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 ٌُ ٠رُ زٍُٙ 44+  46+  36+  6س 

 : ٠رُ ذظ١ٕف اٌّثاٌغ اٌّضرسمح ٌٍّٕشؤج ٌذٜ اٌّذ٠ْٕٛ فٟ ثالز ِدّٛػاخ سئ١ض١ح ٟ٘ -1

 اٌذَىْ اٌجُذج و اٌذَىْ اٌّؼذوِح واٌذَىْ اٌّؼذوِح ٌٍرذصًُ أ

 اٌذَىْ اٌجُذج واٌذَىْ اٌّؼذوِح واٌذَىْ اٌغُر ِشىىن فٍ ذذصٍُها ب

 ( 122اخرثر ٔفطه )  اٌّؼذوِح واٌذَىْ اٌّشىىن فٍ ذذصٍُهااٌذَىْ اٌجُذج واٌذَىْ  ج

 اٌذَىْ اٌجُذج واٌذَىْ اٌّؼذوِح واٌذَىْ اٌجُذج ٌٍرذصًُ د

 

ػٕذ اٌدشد ٠رُ اٌٛطٛي ٌم١ّح اٌذ٠ْٛ اٌدذ٠ذج فٟ لائّح اٌّشوز اٌّاٌٟ ِٓ خالي ذؼذ٠ً سط١ذ  -2

 : اٌّذ٠ْٕٛ

 ( 121اخرثر ٔفطه )  ٍُها ػٕذ اٌجردغرح اٌذَىْ اٌّؼذوِح واٌذَىْ اٌّشىىن فٍ ذذص أ

 غرح اٌذَىْ اٌّشىىن فٍ ذذصٍُها ٌٍؼاَ اٌطاتك وػٕذ اٌجرد ب

 غرح اٌذَىْ اٌّؼذوِح أثٕاء اٌؼاَ واٌذَىْ اٌّشىىن فٍ ذذصٍُها ػٕذ اٌجرد ج

 غرح اٌذَىْ اٌّؼذوِح أثٕاء اٌؼاَ واٌذَىْ اٌّؼذوِح ػٕذ اٌجرد د

 

لاير ٚوأد اٌذ٠ْٛ  134333اٌّذ١ٕ٠ٓ فٟ ١ِزاْ تّثٍغ ٘ـ ظٙش سط١ذ  1433-12-33فٟ  -3

لاير فاْ اٌرض٠ٛح  5333لاير ٚوأد اٌذ٠ْٛ اٌّؼذِٚح أثٕاء اٌؼاَ  4333اٌّؼذِٚح ػٕذ اٌدشد 

 : ٘ـ 1433-12-33اٌخاص تاٌذ٠ْٛ اٌّؼذِٚح فٟ 

 اٌذَىْ اٌّؼذوِح/ إًٌ دـ   0777ٍِخص اٌذخً         / ِٓ دـ  0777 أ

 اٌّذَٕىْ/ إًٌ دـ  12777اٌذَىْ اٌّؼذوِح    / ِٓ دـ  12777 ب

 اٌذَىْ اٌّؼذوِح/ إًٌ دـ  2777اٌّذَٕىْ               / ِٓ دـ  2777 ج

 ( 125اخرثر ٔفطه )  اٌّذَٕىْ/ إًٌ دـ  0777اٌذَىْ اٌّؼذوِح     / ِٓ دـ  0777 د

 

لاير  54333٘ـ ظٙش سط١ذ اٌّذ١ٕ٠ٓ فٟ ١ِزاْ اٌّشاخؼح تّثٍغ  1433-12-33فٟ  -4

ٚذمشس ذى٠ٛٓ خظض ٌٍذ٠ْٛ اٌّشىٛن فٟ  4333أثٕاء اٌؼاَ ٚوأد اٌذ٠ْٛ اٌّؼذِٚح 

 : ٘ـ ذمذس تّثٍغ 1433-12-33لاير فؤْ ل١ّح اٌذ٠ْٛ اٌد١ذج فٟ  5333ذسظ١ٍٙا 

 لاير 57777 أ

 لاير 45777 ب

 ِغ تؼط االخرالفاخ(  136اخرثر ٔفطه )  لاير 52777 ج

 لاير 50777 د

ِخصص  -اٌذَىْ اٌّؼذوِح ػٕذ اٌجرد  -رصُذ اٌّذَٕىْ ( = صافٍ اٌّذَٕىْ ) ٌجُذج اٌذَىْ ا

