م يشػػػرةوا ػػػىوافويػػػتـوا حاػػػيدواي اػػػدو  ػػػيوباػػػيبوا محاػػػاؿومػػػفوايتػػػ و .0
عبياروا تاػي يؼوا زراعيػ وا تػ ويشػترؾو  ػيومػ و  يػ وا محياػيؿواالخػر ومثػؿوايجػيرواالرضوا زراعيػ و

روذ ػػػػؾوا ػػػػيت وا ػػػػىواماػػػػيريؼوا سػػػػ  وامايتحػػػػ واالتػػػػيتوااجػػػػارواالشػػػػراؼوعػػػػفوا  ػػػػيمليفواا ػػػػىوغيػػػػ
ومايريؼوا حايدواذاوايبتومشترا وم ومحيايؿواخر .

 
وحػ/ومخيزفوا محيايؿووووووووووووووووووووووو-ثانيًا :



 ا تفيايؿ ا م ي   ا تفيايؿ ا م ي  
و××
و××
و××
×× 

ورايدوااؿوا مدة
وحػ/ومشترييتوا محيايؿومفوا غير

وحػ/وا محيايؿو
 ايدحػ/ومايريؼوزراعي وغيروم يشرةو  دوا ح

و×××
و
×× 

وحػ/وم ي يتوا محيايؿو)عفوالف وا م ي يت(و
 رايدواخروا مدةوووو

×××  ×××  
وو

و-اياافوعيدواث يتوالف وم ي يتوا محيايؿوايالت :
ومفوحػ/وم ي يتوا محيايؿ××و

وا ىوحػ/ومخيزفوا محيايؿ××وو
ا مبشػػأةوومػػ ومبلحظػػ وافوحسػػيبومخػػيزفوا محياػػيؿوعػػدوادرجػػتوتيػػهوايتػػ وا بف ػػيتوا تػػ وتتحمل ػػيو

وا زراعي و  دوعملي وا حايدواا متمثل و تجمي وا محااؿواتاي يؼوب لهو لمخيزف.
 
 

وحػ/وم ي يتوا محيايؿووووووووووووووووووووو-ثالثًا :
 ا تفيايؿ ا م ي   ا تفيايؿ ا م ي  
و××
و
و××
×× 

وحػ/ومخيزفوا محيايؿ
و)عفوالف وا محيايؿوا م يع و(و

وحػ/ومايريؼو ي واتازي 
 )ومجمؿور حو(ا رايدو

و××
و
و××
و
×× 

وحػ/وا ب دي و
و)وعفوعيم وا م ي يتوا ب دي و(

وحػ/وا ز يففو
و)وعفوعيم وا م ي يتواالجل و(

 ا رايدو)ومجمؿوخسيرةو(
  ××و  ××

وعلمي وافوا بتيج واالجمي ي و  ذاوا بشيطوستغلؽوت وب يي وا  يـوت وحسيبواالر يحواا خسيفروا  يـ.
 
 
 
 
 
 

 مثال:
دةو  ػػضوا حسػػي يتوامػػيوظ ػػرتوتػػ وميػػزافوا مراج ػػ واا مسػػتخرج ومػػفودتػػيتروشػػرا ودجلػػ وتيمػػيويلػػ واراػػ

وا زراعي و محااؿوتاؿوا ااييوااميويل و)ا م ي  و ي دبيبير(و.
 ووو024444رايدوأاؿوا مدةو لزراعيتوا  يفم وايبتو
 وو04444ا مخيزفوااؿوا مدةو لغتو 



 :تاػػػػي يؼوا  مػػػػؿواآل ػػػػ ووو24444ريوتاػػػػي يؼوا  مػػػػؿوا  شػػػػو-تاػػػػي يؼوزراعيػػػػ وخػػػػبلؿوا فتػػػػرةوايبػػػػت
 .و024444تاي يؼوزراعي واخر وو04444

 و.وو04444تاي يؼوا ماادواالا ي و) ذاروااسمدة(وايبتو
 و.00444مايريؼوب ؿوا محيايؿومفوا ح ؿوا ىوا مخيزفو لغتو
 و.و05444مايريؼو ي واتازي وا محيايؿو
 واعدواستلمتوم ي غ يو شيايت.و544444عيم وا م ي يتوايبتو
 و.و044444ي يؼوزراعيتوعيفم وآخروا مدةوايبتوتا
 و.و044444محيايؿوت وا مخيزفوآخروا مدةوغيروم يع وايبتو

 والمطموب: 
وتاايػروا حسي يتوا بلزم والستخراجومجمؿوبتيفجوا بشيط.ووو

وسيتـوتاايروا حسي يتوا ثبلث واالتي و:والحل/ 
وحػو/وا محيايؿ

 ا تفيايؿ  ا تفيايؿ 
و024444
و04444
و24444
و04444
024444 

وزراعيتوعيفم وااؿومدة
وماادوم يشرة

وتاي يؼوا  مؿواالبسيب 
وتاي يؼوا  مؿواآل  
 تاي يؼوزراعي واخر 

و004444
و
و

044444 

وحػ/ومخيزفوا محيايؿ
و
و

 زراعيتوعيفم واخروا مدة

004444  004444  
و

ومفوحػ/ومخيزفوا محيايؿو)تاؿوا اايي(و004444
وتاؿوا اايي(ا ىوحػ/وا محيايؿو)و004444

وػػػػػػػػػووووووووووووووووو
و
و

وحػو/ومخيزفوا محيايؿ
 ا تفيايؿ  ا تفيايؿ 

و04444
و004444
00444 

ورايدوااؿوا مدة
وحػ/وا محيايؿ

حػ/ـ.ب ؿوا محيايؿومفوا ح ػؿو
 ا ىوا مخيزف

و000444
و

044444 

حػػػػػػ/م ي يتوا محياػػػػػيؿو)الػػػػػؼو
وا م ي يت(
 رايدواخروا مدة

000444  000444  
و

 عيدواث يتوعيم وم ي يتوا محيايؿوايالت :وايااف- 

الف وعيدواث يتو
ا محيايؿوا محا  و

  لمخيزف



ومفوحػ/وم ي يتوا محيايؿوتاؿوا ااييو000444
وا ىوحػ/ومخيزفوا محيايؿو)تاؿوا اايي(و000444ووووووووووووووو

وو
وحػ/وم ي يتوا محيايؿ

 ا تفيايؿ تاؿوا اايي ا تفيايؿ تاؿوا اايي
و000444
و05444
050444 

وحػ/ومخيزفوا محيايؿ
وي وحػ/ـ.و ي واتازو

 مجمؿوا ر حو)حػ/أ.خ(

وحػ/وا مارؼ 544444
 )عيم وا م ي يت(

544444  544444  

و
 : و-اميوعيدواث يتوعيم وم ي يتوا محيايؿوايالت

ومفوحػ/وا مارؼوو544444
وا ىوحػ/وم ي يتوا محيايؿو)تاؿوا اايي(و544444وووووووووووووووو

و
ومفوحػ/وم ي يتوا محيايؿو)تاؿوا اايي(و050444

ووووو

وا ىوحػ/واالر يحواا خسيفروو050444ووووووووووووو
و
 
 

 المحاضرة السادسة
 )فمط كالمٌات مطلوبة على شكل صح وخطا(

 

  حسابات البساتين وحدائق الفاكهة 

 
إفومبتجيتوا  سيتيفواحػدافؽوا فيا ػ وتت ػمفوعػيدةوا مبتجػيتوا رفيسػي ومػفوا فاااػهوا متمثلػ و ي  بػبو

ت وا ػػػىو  ػػػضوا مبتجػػػيتوا  ر ػػػي وا متمثلػػػ و ػػػ  ضوا خ ػػػرااتوا ػػػي…واا مػػػازواا حم ػػػييتواا تمػػػارو
و-اا  طيخو..وا شاؿوعيـوتمروحدافؽوا فيا  و مراحؿوثبلثوه :

ومرحل واالبشيءواا تاايفو. .0
ومرحل واالبتيجوااالثميرو. .0
ومرحل وا تدهاروااال محبلؿو. .0

وعلمي وافوا  ستيفوت واؿوهذحوا مراحؿوي ت روأابل وثي تي و.
و

 -النشاء والتكوين :أواًل : مرحمة ا

عيدوغلؽو
 بتيج وا بشيط



ت ػػػػدأوهػػػػذحوا مرحلػػػػ ومبػػػػذوا  ػػػػدءوااالعػػػػدادو ل سػػػػتيفواتبت ػػػػ و مجػػػػردو ػػػػدءوا  سػػػػتيفو يالثمػػػػيروااالبتػػػػيجو شػػػػاؿو
اعتاػػيديو،وإفوهػػذحوا مرحلػػ وتشػػمؿوعمليػػيتواعػػدادواتح ػػيرواالرضو لزراعػػ ومػػفوحراثػػ واتسػػميدواتحديػػدو

مليػػػيتوا ػػػريواا ت لػػػيـوخػػػبلؿومرحلػػػ ومااعػػ واالشػػػجيروامػػػيوتشػػػمؿوعمليػػػػ وشػػػراءوا شػػػتبلتواغرسػػ يواتبظػػػيـوع
ا غػػػرسو،وإ يتػػػػ وا ػػػىومايتحػػػ واالمػػػراضواا حشػػػراتوااالدغػػػيؿو.وا شػػػاؿوعػػػيـوافوايتػػػ وا بف ػػػيتوا متح  ػػػ و
خػػػبلؿومرحلػػػ واالبشػػػيءوت ت ػػػروجمي  ػػػيوبف ػػػيتورأسػػػمي ي وايفػػػتحوحسػػػيبوخػػػيصو بلاػػػؿوا ثي ػػػتو يسػػػـوحػػػػ/و

ووو-يويل و:ا  ستيفوايدارورايدحوسبايي وايمافوتاايروهذاوا حسيبوام
و

 حػ/وا  ستيفو)وحدي  وا فيا  و(
ورايدوأاؿوا مدة××و
وحػ/وتاي يؼواعدادوارضوا  ستيف××و
وحػ/وتاي يؼوا شتبلت××و
وحػ/وتاي يؼواالسمدة××و
وحػ/ومايريؼومايتح واالتيت××
وحػ/ومايريؼوا ت ليـو××و
×× 

و
ا راػػػيدو)يمثػػػؿوتالفػػػ وا  سػػػيتيف(وايظ ػػػرو××و

يفمػػػ وا مراػػػزو ػػػمفوت ػػػرةواالاػػػاؿوا ثي تػػػ وتػػػ وع
وا مي  و لمبشأةوا زراعي .

و
و___________

×× 
وا مبشػػأةوا زراعيػػ و زراعػػ وابػػااعومػػفوا محياػػيؿوا  ر ي اي سػػلؽو،وا اػػرتسو،وا ريحػػيفو عػػدوت ػػـا
اا سػ يب وااوزراعػػ وا  طػػيخواا شػميـو،وي ػػدؼوتح يػؽو  ػػضوااليػراداتو لمبشػػأةوخػػبلؿوتتػػرةواالبشػيءواا تاػػايفو

روتمتدو سبااتوعديدةوحسبوبػاعواالشػجيروا مزراعػ وتمػثبل وزراعػ وا  بػبوتثمػروتػ و ل ستيفواه وتترةوابتظي
(وسػػػبااتوأاوأاثػػػرو تاػػػافومثمػػرةو،وا م ػػػـوهبػػػيوايػػػؼوب ػػػي جو0ا  ػػيـوا ثي ػػػثوازراعػػػ واشػػػجيروا بخيػػػؿوتمتػػدو ػػػػ)
ومايريؼواايراداتوهذحوا مبتجيتوا  ر ي و؟

و-افواالجي  وعلىوهذاوا تسيؤؿوتب سـوا ىواتجيهيف:
ػػؿوحػػػ/وا  سػػتيفو ماػػيريؼوا مبتجػػيتوا  ر ػػي وايج ػػؿودافبػػي و ييرادات ػػيو  اػػدوتخفيػػؼوواالول: يجػبوافويحمق

واع يءوا مايريؼوا رأسمي ي و.
 ػػرارةوتػػتحوحسػػيبوخػػيصو ي مبتجػػيتوا  ر ػػي ويج ػػؿومػػديبي و ماػػيريف يوادافبػػي و ييرادات ػػيوايغلػػؽووالثــاني:

  ػػػذحوا ػػػرأيوا ػػػىواالحتفػػػيظو ي ماػػػػيريؼووراػػػيدوا حسػػػيبوتػػػ وحسػػػيبواالر ػػػيحواا خسػػػيفرو.وايؤيػػػدواألخػػػذ
ا رأسػػػػمي ي و ل سػػػػتيفودافوافوتتػػػػأثرو ػػػػييراداتواماػػػػيريؼوا مبتجػػػػيتوا  ر ػػػػي و،واياػػػػاروحػػػػػ/وا مبتجػػػػيتو

و-ا  ر ي وايآلت و:
و-:

و
 -ثانيًا : مرحمة االنتاج واالثمار :

يعصوا  ػدرةواالبتيجيػ وت وهذحوا مرحل وي دأوا  ستيفو يالبتػيجوا شػاؿوتجػيريواتبت ػ وهػذحوا مرحلػ وعبػدميوتتبػ
 ل سػػتيفوا شػػاؿوا يػػرو حيػػػثوياػػافواسػػتغبلؿوا  سػػػتيفوغيػػرواعتاػػيديو سػػ بوزيػػػيدةوا بف ػػيتوعلػػىوا  اافػػػدو

وا متح   ومفو ي وا ثميرو.و ذاوياافومفواالت ؿوخل واالشجيرواا  وشجيراتوجديدةوتحؿومحل يو.



