
 بيان الميزانية العامة إلعدادتعليمات 

بيان  الحالية والسابقة وكذلك من الميزانية العامة يتم الحصول عليها من الميزانية إلعدادالبيانات المستخدمة 
الميزانية  في شرح للعناصر الرئيسية يليالميزانية العامة. وفيما  . وعادة يرفق بيان الدخل معالجاريالدخل 
 :العامة

 ) البيان والتاريخ (اليوم والشهر والسنة الشركة ونوع آوللمشروع  القانونيأعلى الصفحة يتم كتابة االسم  يف

  األصول

 يإجمال . ويشملقانونيبشكل  مستحق الدفع آوالمشروع  آوله قيمة يكون مملوكا للشركة  شيء أيسجل 

واستهالك  اإلهالك عليها من خالل طرح قيمةالحصول  جميع القيم الصافية. هذه القيم الصافية يمكن األصول

  .األصولدفعت للحصول على تلك  التي األصليةاألصول من التكلفة 

  األصول الجارية (المتغيرة)

 شهر  12 نقدية خالل إلىتحويلها  يمكن التيالنقدية والموارد  األرصدةوفى هذا البند يتم تسجيل  :نقدية

المتداول والمبالغ  واحدة). يشتمل هذا البند على النقد دورة تشغيلمن تاريخ الميزانية العامة (أو خالل 

  .حسابات توفير آوحسابات جارية  فيكان ذلك  البنوك سواء فيالمودعة 

 الصغيرة  هذا البند ونعنى بالنقدية الصغيرة المبالغ فيالنقدية الصغيرة  : يسجل مبلغلنقدية الصغيرةا

  .النثرية الصغيرة المصروفاتعلى  النقدي تضعها تحت تصرف المشروع للصرف التي

 أو  مستحقة القبض: وهى المبالغ المستحقة القبض من العمالء مقابل حصولهم على بضاعة مبالغ

  .خدمات

 من  تم االنتهاء التيالمنتجات والسلع  : ويشمل هذا البند المواد الخام الموجودة بالفعل وجميعالمخزون

  .البيع إعادةتم شراءها بهدف  التيالمنتجات  وكذلك العمل فيها الجاريصنعها وتلك 

 األوراقعوائد  آواستثمارات مؤقتة وتشمل الفوائد  أحياناعليها  : ويطلقاستثمارات قصيرة األجل 

وشهادات  تسجيل األسهم والسندات أيضاهذا البند يتم  فينقد خالل سنة.  إلىتحويلها  المالية المتوقع

  .اقل أيهما القيمة السوقية، آووالودائع. ويتم هنا تسجيل قيمة التكلفة  اإليداع

 يقوم آويشتريها المشروع  التيالخدمات  آوالمزايا  آو: وهى السلع مصروفات مدفوعة مقدما 
 .المشروع المساحة المقام عليها آوبوليصة التأمين  آوالمكتبية  األدواتباستئجارها مقدما ومثال ذلك 

 استثمارات طويلة األجل

االحتفاظ  عن ممتلكات سيتم وهذه االستثمارات عبارة .األجلطويلة  أصول األحيانبعض  فيويطلق عليها 
االستثمارات األسهم  عائد ربح. وتشمل تلك آوفائدة  وهى ممتلكات ينتج عنها عادة األقلبها لمدة سنة على 

 .يتم االحتفاظ بها ألغراض خاصة التي والسندات وحسابات التوفير



 األصول ثابتة

الستخدامها  يحصل عليها يمتلكها المشروع أو التي. وتشمل جميع الموارد المنشآت واآلالت أحيانايطلق عليها 

، قد اإليجاروطبقا التفاق  .تستأجر أنالثابتة يمكن  األصولبيعها.  إلعادةفي عمليات التشغيل وليس هناك نية 

 بيان الميزانية فيالمستحقة عليها  من قيمة الملكية المستأجرة والمديونيات تسجيل كال ضرورياليكون من 

   .العامة

  السوقية  اعتبار للقيمة أيدون  األرضلشراء  األصليهذا البند تسجيل السعر  فياألرض: ويتم
 )والمركباتالسيارات ،  األثاث،  والمعدات اآلالت ،  التحسينات،  المبانى(  .الحالية

 الخصوم

 الخصوم الجارية

واحدة.  شهر أو خالل دورة تشغيل 12سجل جميع الديون وااللتزامات النقدية والمبالغ المستحقة الدفع خالل 

   :التالية وفى العادة تشتمل الخصوم الجارية على البنود

 اجل تشغيل  تم شرائها من التيوالخدمات  السلع لموردي: وهى المبالغ المدين بها المبالغ المستحقة الدفع

 .المشروع

 المبالغ  أيضاوتشمل  األجلالمستحقة عن القروض قصيرة  األقساطوهى  :السندات المستحقة الدفع

  .شهر 12تزيد عن  التيالمستحقة عن القروض  الجارية

 تم  التي األجلقصيرة  آومتراكمة مستحقة عن القروض طويلة  فوائد يأ: وهى الفوائد مستحقة الدفع

  .تشغيل المشروع الحصول عليها بغرض

 عن الفترة المحاسبية يقدرها المحاسب التي: وهى مبالغ الضريبة الضرائب مستحقة الدفع.  

 األجور والمرتبات المستحقة حاليااألجور مستحقة الدفع :. 

 خصوم طويلة األجل

 المرهونات مستحقات آوالعقود  فيالواردة  المدفوعات آوالمالية  األوراقسجل جميع  :السندات مستحقة الدفع
المستحقات  يإجمال واحدة. ويتم تسجيل من دورة تشغيل أكثر آوشهر  12المستحقة خالل مدة تزيد عن 

 .مطروحا منه المبالغ المستحقة حاليا

 صافى الملكية

 آوالفردية  الملكية فيالمشروع.  أصول في. صافى الملكية هو حق المالك حق المالك أحياناويطلق عليها 

 يأعوائد بعد خصم ي أ إلى باإلضافةللمالك  ياألصل يكون صافى الملكية هو االستثمار األشخاصشركات 

 .مسحوبات



  اجمالى الخصوم والقيمة الصافية للملكية

 األصول يإجماليتساوى دائما مع  إنمجموع هاتين القيمتين يجب 

 اضغط هنا لتحميل نموذج لبيان الميزانية العامة.

 

 
 