 اٌذَىْ اٌّشىىن فٍ ذذصٍُها َىَ اٌجرد

٘ـ أظٙشخ أسطذج ١ِزاْ اٌّشاخؼح سط١ذ زضاب اٌّذ١ٕ٠ٓ تّثٍغ  1433-12-33فٟ  -5

لاير ٠َٚٛ اٌدشد واْ  5333لاير ٚسطذ ِخظض اٌذ٠ْٛ اٌّشىٛن فٟ ذسظ١ٍٙا  13433

لاير فئْ ل١ذ اٌرض٠ٛح اٌخاص تّخظض اٌذ٠ْٛ  3333خظض اٌذ٠ْٛ اٌّشىٛن تّثٍغ ِ

 : ٘ـ ٘ٛ  1433-12-33اٌّشىٛن فٟ ذسظ١ٍٙا فٟ 

 ٍِخص اٌذخً/ إًٌ دـ  5777ِخصص اٌذَىْ اٌّشىىن فٍ ذذصٍُها  / ِٓ دـ  5777 أ

اخرثر ٔفطه )   ِخصص اٌذَىْ اٌّشىىن فٍ ذذصٍُها/ إًٌ دـ  5777 خص اٌذخًٍِ/ ِٓ دـ  5777 ب

 ِغ تؼط االخرالفاخ(  137

 ِخصص اٌذَىْ اٌّشىىن فٍ ذذصٍُها  / إًٌ دـ  5777اٌّذَٕىْ                   / ِٓ دـ  5777 ج

 اٌّذَٕىْ                               / إًٌ دـ  5777ِخصص اٌذَىْ اٌّشىىن فٍ ذذصٍُها  / ِٓ دـ  5777 د

 

 



 2010  - 2اٌّذاضثح ّٔىرج اخرثار دً 

2011                                                                                                                   OS7 

 

2 

 

, لاير 205333اٌّذ١ٕ٠ٓ , شخ ا٤سطذج اٌرا١ٌح ت١ّزاْ اٌّشاخؼح٘ـ ظٙ 1433-12-33فٟ  -6

ٚذث١ٓ , لاير 0333ِخظض اٌذ٠ْٛ اٌّشىٛن فٟ ذسظ١ٍٙا , لاير 3333اٌذ٠ْٛ اٌّؼذِٚح 

لاير ٚذمشس ذى٠ٛٓ ِخظض ٌٍذ٠ٓ اٌّشىٛن  5333ٌٍّٕشؤج أْ اٌذ٠ْٛ اٌّؼذِٚح ػٕذ اٌدشد 

 1433-12-33خاص تاٌذ٠ْٛ اٌّؼذِٚح فٟ لاير فئْ ِثٍغ ل١ذ اٌرض٠ٛح اٌ 13333ف١ٙا تّثٍغ 

 : ٘ـ ٘ٛ

 لاير ذّثً خطارج ذمفً فٍ ٍِخص اٌذخً اٌجأة اٌّذَٓ 1777 أ

 لاير ذّثً خطارج ذمفً فٍ ٍِخص اٌذخً اٌجأة اٌّذَٓ 2777 ب

 لاير ذّثً خطارج ذمفً فٍ ٍِخص اٌذخً اٌجأة اٌّذَٓ 3777 ج

 اٌجأة اٌّذَٓلاير ذّثً خطارج ذمفً فٍ ٍِخص اٌذخً  5777 د

 