ريؼوتػػػػ وهػػػذحوا مرحلػػػ واعليػػػهوابػػػهوتػػػ ومرحلػػػ واالبتػػػيجوااالثمػػػيرو ل سػػػتيفواعت ػػػيروايتػػػ وا ماػػػي
)ايراديػػػ (وايفػػػتحوحػػػػ/وماػػػراتيتواايػػػراداتوا  سػػػتيفو يحمػػػؿو ايتػػػ وماػػػيريؼوهػػػذحوا مرحلػػػ وايج ػػػؿودافبػػػي و
 ػػييراداتوم ي ػػيتوا ثمػػيروايمثػػؿوراػػيدوا حسػػيبواػػيت وااليػػرادوا متح ػػؽو)ر ػػحواالسػػتغبلؿ(و،وإذفوسػػياافو

يتواايػػػػراداتوا  سػػػػتيفوا ػػػػذيويمثػػػػؿوهبػػػػيؾوحػػػػػ/وا  سػػػػتيفوا ػػػػذيويمثػػػػؿوتالفػػػػ وابشػػػػيءوا  سػػػػتيفواحػػػػػ/وماػػػػرات
وماراتيتواايراداتوخبلؿومرحل واالثمير.

و
و

و-ثالثًا : مرحمة التدىور واالضمحالل :
امػيوذاربػيوسػي  ي و ػأفوب ييػ ومرحلػ واالثمػػيرو،وهػ و دايػ و مرحلػ وإ ػمحبلؿوا  سػتيفواب ػصوعدرتػػػهوو

وىنـاك اتجـاىين اسػت بلؾو ل سػتيفوواالبتيجي و،وايث توهذاوا ب صوت وا  درةواالبتيجيػ وعػفوطريػؽواحتسػيب
 حول متى يبدأ احتساب استيالك لمبستان ؟

 : يؤيػػدواحتسػيبواالسػػت بلؾوتػػ ودارواال ػػمحبلؿوعلػىواعت ػػيروافواالشػجيروتػػ ووو-االتجـاه األول
ودارواالثميروت وبماومستمرواالياجدوهبيؾوب صوت وا  درةواالبتيجي و.

 : سػػػت بلؾو ل سػػػتيفوياػػػافومبػػػذو دايػػػ ومرحلػػػ واالثمػػػيرويػػػر وأفو ػػػػدءواحتسػػػيبواالو-االتجـــاه الثـــاني
  ػػدؼوتازيػػ وعػػبءواالسػػت بلؾو)اماػػراؼ(و ػػيفوتترتػػ واالثمػػيروااال ػػمحبلؿودافوأفوي تاػػرو
احتسي هوعلىوتترةواال محبلؿوت طواه وتترةوزييدةوا بف ػيتوعلػىوااليػراداتو.واعليػهومػفواالت ػؿو

وات يعوا رأيوا ثيب و.
و- يث يتواالست بلؾوت  واالت :وأميوا  يادوا محيس ي وا مت ل  

 -الطريقة االولى ) الطريقة المباشرة (: –أ 
ووووووووووووو

 -الطريقة الثانية ) الطريقة غير المباشرة (: -ب
وووووووو

 
 المحاظرة السابعة

 )اختٌارات وصح وخطا (

 

   حســابات الماشية 

 
راعيػػ وامػػػد وامايبيػػ وت سػػيم يوءويجػػبوا تمييػػزو ػػيفوابػػااعوا ميشػػي وتػػ وا مبشػػ توا زوع ػػؿواػػؿوشػػ و

محيسػػ يي وا ػػىوأاػػؿوثي ػػػتوامتػػدااؿواذ ػػؾوت  ػػي و لغػػػرضومػػفواعتبيف ػػيواطري ػػ واسػػػتغبل  يو،وحيػػثوي ػػدومػػػفو
و-االااؿوا ثي ت واؿومفو:

وميشي وا تر ي و. .0



وميشي وا  مؿو. .0
وميشي واال  يف .0

و-اي دومفواألااؿوا متداا  :
و.وميشي وا تسميفو.0

وباعومفوابااعوا ميشي وا مذاارةواعبلح.وااالت وتا يحومفاؿو اؿوووو
 اواًل: ماشية التربية

ي اػدو ميشي وا تر ي و،وتلؾواألااؿوا حياابي وا ت وتشتري يوا مزرعػ و  اػػدواالحتفػيظو  ػيواأاػؿوو
وثي تواترتي  يو لحااؿوعلػىوا بتيجيتو  ي  يواتح يؽور حي ومفواراءوذ ؾو)ر حومفوعملي و ي وا بتيج(وو.

 -معالجة المحاسبية يتم فتح الحسابات التالية:والغراض ال 

وحسيبوميشي وا تر ي و. .0
وحسيبوماراتيتواايراداتوميشي وا تر ي و. .0
وحسيبوا بتيجو)ا ماا يد(. .0
وحسيبوم ي يتوا بتيجو)م ي يتوا ماا يد(. .0
وحسيبوار يحواخسيفروميشي وا تر ي و. .0

ويل :اتيمػيويل واست راضو اؿوباعومفوأبااعوا حسي يتوا خمس وااميو
و-حسيبوميشي وا تر ي و:و-0

ي ػػػػـوهػػػػػذاوا حسػػػػيبورايػػػػػدوا ػػػػرؤاسوا ا يػػػػرةو ميشػػػػي وا تر يػػػػ و)أيواالم ػػػػيت(وا تػػػػ وتاػػػػافو ػػػػػد وووووووووو
ا مزرع واميوعدوتشتريهوأاومػيويحػاؿومػفوا بتػيجو لتر يػ و،وامػيو ػيفوهػذاو حسػيبوم ي ػيتوميشػي وا تر يػ وامػيو

فوم ػػدرا و سػػ روا تالفػػ واي ػػدو يالماػػيفوتاػػايروحسػػيبوميشػػي ويحػػاؿومب ػػيوا ػػػوميشػػي وا  مػػؿوأاوميشػػي واال  ػػي
وا تر ي واتؽوا شاؿواآلت و:

و
وحػ/وميشي وا تر ي 

 ا تفيايؿ ا م ل  العدد ا تفيايؿ ا م ل  ا  دد
و×
و×
و×
و×
و×
و×
و
× 

و×
و×
و×
و×
و×
و×
و
× 

ورايدوأاؿوا مدة
وحػ/ا مشترييتومفوا غيرو

وحػ/ميشي وا تسميفو)محاؿ(
وحػ/ميشي وا  مؿو)محاؿ(
وحػ/ميشي واال  يفو)محاؿ(

وحػ/ا بتيجو)عبدوا تحايؿو ي تالف (
حػ/م ي يتوا بتيجو)عبدوا تحايؿو

  س روا ساؽ

و×
و×
و
و
و-
و
و×
و×
و
× 

و×
و×
و
و
و×
و
و-
و×
و
× 

والف وم ي يتوا ميشي وا ىوا غير
وحػ/ميشي واال  يفوااوميشي 
وا تسميفوااوميشي وا  مؿ

و)الف وا محاؿوا ي ي(
وحػ/است بلؾوميشي وا تر ي 

وعبدوات يعوا طري  وا م يشرة()
وا بيتؽواالعتييدي

وحػ/أ.خوميشي وا تر ي و)الف وا بيتؽوغيرواالعتييدي(
ورايدوآخروا مدة

 )يظ روت وا ميزابي وتحتوت رةوا ماجاداتوا ثي ت (
× ×  × ×  

 -القيود المحاسبية الخاصة بحساب ماشية التربية فتكون:



ا ميشػػي واالخػػر وا ػػىواػػبؼوميشػػي وا تر يػػ وتياػػافووعبػػدوتحايػػؿوا تاػػبيؼو  ػػددومػػفورؤاسوابػػااع .0
و-ا  يدوا محيس  وعلىوا بحاواآلت و:

وحػ/وميشي وا تر ي و××ووووووووووووو
وا خو…وحػ/وميشي وا تسميفوااوا  مؿو××وووووووووووووووووو

عبػػدوعيػػيـوا مبشػػأةومػػثبل و تحايػػؿوجػػزءومػػفوا ماا يػػدوا ػػىوميشػػي وا تر يػػ و م بػػىوحجزهػػيوتياػػافوا  يػػدو .0
و-محيس  وعلىوا بحاواآلت و:ا 
و-ت وحي  وا تحايؿو لماا يدو ي الف وتياافوا  يدوا محيس  وعلىوا بحاواآلت :و-أ

وحػ/وميشي وا تر ي و××ووووووووووووووووو
وحػو/وا بتيجو××وووووووووووووووووووووووووووو

و-ت وحي  وا تحايؿو لماا يدو س روا ساؽوياافوا  يدوعلىومرحلتيفو:و-ب
وحػ/وم ي يتوا بتيجو(و××و0ا  يدو)

وحػ/وا بتيج××ووووووووووووووووووووو
وػػػػػػػوو
وحػ/وميشي وا تر ي و(و××و0ا  يدو)

وحػ/وم ي يتوا بتيج××وووووووووووووووووو
عبدوعييـوا مبشػأةو تحايػؿوعػددومػفوا ػرؤاسومػفوميشػي وا تر يػ وا ػىوابػااعوا ميشػي واالخػر و)ا  ػيفو،و .0

وايؿوايآلت و:عمؿوأاوتسميف(وتتاافوعيادوا تح
و-عبدوا تحايؿو ي الف وياافوا  يدو:و–أوو
ومفوحػ/وميشي واال  يفو،وا  مؿو،وا تسميف××ووووووووووو

وحػ/وميشي وا تر ي و××وووووووووووووووو
و-عبدميويتـوا تحايؿو س روا ساؽومثبل و) س رويزيدوعفوا الف (وياافوا  يد:و-ب

و،وا تسميفوحػ/وميشي واال  يفو،وا  مؿو××وووووووووووووو
وحػ/وميشي وا تر ي و) ي الف (و.××وووووووووووووووووو
وحػ/وأ.خوميشي وا تر ي و)ار يحوتحايؿ(و.××وووووووووووووووووو

عبػػدو يػػ وا مبشػػأةوا زراعيػػ و   ػػي ومػػفوميشػػي وا تر يػػ و)ا ا يػػرةوااواالم ػػيت(و سػػ بوتبػػيعصوعػػدرت يو .0
 ت وا تػ و ػدي يو)أيوأفوعمليػ وا  يػ و  ػذحواالبتيجي و،و م بىوآخرواالستغبيءوعفو  ضواالااؿوا ثي

و-االااؿو يستوداريهوالغراضوا متيجرةو  ي(وستاافوا  يادوا محيس ي واميويل و:
و-اذاوتـوا  ي و ر حوياافوا  يدو:و–أوو