لاير وأد ذّثً د٠ٕاً ػٍٝ  2333٘ـ زظٍد إٌّشؤج تش١ه ػٍٝ ِثٍغ  1433-12-33فٟ  -4

أزذ اٌّذ١ٕ٠ٓ ٚرٌه ػٍّاً تؤْ ٘زا اٌذ٠ٓ لذ صثك إػذاِٗ خالي ٔفش اٌضٕح اٌّا١ٌح فئْ ل١ذ 

 : ٘ـ ٘ٛ 1433-12-33اٌرض٠ٛح اٌخاص تؤز١اء ٘زا اٌذ٠ٓ فٟ 

 اٌّذَٕىْ/ إًٌ دـ  2777            اٌثٕه       / ِٓ دـ  2777 أ

 ( 130اخرثر ٔفطه )  اٌذَىْ اٌّؼذوِح/ إًٌ دـ  2777اٌّذَٕىْ               / ِٓ دـ  2777 ب

 اٌّذَٕىْ/ إًٌ دـ  2777اٌذَىْ اٌّؼذوِح      / ِٓ دـ  2777 ج

 اٌثٕه/ إًٌ دـ  2777اٌّذَٕىْ                   / ِٓ دـ  2777 د

 

 :فٟ ذسظ١ٍٙا  اٌذ٠ْٛ اٌّشىٛنٍر اٌّساصثٟ تاٌٍغح ا٦ٔد١ٍز٠ح ٌّظطٍر اٌّظط -0

 Bad Debt أ

 Good Debts ب

 Doubtful Debts Allowance ج

 ( 141اخرثر ٔفطه )  Doubtful Debts د

 

لاير  0333٘ـ أورشف اٌّشاخغ اٌذاخٍٟ إْ ٕ٘ان وّث١اٌح ل١ّرٙا  1433-12-33فٟ  -0

 :ثثد فٟ دفاذش إٌّشؤج فئْ ل١ذ اٌرظس١ر ٌرٍه اٌؼ١ٍّح ٘ٛ ٌُٚ ذ 4-33زظٍد تش١ه ٠َٛ 

 اٌثٕه/ إًٌ دـ  1777أوراق اٌمثط                   / ِٓ دـ  1777 أ

 أوراق اٌذفغ/ إًٌ دـ  1777اٌثٕه                              / ِٓ دـ  1777 ب

    اٌثٕه /إًٌ دـ  1777أوراق اٌذفغ                   / ِٓ دـ  1777 ج

ِغ ( 143اخرثر ٔفطه )   مثطأوراق اٌ/ إًٌ دـ  1777اٌثٕه                            / ِٓ دـ  1777 د

 اخرالف فٍ وظغ اٌشُه تذي ٔمذا  

 

لاير ٚذُ صذاد ثّٕٙا تش١ه  05333٘ـ لاِد ِٕشؤج تششاء ص١اسج تّثٍغ  1433-0-5فٟ  -13

اٌّشرش٠اخ ِذ٠ٕاً ٚزضاب إٌمذ٠ح تاٌثٕه دائٕاً ٚفٟ ٚلاَ اٌّساصة تئثثاخ اٌؼ١ٍّح تدؼً زضاب 

٘ـ أورشف اٌّشاخغ خطؤ ٚلاَ تئخشاء ل١ذ اٌرظس١ر ٚفماً ٌٍطش٠مح اٌّخرظشج  33-12-1433

 : اٌرا١ٌح

 اخرالف تطُػ( 144اخرثر ٔفطه )  اٌّشررَاخ/ إًٌ دـ  15777اٌطُاراخ                 / ِٓ دـ  15777 أ

 اٌثٕه/ إًٌ دـ  15777رَاخ                            اٌّشر/ ِٓ دـ  15777 ب

 اٌطُاراخ/ إًٌ دـ  15777اٌّشررَاخ                            / ِٓ دـ  15777 ج

 اٌّشررَاخ/ إًٌ دـ  15777اٌثٕه                                  / ِٓ دـ  15777 د
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اٌّا١ٌح  اٌفرشاخاٌمٛائُ اٌّا١ٌح ٌٍّماسٔح ػثش  إْ اٌّثذأ اٌزٞ ٠ٕرح ػٓ ذطث١مٗ لات١ٍح -11