و….حػ/وا ابداؽو،وا مديبافو××وووووووووووو
وحػ/وميشي وا تر ي و) ي الف (و××ووووووووووووووووو
وحػ/وأو.وخوميشي وا تر ي و××ووووووووووووووووو

و-اذاوتـوا  ي و لرؤاسوا ا يرةو خسيرةوياافوا  يدو:و-بو

  س روا الف 

  س روا ساؽ



و….حػ/وا ابداؽو،وا مديبافو××ووووووووووووو
وحػ/وأو.وخوميشي وا تر ي و××ووووووووووووووووووووو

وحػ/وميشي وا تر ي و) ي الف (××ووووووووووووووووووووووووووو
راعيػػ وهػػ وأحػػدواالاػػاؿوا ثي تػػ وتػػ وا مبشػػأةواا تػػ وتسػػيهـوتػػ و اػػافوميشػػي وا تر يػػ وتػػ وا مبشػػأةوا زو .0

عمليت ػػيواالبتيجيػػ و،وتػػبلو ػػدومػػفواحتسػػيبواسػػت بلؾو  ػػيوامػػيوهػػاوا حػػيؿو   يػػ واألاػػاؿوا ثي تػػ ومػػفو
،واتاػافوعمليػ واث ػيتوماػراؼواالسػت بلؾو ميشػي وا تر يػ وسػتاافو…وم يب وأاوأثيثوااوسييراتو

و-ايآلت :
ووو-ا م يشرةوياافوا  يدو:وعبدواستخداـوا طري  و–أوو

وحػ/واست بلؾوميشي وا تر ي و××ووووووووووووووووو
وحػ/وميشي وا تر ي و××وووووووووووووووووووووووو

و-عبدواستخداـوا طري  وغيروا م يشرةوياافوا  يدو:و-بو
وحػ/واست بلؾوميشي وا تر ي و××وووووووووووووو

وا تر ي وحػ/ومخاصواست بلؾوميشي و××ووووووووووووووووووووو
و-ات وابلوا حي تيفو)أ(وا)ب(ويغلؽوماراؼواالست بلؾواميويل :وووووو

وحػ/وماراتيتواايراداتوميشي وا تر ي و××وووووووووووو
وحػ/واست بلؾوميشي وا تر ي و××ووووووووووووووووووووو

 خااصوا اتييتوااو)ا بيتؽ(و يػفوا مااش وهػ وحي ػ وتحػدثو ػيفوأغلػبواألاػاؿوا حياابيػ وا اػفو .2
تاافوحي  وا اتييتوهػ و ػمفوا حػدادوا ط ي يػ وا مسػماحو  ػيوايسػمىوهبػيو) ي بػيتؽواالعتيػيدي(ووعد

،وأميوإذاوتجيازوعددوا اتييتوا حػدوا مسػماحو ػهوتيسػمىوهبػيو) ي بػيتؽوغيػرواالعتيػيدي(وت خاػاصو
فػ وا بيتؽواالعتييديوسيظ رو ي  ددوت طوت وحػػ/وميشػي وا تر يػػ و،وأيواسػتخداـوطري ػ وا ت ػخيـو تال

ا احػػداتوا سػػليم واا بػػيتؽوغيػػرواالعتيػػيديو تالفػػ وا بػػيتؽواالعتيػػيديو،وأمػػيوا بػػيتؽوغيػػرواالعتيػػيديو
وتيسجؿو هوا  يدوا تي  و:

وحػ/وأو.وخوميشي وا تر ي وو××وووووووووووووو
وحػ/وميشي وا تر ي و××ووووووووووووووووووووو

و-حسيبوماراتيتواايراداتوميشي وا تر ي و:و-0
سػػيبوتػػ وجيب ػػهوا مػػديفوايتػػ وا ماػػيريؼوا م يشػػرةواغيػػروا م يشػػرةوا تػػ وتخػػصويت ػػمفوهػػػذاوا حو

ميشػػي وا تر يػػ و)ا ػػرؤاسوا ا يػػرة(وت ػػطوأمػػيوا ماػػيريؼوا خياػػ و ي بتػػيجو)ا ماا يػػد(وتتظ ػػروتػػ وحػػػ/وا بتػػيجو،و
وأميوا جيببوا داففو حسيبوماراتيتواايراداتوميشػي وا تر يػ وتتظ ػروتيػهوايتػ وااليػراداتوا  ر ػي و ميشػي 
ا تر يػػ و،وحيػػثوأفوااليػػراداتوا متح  ػػ ومػػفو يػػ وماا يػػدوميشػػي وا تر يػػ وهػػ وتمثػػؿوااليػػراداتو لبشػػيطوا رفيسػػ و
اميوااليراداتوا متح   ومػفو يػ وا حليػبوا فػيفضوعػفوحيجػ وا ماا يػدوااوااليػراداتوا متح  ػ ومػفو يػ وا سػميدو

ي و لبشػيطو،ويمثػؿوراػيدوحػػ/وماػراتيتوا حيااب وااوايراداتوتأجيرهيو ل مؿو لغيروتتمثؿوااليػراداتوا  ر ػ
و-اايراداتوميشي وا تر ي والف وابتيجو)ا ماا يد(وا متح   وخبلؿوا فترةو،وايااروا حسيبوايآلت و:



 حـ/ مصروفات وايرادات ماشية التربية
والف وا  لؼوا مست لؾ××و
واجاروعميؿوا حظيفر××و
وايجيروااوابدثيروم بىوا حظيفر××و
وري تاي يؼوط ي  و يط××و
واست بلؾوميشي وا تر ي ××و
 مايريؼواخر ومتباع وتخصوميشي وا تر ي ××و

وايراداتواال  يفوا م يع ××و
وايراداتوسميدوحيااب وم يع××و
وايراداتوعمؿوا ميشي و حسيبوا غير××و
و
و

 ا رايدو)يمثؿوالف وا بتيجوخبلؿوا فترة(×××و

××× ××× 

و-راتيتواايراداتوميشي وا تر ي و:اتاافوا  يدوا خيصو غلؽورايدوحػ/وماووووووووو
وحػ/وا بتيجو××وووووووووو

وحػ/وماراتيتواايراداتوميشي وا تر ي و.××وووووووووووووووو
و-حسيبوا بتيجو)ا ماا يد(و:و-0

اهػػػاوحسػػػيبويخػػػصوا ماا يػػػدوخػػػبلؿوا فتػػػرةو،ويظ ػػػروتػػػ وجيب ػػػهوا مػػػديفوراػػػيدوحػػػػ/وماػػػراتيتوو
تظ ػػروايتػػ وا ماػػيريؼوا خياػ و ي ماا يػػدو حػػيفواعػػتو ي  ػػيو،واايػراداتوميشػػي وا تر يػػ و)الفػػ وا ماا يػد(وامػػيو

أمػػػيوا جيبػػػبوا ػػػداففو لحسػػػيبوتيظ ػػػروا محػػػاؿومػػػفوا ماا يػػػدوا ػػػىوميشػػػي وا تر يػػػ وااوابػػػااعوا ميشػػػي واالخػػػر و
 ي الف و،وامػيويظ ػروا بػيتؽواالعتيػيديو لماا يػدو ي  ػددواالفػ وا بػيتؽوغيػرواالعتيػيديوايمثػؿوراػيدوا حسػيبو

واا يدو)غيروا م يع (وآخروا فترة.ا مت   ومفوا م
افوا ماا يػػػدوا مت  يػػػ وب ييػػػ وا فتػػػرةوتػػػ وا مبشػػػأةواا تػػػ و ػػػـويػػػتـو ي  ػػػيو،وسػػػت ابوعلػػػىواب ػػػيوااػػػاؿوو

متداا  وستظ روت وا ميزابي وا  مامي و لمبشػأةوا زراعيػ وشػأب يوتػ وذ ػؾوشػأفوا   ػيع وا تػ وتتػيجرو  ػيوأيو
و-يجو)ا ماا يد(و ي شاؿوا تي  :مبشأةوتجيري و،وهذاوايمافوتاايروحسيبواالبت

 حػ/وابتيجو)ا ماا يد(
 ا تفيايؿ ا م ل  ا  دد ا تفيايؿ ا م ل  العدد
× 

و×
و
و-
 

و×
و×
و
× 

ورايدوأاؿوا مدة
حػ/وماراتيتواايراداتوميشي وا تر ي و)الف و

وا بتيج(
ايت وا مايريؼوا م يشرةواغيروا م يشرةو

 ا خيا و ي ماا يدو حيفو ي  ي

و×
و×
و
و×
و×
و
و×
و
و×
× 

و×
و×
و
و×
و×
و
و×
و
و-
× 

وحػ/ميشي وا تر ي ) الف وا محاؿوا ي ي(
حػ/م ي يتوا بتيج) الف وا محاؿو

و م ي يتوا بتيج(
وحػ/م ي يتوا بتيج)الف وا م ي يتو لغير(
حػ/ميشي وا  مؿ،وا تسميفو،واال  يفو

و)الف وا محاؿوا ي ي(
حػ/أ.خوميشي وا تر ي و)بيتؽوغيرو

واعتييدي(
وبيتؽواعتييدي
 ا مدةرايدوآخرو

× ×  × ×  
و



و-أميوا  يادوا محيس ي وا مت ل  و حسيبوا بتيجوميويل و:و
ا  يادوا محيس ي وا خيا و غلؽورايدوحػ/وماػراتيتواايػراداتوميشػي وا تر يػ واعيػادوتحايػؿوا بتػيجو .0

ا ػىوحػػػ/وميشػي وا تر يػػ و ي الفػ وااو سػػ روا سػاؽوذاػػرتو ػمفوعيػػادوا حسػي يفوا سػػي  يفوحػػ/وميشػػي و
وحػ/وماراتيتواايراداتوميشي وا تر ي و.ا تر ي واو

و-ا  يادوا خيا و يث يتوعملي و ي وا بتيجوا ىوا غيروه : .0
و-إث يتوالف وا م ي يتو ي  يدو:و–أوو

وحػ/وم ي يتوا بتيجو××وووووووووووووووو
وحػ/وا بتيج××ووووووووووووووووووووو

و-اث يتوعيم وا م ي يتو لماا يدو:و-بو
و،وا مديبافو.وحػ/وا ابداؽ××ووووووووووووو

وحػ/وم ي يتوا بتيجو.××ووووووووووووووووو
و-إث يتوا محاؿومفوا ماا يدو ميشي وا تر ي وا ىوابااعوا ميشي واالخر و) ي الف (: .0

وحػ/وميشي واال  يفو،وا  مؿو،وا تسميفو××ووووووووووو
وحػ/وا بتيجو××وووووووووووووووو

و-اافو ي  يدو:إث يتوتالف وا بيتؽوغيرواالعتييديو يفوا ماا يدوي .0
وحػ/وأو.وخوميشي وا تر ي و××وووووووووو

وحػ/وا بتيجو.××وووووووووووو
وحسيبوم ي يتوا بتيجو-0

يج ػؿوهػػذاوا حسػػيبومػديبي و تالفػػ وم ي ػػيتوا ماا يػدواماػػيريؼو يػػ واتازيػ وا ماا يػػدو)ا بتػػيج(واػػذ ؾوو
تر يػػػ و،وأمػػػيوا جيبػػػبوا ػػػداففويج ػػػؿومػػػديبي و الفػػػ وا بتػػػيجوا مػػػرادوتحايلػػػهو) سػػػ روا سػػػاؽ(وا ػػػىوحػػػػ/وميشػػػي وا 

 لحسػػيبوتتظ ػػروتيػػهوايػػراداتوم ي ػػيتوا بتػػيجوا ػػىوا غيػػروامػػيويظ ػػروحػػػ/وميشػػي وا تر يػػ وتػػ وهػػذاوا جيبػػػبو
 سػ بوتحايػؿوا بتػيجوا ػػىوحػػ/وميشػي وا تر يػ و سػػ روا سػاؽ،وايراػدوا حسػيبو يظ ػػروار ػيحوااوخسػيفرو يػػ و

و ي و.ا بتيجوحيثويغلؽوهذاوا رايدوت وحػ/وأو.وخوميشي وا ترو
و-ايمافوتاايروحسيبوم ي يتوا بتيجو ي شاؿوا تي  :و

 حـ/ مبيعات النتاج
 ا تفيايؿ ا م ل  ا  دد ا تفيايؿ ا م ل  العدد
و××
و××
 

وحػ/ا بتيجو)الف وا م ي يت( ××
حػ/ا بتيجو)ا محاؿو لتر ي و س رو

وا ساؽ(
ـ. ي واتسايؽوا ماا يدوا رايدو

 )حػ/أ.خوميشي وا تر ي (

و××
و
×× 

و××
و
و××
و
××× 

وحػ/وا ابداؽوا مديبافو)عيم وم ي يتوا ماا يد(
وحػ/وميشي وا تر ي و)وعفوتحايؿوا ماا يدو س روا ساؽ(

 ا رايد)حػ/أ.خوميشي وا تر ي (

××× ×××  ××× ×××  
و



و
 

و-اياافوعيدوغلؽورايدوحػ/وم ي يتوا بتيجوعبدميوياافوممثبل ومجمؿور حوم ي يتوا ماا يد:
وا بتيجحػ/وم ي يتو××وووووووووو

وحػ/وأو.وخوميشي وا تر ي ××وووووووووووووووو
و-أميوإذاوايفورايدوحػ/وم ي يتوا بتيجوتمثبل و مجمؿوخسيرةوم ي يتوا ماا يد:ووووووووو
وحػ/وأو.وخوميشي وا تر ي و××ووووووو

وحػ/وم ي يتوا بتيجو××ووووووووووووو
وحسيبوأر يحواخسيفروميشي وا تر ي و-0

االر ػػيحواا خسػػيفروا متح  ػػ ومػػفوا بشػػيطووااو م بػػىوآخػػروافوهػػذاوا حسػػيبووايت ػػمفوهػػذاوا حسػػيبوايتػػ و
سػػيظ رو بػػيوخبلاػػ وتبتجػػهو بشػػيطوتر يػػ وا ميشػػي وتػػ وا مزرعػػ وا  ػػدؼوغل  ػػيوتػػ وحسػػيبواالر ػػيحواا خسػػيفروا  ػػيـو

وام ل وااحدوي  روعفومجمؿوخسيرةوأاور حوا بشيطوايااروا حسيبوايآلت :
 حـ/ ارباح وخسائر ماشية التربية

وحػ/وميشي وا تر ي و)بيتؽوغيرواعتييدي(××و
وحػ/وميشي وا تر ي و)خسيفرو ي وا ميشي (××و
وحػ/وا بتيجو)بيتؽوغيرواعتييدي(××و
وحػ/وم ي يتوا بتيجو)خسيفرو ي وا ماا يد(××و
 ا رايدو)مجمؿوا ر ح(وحػ/أ.خوا  يـ×××و

وحػ/وم ي يتوا بتيجو)ار يحو ي وا ماا يد(××و
وافو)ار يحوم ي يتوا ميشي وا ا يرة(حػ/وابداؽو،ومديب××و
وا رايدو)مجمؿوخسيرة(وحػ/أ.خوا  يـ×××و

و
 

××× ××× 

وووووووووو
و-افوا  يادوا محيس ي وا خيا و غلؽورايدوحسيبوار يحواخسيفروميشي وا تر ي وايآلت و:و
و-إذاوايفورايدوا حسيبوداففوايومجمؿور حو:و–أو

وي حػ/وار يحواخسيفروميشي وا تر ××وووووووووو
وحػ/واالر يحواا خسيفروا  يـ××وووووووووووووووو

وإذاوايفورايدوا حسيبومديفوايومجمؿوخسيرحو:و-ب
وحػ/واالر يحواا خسيفروا  يـ××وووووووووو

وحػ/وار يحواخسيفروميشي وا تر ي و××وووووووووووووووو
 
 
 
 

 ثانيًا: ماشية التسمين



تغػذيت يوارعييت ػيوالعػيدةو ي  ػيو  ػدوتتػرةوواي ادو  يوتلؾوا ميشي وا مشتراةومػفوع ػؿوا مزرعػ و  اػدو
مػػفوا ػػزمفواتح يػػؽور حػػي ومػػفواراءوذ ػػؾو،وات ػػدوميشػػي وا تسػػميفوأاػػبل ومػػفواألاػػاؿوا متداا ػػ واذ ػػؾو اػػافو

و-ا شراءواليتـو  ادواالحتفيظو  يو،واالغراضوا م ي ج وا محيس ي وتفتحوت وا سجبلتوا حسي يتواآلتي و:
 .وحسيبوميشي وا تسميفو
 وتيتواايراداتوميشي وا تسميفو.حسيبوماراو
 .وحسيبوم ي يتوميشي وا تسميفو

و-ااآلت وت ريؼومفاؿو اؿوحسيبومفوا حسي يتوا ثبلث واعبلح:ووووووووو
و-.وحسيبوميشي وا تسميفو:0

ايج ػػػؿوهػػػذاوا حسػػػيبومػػػديبي و راػػػيدوأاؿوا مػػػدةواوا مشػػػترييتوم ػػػيتي وا ي ػػػيوا ماا يػػػدو ي  ػػػددوت ػػػطوو
اتيتواايػراداتوميشػي وا تسػميفو،وا ي م ي ػؿويج ػؿودافبػي و ي بػيتؽومػفوا ميشػي واا رايدوا مديفو حسيبوماػرو

 ي  ػػػددوت ػػػدو،وام ي ػػػيتوميشػػػي وا تسػػػميفو سػػػ روا تالفػػػ و،وا ػػػذ ؾوياػػػافوا راػػػيدوا ب ػػػيف وا مػػػديفوهػػػاوعيمػػػ و
و-ميشي وا تسميفوآخروا مدةوايمافوتاايروا حسيبو ميشي وا تسميفو ي شاؿواآلت و:

 حـ/ ماشية التسمين
 تفيايؿ عيم  عدد تفيايؿ عيم  ددع
و×
و×
و×
و
و-
× 

و×
و×
و×
و
و×
- 

ورايدوأاؿوا مدة
وحػ/وا مشترييتومفوا غيرو

حػ/وا مااش واالخر و)محاؿومفوابااعو
وا ميشي واالخر (

وحػ/ماراتيتواايراداتوميشي وا تسميف
 ا ماا يدوخبلؿوا فترة

و×
و×
و×
و
و×
× 

و-
و×
و×
و
و×
× 

وا بيتؽواالعتييدي
وتؽوغيرواالعتييدي(حػ/أ.وخوا  يـو)ا بي

حسي يتوا مااش واالخر و الف وا محاؿو
وا ي ي

وحػ/وم ي يتوميشي وا تسميفو) ي الف (
 رايدوآخروا مدة

X x  x x  
و
و-.وحسيبوماراتيتواايراداتوميشي وا تسميف:0

يت ػػمفوهػػػذاوا حسػػيبوتػػ وجيب ػػهوا مػػديفوايتػػ وا ماػػيريؼوا م يشػػرةواغيػػروا م يشػػرةوا تػػ وتخػػصوو
فو،وأمػيوتػ وجيب ػهوا ػداففوتتظ ػروااليػراداتوا  ر ػي وا بيجمػ وعب ػيو،وعلػىوافويغلػؽوا راػيدوميشي وا تسمي

(ومػػػفوحسػػػيبوميشػػي وا تسػػػميفواياػػػارو0تػػ وحسػػػيبوميشػػػي وا تسػػميفواامػػػيوتػػػـوتا ػػيحهوتػػػ وا  يػػػدورعػػـو)
وا حسيبوايآلت و:

و
 حـ / مصروفات وايرادات ماشية التسمين

 ا تفيايؿ ا  يم  ا تفيايؿ ا  يم 



و×
و×
و×
و×
× 

وا  لؼوا مست لؾ
وايجيروا حظيفروااوابدثيرهي

واجاروا  ميؿ
وتاي يؼوا ط ي  وا  يطري 
 ا مايريؼواالخر 

و×
و
و
و×

 

وااليراراتوا  ر ي 
و
و

ا رايدويغلؽوت وحسيبوميشي و
 ا تسميف

××  ××  
و
و-.وحسيبوم ي يتوميشي وا تسميفو:0

اػػػيريؼوا  يػػػ واا تسػػػايؽو،وأمػػػيوايج ػػػؿوهػػػذاوا حسػػػيبومػػػديبي و تالفػػػ وم ي ػػػيتوميشػػػي وا تسػػػميفوامو
ا جيبػػبوا ػػداففو لحسػػيبوتظ ػػروتيػػهوايػػراداتوا م ي ػػيتو ميشػػي وا تسػػميفو،وايراػػدوا حسػػيبو يظ ػػرواالر ػػيحو
ااوا خسيفروا بيجم وعفوا م ي ػيتوحيػثويغلػؽوهػذاوا راػيدوتػ وحسػيبواالر ػيحواا خسػيفروا  ػيـو.واياػارو

و-هذاوا حسيبوعلىوا بحاواآلت و:
 لتسمينحـ/ مبيعات ماشية ا

 ا تفيايؿ ا  يم  ا  دد ا تفيايؿ ا  يم  ا  دد
و×
و
و-
- 

و×
و
و×
و×
× 

وحػ/وميشي وا تسميف
و) تالف وا م ي يت(
وحػ/ومايريؼوتساي ي 
وحػ/ومايريؼو ي ي 

 ا رايدو)مجمؿ(

و× ×
و
و
و
× 

وايراداتوا م ي يت
و
و
و

 ا رايدو)مجمؿوا خسيرة(
 

 -: ثالثًا: ماشية العمل
ؾواالاػػػػاؿوا حياابيػػػػ وا تػػػػػ وت تبي ػػػػيوا مبشػػػػػأةوا زراعيػػػػ وي اػػػػػدوي اػػػػدو ميشػػػػي وا  مػػػػػؿو،وهػػػػ وتلػػػػػو

اسػػتخدام يوتػػ وابجػػيزو  ػػضواالعمػػيؿوتػػ وا مزرعػػ واي حراثػػ و،واا سػػ  و،وات ت ػػرومػػفواألاػػاؿوا ثي تػػ وتػػ و
ا مزرعػػػ ،وا ػػػذ ؾوسػػػيتـواحتسػػػيبواسػػػت بلؾوا سػػػبايو  ػػػيوامػػػيوهػػػاوا حػػػيؿوتػػػ وميشػػػي وا تر يػػػ و،واالغػػػراضو

و-تحوحسي يفوت وا سجبلتوت طواهميو:ا م ي ج وا محيس ي و،ويتـوت
وحسيبوميشي وا  مؿو -
وحسيبوماراتيتواايراداتوميشي وا  مؿو. -
 -:حساب ماشية العمل . 1

يا ػػػػحوهػػػػػذاوا حسػػػػيبوتػػػػ وجيب ػػػػهوا مػػػػديفوراػػػػيدوأاؿوا مػػػػدةومػػػػفوميشػػػػي وا  مػػػػؿو ي  ػػػػددواا  يمػػػػ وو
احاػػػ وا ماا يػػػدومػػػفوتاػػػي يؼوواا مشػػترييتومػػػفوا غيػػػرواا محػػػاؿومػػػفوأبػػػااعوا ميشػػػي واالخػػر واعيمػػػػ وا ماا يػػػد

ا رعييػػػ و،وتػػػ وحػػػيفويا ػػػحوا جيبػػػبوا ػػػداففو لحسػػػيبوا بػػػيتؽواالعتيػػػيديو ي  ػػػددودافوا  يمػػػ واا بػػػيتؽوغيػػػرو
االعتيػيديو ي  ػػددواا  يمػ واالفػػ وا محػاؿوا ػػىوابػااعوا ميشػػي واالخػر وااسػػت بلؾوميشػي وا  مػػؿو ي  يمػ واالفػػ و



،وتػ وحػيفوسػيظ روراػيدوآخػروا مػدةو ي  ػددواا  يمػ وحيػثووم ي يتوميشي وا  مؿوا ىوا غيػرو ي  ػددواا  يمػ 
وسيمثؿواحدوا ماجاداتوا ثي ت وا ت وستظ رو مفوت راتوا ميزابي وا  مامي و لمزرع 