 : اٌّخرٍفح ٘ٛ

 اٌّمارٔح أ

 اٌّالئّح ب

 اإلفصاح ج

 ( 27اخرثر ٔفطه )  اٌثثاخ د

 

ِشدٚداخ , لاير 2533ِضّٛزاخ اٌّث١ؼاخ , لاير  2333إرا ػٍّد أْ اٌخظُ اٌّىرضة  -12

 : ٟ اٌّث١ؼاخ ٟ٘لاير فئْ طاف 45333إخّاٌٟ اٌّث١ؼاخ , لاير 3333اٌّث١ؼاخ 

 لاير 47577 أ

 لاير 30577 ب

 لاير 47777 ج

 ِغ اخرالف األرلاَ(  2اخرثر ٔفطه )  لاير 32577 د

 

لاير  33333لاير ذىٍفح اٌثؼاػح اٌّرازح ٌٍث١غ  2333إرا ػٍّد أْ ِخزْٚ أٚي اٌّذج  -13

 : لاير فئْ ل١ّح ِدًّ اٌشتر ٟ٘ 45333إخّاٌٟ اٌّث١ؼاخ 

 ِغ اخرالف األرلاَ(  16اخرثر ٔفطه )  لاير 12777 أ

 لاير 13577 ب

 لاير 17777 ج

 لاير 15777 د

 

 : ٚفما ٌّفَٙٛ اٌشخظ١ح اٌّؼ٠ٕٛح اٌّضرمٍح ٌٍّٕشؤج فٟ اٌّساصثح فئْ -14

 ( 22اخرثر ٔفطه )  األصىي اٌرٍ فٍ دُازج إٌّشأج ذؼرثر ٍِىا ٌها أ

 ذاتهااألصىي اٌرٍ فٍ دُازج إٌّشأج ذؼرثر ٍِىا ألص ب

 األصىي اٌرٍ فٍ دُازج إٌّشأج ذؼذ اٌرساِا ػًٍ أصذاتها ج

 األصىي اٌرٍ فٍ دُازج إٌّشأج ذؼذ اٌرساِا ػًٍ إٌّشأج د

 

 : اٌّظطٍر اٌّساصثٟ تاٌٍغح ا٦ٔد١ٍز٠ح اٌّماتً ٌّظطٍر اٌرسفع ٘ٛ -15

 Matching أ

 Accrual ب

 ( 21ظ 2َ)  Conservatism ج

 Equity د

 

 : ٚفاخ اٌّضرسمح اٌرٟ ذظٙش فٟ لائّح اٌّشوز اٌّاٌٟ ِثًاٌّظش -16

  ِثٍغ دفغ وذُ ِماتٍره تئَراداخ اٌفررج أ

  ِثٍغ دفغ وٌُ َرُ ِماتٍره تئَراداخ اٌفررج ب

  ِثٍغ ٌُ َذفغ وٌُ َرُ ِماتٍره تئَراداخ اٌفررج ج

 ( 35اخرثر ٔفطه )  ِثٍغ ٌُ َذفغ وذُ ِماتٍره تئَراداخ اٌفررج  د

 

 



 2010  - 2اٌّذاضثح ّٔىرج اخرثار دً 

2011                                                                                                                   OS7 

 

4 

 

 

 : اٌرٟ ذظٙش فٟ لائّح اٌّشوز اٌّاٌٟ ذّثً اٌّمذِحا٠٦شاداخ  -14

  ِثٍغ ٌُ َذصً وٌُ َرُ ِماتٍره تئَراداخ اٌفررج أ

 ( 36اخرثر ٔفطه )   ِثٍغ دصً  وٌُ َرُ ِماتٍره تئَراداخ اٌفررج ب

  ِثٍغ ٌُ َذصً وٌُ َرُ ِماتٍره تئَراداخ اٌفررج ج

  اٌفررجِثٍغ دصً  وذُ ِماتٍره تئَراداخ  د

 