و-.وماراتيتواايراداتوميشي وا  مؿ:0
يت ػػمفوهػػػذاوا حسػػيبوتػػ وجيب ػػهوا مػػديفوايتػػ وا ماػػيريؼوا م يشػػرةواغيػػروا م يشػػرةوا تػػ وتخػػصوو

جيبػػػبوماػػػراؼواسػػػت بلؾوميشػػػي وا  مػػػؿو،وأمػػػػيوا جيبػػػبوا ػػػداففو حسػػػيبوماػػػراتيتووميشػػػي وا  مػػػؿوا ػػػى
اايػػراداتوميشػػي وا  مػػؿوتتظ ػػروتيػػػهوايتػػ وااليػػراداتوا  ر ػػي و ميشػػي وا  مػػػؿومػػفو يػػ واالسػػمدةوااواال  ػػػيفو
اغيرهػػيو،وا ػػىوجيبػػبوإظ ػػيروحاػػ وا ماا يػػدومػػفوتاػػي يؼوا رعييػػ و،واا راػػيدوا مت  ػػ وتػػ وا حسػػيبوسػػيمثؿو

  مؿوا حيااب واا ذيوسيتـوتازي هوعلىواألبشط وا مستفيدةومفوا  مؿوا حيااب واتؽوأسسوم يب .الف وا 
 رابعًا: ماشية االلبان

ت ت روميشي واال  يفوأابل ومفواألااؿوا ثي ت وا ت وت تبي ػيوا مبشػ توا زراعيػ ومػفوأجػؿوا حاػاؿوو
حواالغػراضوا م ي جػ وا محيسػ ي وتفػػتحوعلػىومبتجيت ػيومػفوا حليػبوا خػػيـو  ػدؼو ي  ػيو لغيػرواتح يػؽواالر ػػي

ا حسي يتوا تي يػ وإذاواػيفوغػرضوا مبشػأةوا زراعيػ وهػاو يػ وا حليػبوا خػيـوم يشػرةو لمسػت لايفواهػ واػيآلت و
و-:
وحسيبوميشي واال  يفو -
وحسيبوماراتيتواايراداتوميشي واال  يفو. -
وحسيبواال  يفو. -
وحسيبوار يحواخسيفروميشي واال  يفو. -

ايفوا  دؼو لمبشأةوا زراعي ومفوميشػي واال  ػيفوهػاو يػ وجػزءومػفوا حليػبوا خػيـوااسػتغبلؿوأميواذاوووووووووو
ا  ػيع وامػدخبلتو اػبيع ومبتجػيتواال  ػيفوتػ وا مزرعػ و،وتفػػ ومثػؿوهػذحوا حي ػ ويفػتحوحسػيبوإ ػيت وهػػاو
)حسػػيبومبتجػػيتواال  ػػيف(وم يشػػرةو  ػػدوحسػػيبواال  ػػيفو تاػػ حوتػػ ومثػػؿوهػػذحوا حي ػػ ومجماعػػ وا حسػػي يتو

 خيا و ميشي واال  يفوخمس وحسي يتو.وا 

 
 رة الثامنةالمحاض

 )اختٌارات وصح وخطا(

 في النشاط السراعي  الحسابات الختامية

 
 الحسابات الختامية والميزانية في المنشآت الزراعية

مفواغراضوا محيس  وا زراعي وم رت وبتيج وعمػؿوا مبشػأةوا زراعيػ ومػفور ػحوأاوخسػيرةوخػبلؿوتتػرةوو
ب وام رت وا مرازوا مي  وت وب ييػ وتلػؾوا فتػرةو،وامػفوأجػؿوتح يػؽومػيوت ػدـو،ويػتـواث ػيتوا  مليػيتومي ي وم ي

ااالحػػداثوا حياػػػل وخػػػبلؿوا فتػػرةوتػػػ وا ػػػدتيترواا سػػجبلتوا محيسػػػ ي وا ياميػػػ واترحيل ػػيوا ػػػىواالسػػػتيذوا  ػػػيـو
ختيميػ وااسػتخراجوا بتيجػ وااعدادوميزافوا مراج  و يالرادةوتػ وب ييػ واػؿوشػ روتم يػدا والعػدادوا حسػي يتوا 

وا ب يفي ومفور حوااوخسيرةوعفوا فترةوا مي ي وا م بي وثـوعيفم وا مرازوا مي  وت وب يي وتلؾوا فترةو.



 -أواًل : حساب االرباح والخسائر في المنشآت الزراعية :
ي يػ وإفوحسيبواالر يحواا خسيفروي يفوبتيج وعمؿوا مبشأةوا زراعي ومػفور ػحوااوخسػيرةوعػفوتتػرةومو

م يب وعدوتاافوسب وااوعدةوش روحسبوظراؼوا مبشأةوا زراعيػ وابظيم ػيوا مػي  ،وايماػفوتجزفػ وا حسػيبو
ا ىوعدةوحسػي يتوتختلػؼو ػيختبلؼوط ي ػ وعمػؿوا مبشػأةوا زراعيػ واشػال يوا  ػيباب و،وتفػ وا جيبػبوا مػديفو

و-يتـوت ميفوا  بادواآلتي و:
وا ماراتيتواالداري وا  يم . -
و ي وا  يم .ا تاي يؼوا تساي -
وا ماراتيتوا  مامي . -
وا خسيفروعلىومستا وا مبشأةوا زراعي . -
ومخاايتواالااؿوا ثي ت . -
وخسيفرواالبشط . -

وو-أميوت وا جيببوا داففوتيبهويت مفوا  بادواآلتي و:
وار يحواالبشط وا زراعي وا مختلف . -
وار يحوااوايراداتوغيرومرت ط و بشيطوم يفو)عيم (. -

  ػػرو دعػػ وعػػفوبتػػيفجواعمػػيؿوا مبشػػأةوااػػؿوتػػيذاواػػيفوا راػػيدومػػديبي وتيبػػهوافوراػػيدوهػػذاوا حسػػيبوي
ذاواػيفوا راػيدودافبػي وايبػتوا بتيجػ ور حػي واػيتيي وايرحػؿو حسػيبورأسوا مػيؿوتػ و ي  روعفوخسيرةوايتي واا 

و-ا مبش توا زراعي وا فردي وا ماجبوا  يدوا محيس  واآلت و:
و

وحػ/واالر يحواا خسيفر××و
وحػ/ورأسوا ميؿ××وو

وايرحؿوا ىوحسيبوتازي واالر يحوت وا شرايتوا زراعي وا ماجبوا  يدوا محيس  واآلت :
وحػ/واالر يحواا خسيفرو××وو
وحػ/وتازي واالر يح××ووو
م ومبلحظػ وافوحسػيبواالر ػيحواا خسػيفروا ػذيوتػـوتاػايرحوهبػيو،واعتاػروعلػىو بػادوا ماػيريؼوو

و-هذاوا اتيبواا ت وايبت:اااليراداتو بلبشط وا زراعي وا ت وتـوتبيا  يوت و
وأ.ا محيايؿوا ح لي .
وب. سيتيفوا فيا  .

وج.ا مااش و يبااع يو)ا تر ي و،وا  مؿو،وا تسميفو،واال  يف(
و



 الزراعية………… شركة 
وحسيبواالر يحواا خسيفر

 ايبافواالاؿو00عفوا سب وا مبت ي وت و
وا ىوحػ/وااليجيروا مديف××و
وتر ي وا ىوحػ/وم ي يتوبتيجوميشي وا ××و
و)وت وحي  واجادوخسيري (ووووو
وا ىوحػ/وم ي يتواال  يف××و
و)ت وحي  واجادوخسيرة(وووو
وا ىوحػ/وم ي يتوميشي وا تسميف××و
و)ت وحي  واجادوخسيرة(ووو
وا ىوحػ/وم ي يتوا محيايؿ××و
و)ت وحي  واجادوخسيرة(ووو
وا ىوحػ/وا ديافوا م دام و××و
وا ىوحػ/ومخاصوا ديافوا مشااؾوتي ي××و
وحػ/وا خسيفروا  ر ي ××و
و

وايت وا ر ح
 ××وووووو

ومفوحػ/وااليجيروا دافف××و
ومفوحػ/وم ي يتومحااؿوا  طف××و
ومفوحػ/وم ي يتومحااؿوا  مح××و
ومفوحػ/وم ي يتومحااؿوا رز××و
ومفوحػ/وم ي يتومحااؿوا ذرة××و
ومفوحػ/وحدافؽوا فيا  )ا  سيتيف(××و
وا فيا  ااومفوحػ/وماراتيتوا خ راااتوحدافؽو××و
ومفوحػ/وماراتيتواايراداتوا محيايؿوا  ر ي ××و
ومفوحػ/وار يحواخسيفروميشي وا تر ي ××و
ومفوحػ/وم ي يتوميشي وا تسميفو××و
ومفوحػ/وار يحواخسيفروميشي واال  يف××و
ومفوحػ/وااليراداتوا  ر ي ××و
ومفوحػ/وااليراداتوا متباع ××و

وايت وا خسيرة
×× 

و-سيبواالر يحواا خسيفروعلىوشاؿوعيفم ودخؿوتت مفومرحلتيفواه :اميوي دو يالمايفواعدادوح
ا مرحل واالا ىوايتـوتي يوم يربػ وا م ي ػيتوا اػيتي و تالفػ وا م ي ػيتو لااػاؿوا ػىوار ػيحواخسػيفرو

واالستغبلؿوا زراعي و
راعػ وأميوا مرحل وا ثيبي وتيتـوتي يوإ يت وااليراداتوااالر يحواالخػر وا تػ والوتمػتوا ػىوا بشػيطوا زو

 اػل وم يشػرةواطػرحوأيػ وماػراتيتواخسػيفروالت ػادو لبشػيطوا زراعػ و لااػاؿوا ػىواػيت ور ػحوااوخسػيرةو
وا مبشأةوا زراعي وااميوما حوت وأدبيحو:

و
 الزراعية………. شركة 

وعيفم وبتيجواالعميؿ
 عفوا فترةوا مبت ي وت وووو/وووو/

وايرادوا م ي يت
و(وتالف وا م ي يت-)

و=وور حوا م ي يت
وتاي يؼواداري (و-)

و=وايت ور حوا زراع 
و+وايراداتواخر واار يحواخر و

وماراتيتواخر واخسيفرواخر و-
 =وايت وا ر حو)ا خسيرة(وا زراعي 

و××
و)××(
و××
و)××(
و××
و××
و)××(
×× 



 -ثانيًا : الميزانية العامة :
ادوحسػػػيبوأمػػػيوا حسػػػي يتوا مت  يػػػ وتػػػ ودتتػػػرواالسػػػتيذوأاوا ماجػػػادةوتػػػ وميػػػزافوا مراج ػػػ و  ػػػدواعػػػدو

االر ػػػيحواا خسػػػيفروااث ػػػيتوأثرهػػػيوعلػػػىوحسػػػيبورأسوا مػػػيؿوأاوحسػػػيبوتازيػػػ واالر ػػػيحوت ػػػ وتمثػػػؿوعبياػػػرو
ا ميزابي وا  يمػ وا ماجػاداتواا مطلا ػيتوارأسوا مػيؿوحيػثويػتـوتاػايروا ميزابيػ وا  يمػ ومػفوهػذحوا  بياػرو

هومراػػزوامػػااؿوا مبشػػأةوا زراعيػػ و،وتي ميزابيػػ وا  يمػػ و)عيفمػػ وا مراػػزوا مػػي  (ومػػيوهػػ واالواشػػؼويتحػػددو ماج ػػ
ايا ػػػحوتػػػ وا اشػػػؼوماػػػيدرواالمػػػااؿواااجػػػهوو00/00تػػػ و حظػػػ وم يبػػػ واهػػػ و حظػػػ وب ييػػػ وا سػػػب وتػػػ و

استثميرهيو،وات دوا ميزابي وا  يم وخيرجوا مجماع وا دتتري واامػيوهػاوا حػيؿو ي بسػ  و ميػزافوا مراج ػ وتأاجػهو
و-االستخداـوت ـواؿومفوا  بادواآلتي و:

 و- زراعي وا ثي ت وات ـو:األمااؿوا
واالرا  وا زراعي و. -
وا مبش توا زراعي و. -
وا طرؽواا جسارو. -
وا حظيفروا زراعي و. -
واالالتوا زراعي واا م داتوا زراعي و. -
وميشي وا  مؿواميشي وا تر ي و. -

 :و-األااؿوا زراعي وا متداا  واي ـو
وا ب دي و ي ابداؽواا مايرؼو -
و-ب دواه :االااؿوا زراعي وسري  وا تحاؿوا ىو -

واالستثميراتوا مي ي . -
وميشي وا تسميف. -
ومخيزفوا محيايؿ. -
ومخيزفوا  ذار. -
ومخيزفوا  لؼ. -

 .وا زراعيتوا  يفم وا ت و ـوياتمؿوبماهيو  د
 . واألااؿوغيروا ملماس
 :و-أميوا مطلا يتوتتتمثؿو ي  يادواآلتي و

وا دافباف. -
وا مستح يت. -
وااراؽوا دت . -
و يفم .ا سلؼوعلىوا محااالتوا زراعي وا  -
وا  راضو رهفوااو دافورهفوا مستح  .و -

 : وا خااصوا  باروا ثي ثوا متمثؿو حؽوا ملاي وتياافومفوا  بادواآلتي



ورأسوا ميؿ. -
واالحتييطييتو يبااع ي. -
واالر يحوا متراام و)وأاوا خسيفروا متراام و(. -
واالر يحوا  يم و)أاوا خسيفروا  يم و(. -
وابي وا  يم وت وا مبش توا زراعي وااآلت وبماذجوتفايل و لميزووووووووووو

و
و
و
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 /00/00ا ميزابي وا  يم واميوت و

و
و××
و
و××
و
و
و××
و
و××
و
و××
و
و××
و
و
و
و××
و××
و
و
و
و
و
×× 

و
و
و××
و)××(
و××
و
و)××(
و××
و)××(
و××
و)××(
و××
و)××(
و××
و××
و××
و××
و
وػػ
و××
و××
و××
وػػ
×× 

و-:واالااؿوا ثي ت 
وارا  وزراعي و
وم يب وزراعي 

وصواالبدثيرو لم يب وا زراع (ومخا-)
واالتوا زراعي 

و
ومخاصواالبدثيروا مترااـ
وم ميتواعط وغييروزراعي 
ومخاصواالبدثيروا مترااـو

واسيفؿوب ؿوا زراع 
ومخاصواالبدثيروا مترااـو-

واالثيتوا زراعي 
ومخاصواالبدثيروا مترااـوو-

وحدافؽوا فيا  و)ا  سيتيف(
وميشي واال  يف
وميشي وا تر ي 

وا  مؿميشي و
ومجماعواالااؿوا ثي ت 

وو
واستثميراتوت وشرايتوتي   

واس ـو)ثمفوا تالف (
وعراضواسبدات

و
 مجماعواالستثميراتوت وشرايتوتي   

و
و
و
و××
و
و
و
و
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 رأس المال
وأس ـوعيدي 
وأس ـوممتيزة

 رأس المال المصدر
و

 وعيمػػػػػػػػػػ وا سػػػػػػػػػػ ـوأسػػػػػػػػػػ ـوعيديػػػػػػػػػػ
االسػػػػمي و)وو(وديبػػػػيروا مسػػػػػتحؽو

وعلىوا مسيهميف
وايت وا مدتاع

وعدد
أسػػػػػػػػػ ـوممتػػػػػػػػػػيزةوعيمػػػػػػػػػػ وا سػػػػػػػػػػ ـو
االسػػػػم و)وو(وديبػػػػػيروا مسػػػػػتحؽو

وم وا مسيهميف
وايت وا مدتاع

وجمل ورأسوا ميؿوا مدتاع
 االحتياطيات

واحتييط وعيباب 
واحتييط وعيـو

احتيػػػػػػػػػػػػػػيط وارتفػػػػػػػػػػػػػػيعواسػػػػػػػػػػػػػػ يرو
واالااؿوا ثي ت 
وارعبلاةواالاد

واحتييطييتورأسمي ي واخر 
و
و

ومجماعواالحتييطييت
و
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 االصول المتداولة
ومخيزفوا محيايؿ
ومخيزفواالسمدة
ومخيزفوا ت ياي

ومخيزفواالعبلؼ
ومخيزفوا اعاد
وزراعيتوعيفم 

وا مديباف
واصوديافومشااؾوتي يمخو-

وااراؽوع ض
واستثميراتو) ي الف (

و(ومخاصوه اطواالس ير-)
وب دي وت وا ابداؽ
وب دي وت وا مايرؼ

ومجماعواالااؿوا متداا  
 االصول االخرى

ومايريؼوا تأسيس
ومايريؼواالادار

ومايريؼوحمل واعبلبي 
ومايريؼومدتاع وم دمي و

وأرادةومدبي وأخر 
 مجماعواالااؿواألخر 

و××
و
و
و
و
و
و××
و
و
و
و
و
×× 

و
و
و
و××
و
و××
و
و××
و××
و××
و××
 

ومجماعوح اؽوا مسيهميف
 الخصوم طويمة االجل

و
وسبداتو)عيم وا سبدواىسمي (

و
وعراضوطايل واالجؿ
 الخصوم قصيرة األجل
وحسي يتوا  باؾوا دافب 

ودافباف
وأو.ودت 

وماراتيتومستح  
 

مجماعوا مطلا يتواح اؽو ××  مجموع الموجودات  ××
 ا مي ايف

و
ووومثيؿ

تيميويلػ واالراػدةوا ظػيهرةوتػ وميػزافوا مراج ػ وا مسػتخرجومػفوسػجبلتواحػد وا شػرايتوا زراعيػ وو
و)ا م ي  و ي ديبير(و.و00/00 لسب وا مبت ي وت و
 -:األرصدة المدنية 

(وحػػػدافؽو004444(و،وم ػػػيب وا مزرعػػػ و)04444(واالالتوام ػػػداتو)04444ارا ػػػ وزراعيػػػػ و)و
(و،ومخػػػػػيزفواالسػػػػػمدةو24444(ومخػػػػيزفوا محياػػػػػيؿو)004444 يػػػػػ و)(و،وميشػػػػػي وا ترو004444ا فيا ػػػػػ و)

(و،ومػػػػػػديبافو04444(وااليجػػػػػػيراتو)00444(ومخػػػػػػيزفوا اعػػػػػػادو)04444(و،ومخػػػػػػيزفوا  لػػػػػػؼو)04444)
و.و054444(و،وب دوت وا مايرؼو04444(وديافوم دام و)04444)
 



 
 

 -: االرصدة الدائنة
(و،وأو.وخوميشػػػػػػػي وا تر يػػػػػػػ و00444(و،وأو.وخوحػػػػػػػدافؽوا فيا ػػػػػػػ و)004444أو.وخوا محياػػػػػػػيؿو)و

(و،ومخاػػػػػػػػصوابػػػػػػػػدثيروحػػػػػػػػدافؽوا فيا ػػػػػػػػ و044444(و،واحتييطيػػػػػػػػيتو)00444(و،ودافبػػػػػػػػافو)004444)
و(وو،ورأسوا ميؿو)و؟و(.2444(و،ومخاصوابدثيروميشي وا تر ي و)0444)

و-تيذاوعلمتوميويل و:
ووو0/5إفوااليجيرو مدةوسب واباؼواعت يرا ومفو .0
(وديبػػػيرو ػػػػـو044444أسوحا ػػػتوا ػػػىوميشػػػي وا تر يػػػ وعيم ػػػيو)(ورو044 لػػػ وبتػػػيجوميشػػػي وا تر يػػػ و) .0

وتسجؿوت وا سجؿ.
و%(وعسطوثي تو.04بس  وابدثيروا م يب و) .0
وت ررواطفيءوديافو  دـوامايبي وتحايل يو. .0

 المطموب :
واجراءوعيادوا تساي وا بلزم واتاايروحسيبواالر يحواا خسيفرواتاايروا مرازوا مي  و.و

و(0إجي  وا مثيؿوا تا يح و)
و2ووووووووو-اواًل : قيود التسوية :

وديبيروااليجيرو لسب وا حي ي و04444=----×وو24444=0.0÷وو04444
و00ووووووووووووووووووووووووووووووو

و
وحػ/وااليجيروا مدتاعوم دمي وو24444وو-أو

وحػ/وااليجيراتوو24444وو
وػػػػػػػ

وحػ/وميشي وا تر ي و044444و-ب
وي وا تر ي حػ/وار يحواخسيفروميشو044444وو

وػػػػػػػو
وحػ/وابدثيروم يب وا مزرع و00444وو-جػ

وحػ/وم يب وا مزرع وو00444وو
وػػػػػػػ

وحػ/وأ.خوا  يـو04444ثانيًا : 
وحػ/وديافوم دام و04444وو

وػػػػػػػ



 الزراعية…………… شركة 
 00/00حػ/واالر يحواا خسيفروا  يـوعفوا سب وا مبت ي وت و

وحػ/واإليجيراتو04444
وديافوم دام ووحػ/و04444
وحػ/وابدثيروم يب وا مزرع وو00444
 ايت وا ر حو054444

وحػ/وار يحواخسيفروا محيايؿ004444
وحػ/وار يحواخسيفروحدافؽوا فيا  و00444
وحػ/وار يحواخسيفروميشي وا تر ي 004444

 
220444 220444 

و
 الزراعية…………… شركة 

 00/00ا ميزابي وا  مامي واميوت و
 موب وحق الممكيةالمط الموجودات

و-:وا ماجاداتوا ثي ت 
واالرا  وا زراعي و04444
واالالتواا م داتوو04444
وا م يب وا زراعي و000444
وحدافؽوا فيا  و004444
ومخاصوابدثيروحدافؽوا فيا  و(-()0444)050444
وميشي وا تر ي و004444
ومخاصواست بلؾوميشي وا تر ي و(-(و)2444)و000444

و-:وا ماجاداتوا متداا  
ومخيزفوا محيايؿوو24444
واالسمدةو04444
وا  لؼو04444
وا اعادو00444
وا مديبافو04444
وب دوت وا مارؼوو00444

 الموجودات االخرى
 االيجيروا مدتاعوم دمي وو24444

و-:حؽوا ملاي واا مطلا يتوطايل واالجؿو
ورأسوا ميؿوو044444
و+وايت وا ر حو054444
واالحتييطييتوو044444

و
و
و
و

و-:وا متداا  وا مطلا يت
وا دافبافوو00444

و
و
و
و
و
و
 

 اجمي  وحؽوا ملاي واا مطلا يتو0000444 اجمي  وا ماجاداتو0000444
وووووووووو

و

 المحاضرة التاسعة
 )اختٌارات وصح وخطا(

 

 احملاسبة يف النشاط الفندقي



 
 أواًل : خصائص النشاط الفندقي وتأثيرىا عمى النظام المحاسبى

بدعىومفواألبشط واالعتايدي وتىوأرجيءوا  ي ـو،وااهتمتوا داؿو  ذاوا بشيطو يعت يرةوي ت روا بشيطوا فوووو
وحيثوظ رتومبشيتو و" وا فبدعي  وا ابيع  وحتىوأا حويطلؽوعلي وااطبلحو" و  ي وا ت دـ ومظيهر أحد
تبدعي وتبتشروتراع يوتىوا  ي ـواتتجيارورؤاسوأماا  يوا ملييراتواا ت ويتاعؼوبجيح يوعلىومد وتف ـوو
وا بظيـو وت ي ي  ومد  وعف وت بل  وا  يمؿ وا  شر  وا  بار وافيءة واعلى واإلدار  وا تبظيـ و ط ي   األدارة

وا محيس ىوا مست مؿوامد واالستفيدةومفوا  ييبيتوا تىوياترهي.
وتىوبجيحوا  مؿوا فبدعىوحيثوإبهو  ذ ؾويل بوا بظيـوا محيس ىوتىوا  طيعوا فبدعىوداراوهيمي

توا فبدؽومفوخبلؿوأسي يبوا   طوا داخل واا رعي  وا ف ي  وعلىواألبشط وياتروس ؿوا حميي و ماجادا
ا سيفدةوتىوا فبدؽواذ ؾو يت يعوبظـوا ت يريرواا سجبلتوا مي ي واا محيس ي واا تىوتمافومفوعييسوبتيج و

 بشيطوا فبدؽواتحديدوا مرازوا مي ىو لفبدؽوتىوتيريخوم يفو.
 مسؤا  وعفوا رعي  وعلىوجمي وا ت يمبلتوا مي ي وا تىواي دوعسـوا حسي يتو ي فبيدؽوهاوا ج  وا

واا م لاميتو وا ت يرير وات ديـ وا مي ى وا ا   وعف واسجبلت و دتيتر وااالحتفيظ وا فبدؽ، وداخؿ تحدث
ومفو واتمبا ي و لمست  ؿ واا تخطيط وا مبيس   وا  رارات واتخيذ وتى واإلدارة وتسيعد وا تى وا مبلفم  ا محيس ي 

ف وتىوا فبدؽوااتخيذواإلجراءاتوا تاحيحي وا بلزم و لاااؿوإ ىوأعلىوم دؿوا رعي  وعلىواالبشط وا مختل
 ر حي و لفبدؽو.وامفوخايفصوا بشيطوا فبدع ومييل و:

 حسيسي وا بشيطوا فبدعىو ئلحداثوا سييسي و.و-0
 حسيسي وا بشيطوا فبدعىو لظراؼواالعتايدي و.و-0
ا فبدؽوي يسو مد وجادةوا خدميتو رارةوت ديـوخدميتوذاتوجادةوعي ي وا مستا وتبجيحوو-0

 امد ور يءوا  يؼوا يسو تج يزاتوا فبدؽو.
 ا  باروا  شر وهاوا رايزةواألسيسي وتىوا بشيطوا فبدعىواابيع وا فبدع و.و-0
  رارةوا تبسيؽوا تيـو يفواالعسيـوا مختلف و  ميفوت ديـوا خدميتو افيءةو.و-0
فواألستثميراتوتىوأاػا  وا ثي تػ وتاػافوعي يػ و ي بسػ  وابيع وا فبدع واثيف ورأسوا ميؿو،واذ ؾوألو-2

وا فبػػدؽو ي شػػراءوعلػػىو إلجمػػي ىواالسػػتثميراتو.وايتميػػزورأسوا مػػيؿوا متػػداؿو سػػرع وم ػػدؿودارابػػهوتمػػثبلوي ػػـا
بمػيوياػافوا شػراءوعلػىوتتػراتومت يع ػ وا ي تػي ىويزيػدو تتراتواالويحتفظوا فبدؽو مخػزافوا يػرومػفوا خيمػيتواا 

 ا ميؿو.وسرع ودارافورأسو
 ر يءوا  يؼوعفوا خدم وا فبدعي وهاوأسيسوا سم  وا حسب و لفبيدؽو.و-5
وهبيؾوو-0 بمي واا  وا  يـ ومدار وعلى و يسوثي تي و أب  وا فبدعى وا بشيط ويتسـ و: وا فبدعى وا بشيط ماسمي 

تتراتوت رؼو ي ذارةوحيثوتاافوبس  واالشغيؿوعي ي واهبيؾوتتراتوأخر وت ؿوتي يوبس  واالشغيؿواي يبىو
  فبدؽومفوعل وااليراداتو.ا
وتتميزوو-0 وب دي  وت يمبلت وهى وا فبدؽ دارات واا  وا بزالء و يف وا ت يمبلت و: وا سري  وا ب د  ا ت يمؿ

 ي سرع و ذ ؾويجبوأفوتاافوإجراءاتوا بظيـوا محيس ىوا فبدعىو  يوبفسوا سرع وتىوعملييتوا تسجيؿو



احداثوأ وخطأءوتىورايدووGuest Folioاتج يزوحسي يتوا بزالءواتح يروميي رؼو فيتارةوا بزيؿو
حسيبوا بزيؿوسااءو ي زييدةوأاوا ب ايفويا حومفوا ا بوتسايت و  دومغيدرةوا بزيؿو ذ ؾوتجبوا دع و

 اا مراج  وتىوا  مؿوا محيس ىوا فبدعىو.
و ت ديـوو-04 ا بشيطوا فبدعىوبشيطوخدمىوتجير و:ويتميزوا بشيطوا فبدعىو أبهوبشيطوخدمىوحيثوي ـا

تباع و اؿومفوا بزالءواا ز يففوا بجيحواجادةوهذاوا بشيطوا خدمىوي اـوا فبدؽو بشيطوتجير وخدميتوم
مفوشراءومستلزميتوذ ؾوا بشيطوا خدمىوتىوشاؿوشراءوا خدميتوا غذافي واماادوا تبظيؼواغيرهيواأيايو

و وابظرا و تحايؿووا ماادوا غذافي وإ ىوأط يؽوش ي و،  تباعوا بشيطوبشيطوتابي ىوتمثبلوعسـوا ط خوي ـا
وا محيس ىوا فبدعىومفوحيثو وذ ؾوتىوا بظيـ وتجبومراعية واتجير واابيعىوتإبه ا فبدعىو يفوخدمى

 تاميـوبظـومحيس ي وعيدرةوعلىوتت  وتلؾوا  ملييت.
و ميوو-00 وا تميثؿوا ي تي ىويا بوتحميؿواؿومبتج وعلىوحدة يتميزواالبتيجوا فبدعىو ي تباعواعدـ

وشرةواغيروا م يشرةو.يخاهومفوا ماراتيتوا م ي
 ثالثًا : أقســــــــام النشاط الفندقي من المنظــور المحاســبى

وتت ددووووو وامي و، وي دم ي واا خدميتوا تى وا فبدؽ و حجـ وط  ي وتبدؽوآلخر ومف وا تبظيمى يختلؼوا  ياؿ
ويما واعمامي و. وا فبدؽ وتى وا بشػيط ومظػيهر و ت ييف وا ماػراتيتوات ي واإليػراداتواتتباع وت سـوماػيدر ف

 ا  ياؿوا تبظيمىو لفبدؽوإ ىومجماعتيفورفيستيفوامػيويلىو:
 المجمــوعة االولـى : االقسـام اإليـرادية 

اي ادو  يوتلؾواالعسيـواإلبتيجي وتىوا فبدؽواا ت وت دـوا خدميتوا مختلف و لبزالءو،واهىوا تىو
 بيدؽواهىوتتمثؿوتىواآلت و:تدرواإليراداتو لفبدؽو،وايختلؼوعددوهذةواالعػسػيـو يختبلؼوحجـوا ف

 أوال : قـسـم الغـرف  
ي ت روعسـوا غرؼوأهـواالعسيـوااليرادي وتىوا فبدؽوإذوأبهويشيرؾو ي بايبواألا روتىوإيراداتو

%ومفوإجمي ىوإيراداتوا فبدؽوا ي تلىوت اوي ت روأاؿوأعسيـوا فبدؽو20ا فبدؽوات درومسيهمت و حاا ىو
وعسـوتىوا مسيهم وتىوتح يؽواألر يحو واألخػر وأهم ي .وايخدـوبشيطواستغبلؿوا غرؼوعددومفواالعسيـ

 االست  يؿواا حجزو،وعسـواالست بلميتو،وعسـوشؤافوا غرؼو.
و
و
و
و

 ثانيا : قسم الطعام والمشروبات 
وعسـو و  د واالهمي  وتى وا ثيبي  وا مرحل  وتى واييتى واألغذي  وعسـ وأحييبي وا  سـ وهذا وعلى ايطلؽ

ويشيرؾو حاا واا مشرا يتو04 ىوا غرؼوحيثوإبه وا ط يـ %ومفوإجمي ىوإيػراداتوا فبدؽو،ايرت طو  سـ
 عددومفواألتسيـوااالخر وتىوا فبدؽوأهم يوعسـوا مط خو،وعسـوا مط ـو.

 ثالثا : قسم الياتف والفاكس 



واالتاػيالتو واػيت  وتاتير وإ ى وا ا يرة وا فبيدؽ وحيثوتس ى وا  يم  وا خدمي  واالعسيـ ومف اي ت ر
اريجي واخدمػيتواالبتربتواا فياسو لبزالءوارجيؿواالعميؿ،واي ت روعسـوا خدميتوا  يتفي وا داخلي واا خو

 اا فياسومفو مفواالعسػيـوااليػرادي وتىوا فبدؽو ميوي دمهومفوخدميتو بزالءح.
 رابعا : األقـسـام اإليـرادية االخـرى 

اداتوااحدةو،وعلىوأبهويب غىوتتح ؽو لفبيدؽوإيراداتومفوأعػسػيـوأخر وعيدةوتجم وتىوعيفم وإيرووو
أفوياػافواا حيوأفواالهميػ وا بس ي و   ضوأاجهوا بشيطوتىوا فبدؽوهىوا تىوتحددوإفوايفويخاصو
واالخر و واإليرادي  واالعسيـ واهذة و. ومفوا بشيطيتوتىوعيفم وااحدة وأاوتدمجوعدد وإيػراداتومبفال  عيفم 

وإيجيروم وا اراجواأميافوأبتظيروا سييراتو، وعسـ و،وأهم ي حبلتوأاومايتبوتجيري و،واي ابيتوا حبلع 
 محبلتو ي وا حلا واا احؼواا  داييو.
 المجمـوعة الثـانية: األقـسـام الخدميــة

 اي ادو  يوتلؾوا تىوت دـوا خدميتوا مامل و ؤلعسيـوااليرادي وتىوا فبدؽواتشمؿو:
لي و،وحيثويتا ىوعسـوا حسي يتواإلدارةوا مي ي واتشمؿوأعسيـوا حسي يتواا خزيب واا مراج  وا داخو-0

عدادوا حسي يتوا ختيمي واا تحليلي وااإليحايفي و.  تسجيؿوا  ملييتوا مي ي اا 
وا فبدؽوو-0 وتى واا  يمليف وا ماظفيف و شؤاف وا مت ل   واألعميؿ وايت  واتتا ى وا  يمليف وشؤاف إدارة

 املفيتوا خدم واا ت ييفواا تدريبو.
  بااح وا  يبابي وا ت وتبشأوت يمؿوا فبدؽوم وا غيرو.إدارةوا شؤافوا  يبابي واتتا ىواو-0
و م يـوا اييب و ماجاداتوا فبدؽواا تراي ػػيتوا ا ر يفي واا ميية.و-0  عػسػـوا اييب واي ـا
 عػسػـوا تسايؽوايتا ىوا ترايجواا ت ريؼو ي خدميتوا تىوي دم يو جذبوا بزالءو لفبدؽو.و-0
 مػفو لبزالءوا لمحيتظ وعلىوأااؿوامػاجاداتوا فبدؽو.عػسػـواألمػفو تاتيروا حميي وااألو-2
 

 
 

 
 السجالت والدفاتر المحاسبية في النشاط الفندقي

 
تختلػؼوا سػجبلتواا ػػدتيتروا محيسػ ي وا فبدعيػػ و ػيختبلؼودرجػ واحجػػـواتبػاعوابشػػط وا فبػدؽ،وامػػفو

ختلػؼو ي تػي  وا طػرؽوا  دي  وابهوعبدوتاميـوا سجبلتوا محيسػ ي وسػيختلؼو ػيختبلؼوابشػط وا فبػدؽو،وات
ا محيسػػػ ي وا مسػػػت مل وتػػػػ وا محيسػػػ  وا فبدعيػػػػ و،وتي طري ػػػ واأليطي يػػػػ وتاػػػلحوألبشػػػػط و لفبػػػيدؽوا اػػػػغيرةو،و
اا طري ػػ وا فربسػػي وااألبجليزيػػ وتاػػلحوألبشػػط وا فبػػيدؽوا متاسػػط واا ا يػػرةو.وو  ػػدوأ زمػػتوا فبػػيدؽوا ماػػبف و

وتػػػأاثرو مسػػػؾووا ػػػدتيترواا سػػػجبلتوا فبدعيػػػ  عػػػدادهيوادرجػػػ و ػػػثبلثوبجػػػـا ،واهػػػ وتختلػػػؼوتػػػ وتاػػػميم يواا 



خػتبلؼوأبشػطتهواخدميتػهوا تػ وي ػدم يو لبػزالءوإالوإب ػيويجػبوافوتاػافو ا تحليؿو حسبودرج وا فبدؽواتفتػهواا 
   ات ي و آلت وو:

 سجل الحجز : -أواًل 
واي ت رومفوا سجبلتوا م لاميتي وحيثويزادو م لاميتوعفوا غرؼوا محجازةواا غرؼوغيروا محجازةوو

وامدةوا حجزوااسميءوا ز يففوا ذيفوتـوحجزوا غرؼو يسم ـو.
 سجل الوصول والمغادرة :  -ثانيًا و

وعفوووووو وت بل  وت وا فبدؽو، و لغرؼوا محجازة وعلىوااليراداتوا مي ي  واحد وطرؽوا رعي   وا سجؿ ي د
و.تزايدحو م لاميتوعفواسميءوا م يميفوت وا غرؼواعددهـواغيرهيومفوا م لاميتوا م م و

 دفتر استاذ النزالء اليومي : -ثالثًا 
ودميتووووو ي ت رومفوا دتيتروا محيس ي وا ت وت يفوايت واال تزاميتوا مترت  وعلىوا بزالءوبتيج واغيرهمي

ا م دم و  ـوا يت وا ىواجرةوا غرت و،وااؿوهذاويظ روت وا جيببوا مديفومفوا دتترو،واميوا جيببوا داففو
وا وعيـ وا ت  وا م ي   وباعي وتيظ ر وحيث ومف واالحايفي  وا سجبلت ومف واي ي  واي ت ر و، و تسديدهي  بزالء

واغيرهميوا خدم وا م دم و لبزالءواحجم يو.
 دفتر ممخص العمميات اليومي :  -رابعاً 
يت مفوملخصوا  ملييتوا يامي واا م يدةوت ودتترواستيذوا بزالءوا يام و،واا  دؼومبهوم رت واؿوميوووو

ؽواا ديافوا مستح  وعلىوا بزالءواغيرهيومفواالماروا م م و،وااجمي  وا  ملييتوت ويت لؽو ييراداتوا فبد
واالستيذو ودتتر وت  وا حسي يتوا م بي  وا ى وترحيل ي و يتـ وا  يم  وا يامي  ودتتر وت  وتث يت ي ويتـ وا دتتر هذا

وا مسيعدوامبهوا ىودتترواالستيذوا  يـ.
 دفتر اليومية العامة :  -خامساً 

وهوايت وا  ملييتوا ت و يسو  يودتيتروخيا .ايتـوا تسجيؿوتي
 دفتر يومية المشتريات :  -سادسًا 

ويتـوعمؿوعيدواجمي  وت وو يت لؽوهذاوا دتترو ي مشترييتوعلىوا حسيبو)واآلجل و(و،وات وب يي واؿويـا
ودتتروا يامي وا  يم واميويل :

XX   حـ / المشتريات 
XX                         دائنينحـ / اجمالي ال 

واالستيذو وااذ ؾودتتر و، وا  يـ واالستيذ ودتتر وت  واا  وا ىوا حسي يتواغيرهمي وا  يد وترحيؿ ويتـ وثـ امف
 ا مسيعدو لدافبيفوالث يتواال تزاـواتجيه ـ.

 دفتر يومية النقدية : -سابعاً 
ويتـوتسجيؿوايت وا م  ا يتواا مدتاعيتوتيه.و

 دفتر يومية صندوق المصروفات النثرية:  -ثامناً 
والويختلؼوعفودتيتروايومؤسس وتجيري واخر .

 المدينين: –دفتر االستاذ المساعد   -تاسعاً 



وي يدوتيهوا م ي  وغيروا مدتاع ومفوا بزالءو حيثويتـوتتحوافح و اؿوبزيؿوت وا فبدؽو.و
 الدائنين :  –دفتر االستاذ المساعد  -عاشراً 

وافح وخيا و.يتـوعيدواؿواال تزاميتواتجيحوا مارديفو،واؿوماردو هو
 دفتر االستاذ العام :  -حادي عشر

ويتـوترحيؿوايت وا  يادوا يامي وا  يم وا يهو.
و

 ثانيًا : القوائم المالية في النشاط الفندقي 
 هبيؾوعدةوعاافـومي ي و لفبيدؽويتـوت سيم يواميويل و:

 وقوائم الدخل المختمفة : -1
وتب سـوا ىوميويل و:

غرؼو:وااليراداتو  ذحوا  يفم وه وايراداتوم ي يتوا غرؼومطراحومب يوعيفم وا دخؿو  سـواستغبلؿوا •و
ايوخااميتوممباح و لبزالءواايوايراداتواخر ومثؿوا ايالتوا  يم وا مستخدم والغراضوا مؤتمراتو

 اغيرهيومفواالمار.و
ؼوا تبظيؼواميوا بف يتوتتشمؿوا م يشرةواغيروا م يشرةومثؿوا رااتبو ماظف وا  سـوااجاروا  ميؿواتاي ي

  لغرؼوااؿوميويت لؽو ي غرؼواا  يمليفو.
عيفم وا دخؿو  سـوا مط ـواا مشرا يتو:وبفسوميوجيءوت وعسـواستغبلؿوا غرؼوا افو ميويت لؽو  سـو•و

 ا مط ـواا ميااالتو.
 قائمة الدخل لقسم  الياتف والفاكس .•و
 قائمة الدخل لالقسام االنتاجية االخرى .• 
 ممة والميزانية العمومية .قائمة الدخل الشا -0

افوا  بياروا مذاارةوت وا  اافـواا ميزابي وا  مامي و يستومحدادةو  يو،و ؿوهبيؾوعبيارواخر ور ميو
وا  اافـوهاوم رت وطري  و تاافومتاترةوت وتبدؽوميواغيرومتاترةوت وتبدؽوآخرو،وا افوا  دؼومفوهذح

ماراؼوغيروم يشروااوم يشرواا حوم راتي وايووظ ارهيواترتي  يومحيس يي،وم و ييفوافوايوايرادواا
 سيظ روت وا  اافـو،وااذ ؾو خااصوعبياروا ميزابي و.

وعف وا مسؤاؿ وها وا حسي يت وا فبدؽ،ووا رعي هوعسـ وداخؿ وتحدث وا تى وا مي يه وا ت يمبلت على
هو تسيعدواا م لاميتوا محيس يوا ت يريرو دتيترواسجبلتوعفوا ا  وا مي ىووات ديـوت بل وعلىواالحتفيظ

واتخيذ وتى و ؤلحداثووا  راراتواألدارح وتىوا مست  ليهواا تخطيط واالبشطه وعلى وا رعي ه وخبلؿ ا فبدؽوومف
 .وو لفبدؽوااتخيذواالجراءاتوا تاحيحيهو لاااؿو مستا واالداءوا مخططومميوياتروم دالتور حيهواعلى

و
و-هميو:وا فبدعىوي تمدوعلىوتابيفيفوافوط ي هوا بشيط

  ي بزالءومثؿوا مايتبواالميميهواا مط ـومثبل .وم يشروـو  يوإتايؿاألاؿو:واعسي



العسػػػػيـوا بػػػػاعواالاؿومثػػػػؿواعسػػػػيـوا حسػػػػي يتوووات ػػػػدـوخػػػػدميتوم يشػػػػروا ثػػػػيب و:وواعسػػػػيـو ػػػػيسو  ػػػػيواتاػػػػيؿ
 عدةومفواهم يومييل و:واا مشترييتو،وايح ؽوا  مؿوتىومجيؿومحيس هوا فبيدؽواهداؼ

 ا فبدؽو.ومتاسطوإست بلؾوا غرتهومفوخدميتوا غرؼوازييدحوم ي يتومفوخبلؿوااليراداتوزييدح -1
و تبفيذهيوماازبيتوت ديريهوا تاي يؼومفوخبلؿوت ليؿ -2  مربهويتـوا تخطيطوا ي يوامراع هواال تـز
 ا ت يريروا مي يهو تمايفواالعسيـوا فبدعيهومفوار يءوا بزالءومفوخبلؿوتاتيروا بزالءوتح يؽور يء -3
ومحيس ىوسليـوؿمفوخبلووا ماظفيفوتح يؽور يء -4 وتيديهووبظيـ وا ماظفيفومف وا    يتواميـ ي ي جوايته

 م يـوعمل ـو س ا هواسرعهواجادحوتىوا  ييبيتوبيهيؾوط  يوعفوا مرابهوتىواالداءو.
ا سي ؽوعر  يواوا تىويت حومب يوواالر  وا فبدؽومفوخبلؿوإجتميعوا  بياروإعطيءواارحوحسبهوعف -5

وا مي يه واالدارح وا تودار وايجيد و،مف وا فبدعى وا  مؿ ومبظامه وداخؿ وا فبيدؽوورا ط وتى وا محيس ى تي بظيـ
 -يتاافومفومراحؿواسيسيهواميويلىو:

 ا فبدؽ.وا مؤيدحو ؤلبشطهواالعتايديهوتىوا مستبداتوتجمي  - أ
 ا حيسبواال ى.وااوا  رامجو ي دتيتروتسجيؿوا  ملييتوا مي يه - ب
 . لفبدؽوا  ملييتوا مي يهوت ايبواواتابيؼوترحيؿوووو-جػ
 ماازييفوا مراج ه.وا تلخيصوتىووووو-د
  ي تساييتوا جرديه.وا  ييـ - ه
 ا فبدؽو.و بلعسيـواالبتيجيهوتىوااليراداتواوا ماراتيتوعدادوعاافـ - و
 وا ختيمي و لفبدؽ.وا حسي يتوإعداد - ز

 في النشاط الفندقي: ثالثًا : طرق التنظيم المحاسبي
ومسؾوا دتيترواا سجبلتواه :هبيؾوطري تيفوت وا تبظيـوا محيس  وا فبدع و خااصو

و
االا ى:وا طري  وااليطي ي وت وا تبظيـوا محيس  واه واالعدـوااالبسبو لفبيدؽوا محدادةوا بشيطواتتبلفـو
م وتبيدؽوا درج وا ثي ث ومفوحيثواغروأحجيم يواومحدادي واغيرهميومفوا خدميتوا ت وت دم يو لبزالءو

 ات وم ظـواالحااؿوت تاروعلىوا م يتوت ط

 
ا ثيبي و:وا طري  وا فربسي واه واأفوجر وا  مؿو  يو  دوا طري  وااليطي ي وإآلوإب يوأاثرومبلفم وم و
ا فبيدؽوا ا ر و،وحيثوا حيج وإ ىوا  ييبيتوا تحليلي واا سرع وت وإستخراجوا  طوارعي  وأرادتو

زالءورغـو خيم وأعدادوا بزالءوتي يو.وتأفوا مجماع وا دتتري وت سـوا ىومجماعتيف:وا دتيترواحسي يتوا ب
اا يامييتوا فبدعي وا ت وت اسوا اظيف وا فبي و لفبدؽ.واا مجماع واالخر وا دتيترواا سجبلتو ليامي و

 ا  يم وااالستيذوا ذيوتاافوملزم و ماجبواالبظم واا دا ي 

 
 



 
 

 

و:وواال وأ
 ا دتيترواا يامييتوا فبدعي و

و:وثيبيي و
ا ػػػػػػػػػػػػػػػدتيترواا ياميػػػػػػػػػػػػػػػيتوا  يمػػػػػػػػػػػػػػػ و

 )ا ت ليدي (و

و:وثي ثي و
 سجبلتواالستيذوو

و طيع وا بزالء. 1
 أستيذوا بزالء. 2
دتتروملخصوا  ملييتو 3

 ا فبدعي .

و.وا يامي وا  يم وا مرازي .0
 .ويامي وا مشترييت.0
 .ويامي ومرداداتوا مشترييت.0
 راؽوا دت ..ويامي وأاو0
 .ويامي وا ب دي .0
 .ويامي وماراتيتوا بثري و.2
 .ويامي وا  ملييتواالخر .5

و.سجؿواالستيذوا  يـ.0
 .سجؿواالستيذوا مسيعد0
 