-5-1دفؼد إزذٜ إٌّشآخ ل١ّح ِظشٚفاخ ا٠٦داس اٌضٕٛٞ ٤زذ ِؼاسػٙا اػرثاسا ِٓ  -10

لاير ٌٙزا فئْ ِثٍغ ِظشٚف ا٠٦داس اٌٛاخة ذسظ١ٍٗ ٌسضاب  40333٘ـ تّثٍغ  1433

 : ٘ـ ٘ٛ 1433-12-33ٍِخض اٌذخً إٌٝ 

 ِغ اخرالف اٌرارَخ  ( 43اخرثر ٔفطه )  لاير  32777 أ

  لاير 16777 ب

 لاير  47777 ج

 لاير  37777 د

 

 1433-0-1زظٍد إزذٜ إٌّشآخ ل١ّح إ٠شاد اٌؼماس اٌضٕٛٞ ٤زذ ِؼاسػٙا اػرثاسا ِٓ  -10

١ٍٗ ٌسضاب ٍِخض اٌذخً ػٓ ّلاير ٚػ١ٍٗ فئْ ِثٍغ إ٠شاد اٌؼماس اٌٛاخة ذس 24333٘ـ تّثٍغ 

 : ٘ـ ٘ٛ 1433-12-33اٌضٕح إٌّر١ٙح فٟ 

 األرلاَِغ اخرالف  ( 44اخرثر ٔفطه )  دطاب ٍِخص اٌذخً اٌجأة اٌذائٓ لاير وذظهر فٍ 1777 أ

 لاير وذظهر فٍ دطاب ٍِخص اٌذخً اٌجأة اٌذائٓ 16777 ب

 لاير وذظهر فٍ دطاب ٍِخص اٌذخً اٌجأة اٌذائٓ 6777 ج

 لاير وذظهر فٍ دطاب ٍِخص اٌذخً اٌجأة اٌذائٓ 11777 د

 

 1433-0-1ذ ا٠٦داس اٌضٕٛٞ ٤زذ ِؼاسػٙا اػرثاسا ِٓ دفؼد إزذٜ إٌّشآخ ل١ّح ػم -23

لاير ٚػ١ٍٗ فئْ ِثٍغ ِظشٚف ا٠٦داس اٌّمذَ اٌزٞ ٠دة أْ ٠ظٙش تمائّح  24333٘ـ تّثٍغ 

 : ٘ـ ٘ٛ 1433-12-33اٌّشوز اٌّاٌٟ فٟ 

  ( 45اخرثر ٔفطه )  وَظهر ظّٓ األصىي اٌّرذاوٌحلاير  16777 أ

 اٌّرذاوٌحلاير وَظهر ظّٓ األصىي  11777 ب

 لاير وَظهر ظّٓ األصىي اٌّرذاوٌح 14777 ج

 لاير وَظهر ظّٓ األصىي اٌّرذاوٌح 12777 د

 

لاير ػٓ ِذج ػاَ  54333٘ـ زظٍد إٌّشاج ٔمذا إ٠شاد ػماس تّثٍغ  1433-6-1فٟ  -21

ٚٔظف ٚلذ أثثرد اٌم١ّح فٟ اٌذفاذش ٌٚٙزا فئْ ِثٍغ إ٠شاد اٌؼماس اٌّمذَ اٌزٞ ال ٠خض ػاَ 

 : ٘ـ ٘ٛ  1433

 لاير وَظهر ظّٓ األصىي اٌّرذاوٌح 11777 أ

 تطُػِغ اخرالف  ( 53اخرثر ٔفطه )  لاير وَظهر ظّٓ األصىي اٌّرذاوٌح 33777 ب

 لاير وَظهر ظّٓ األصىي اٌّرذاوٌح 31577 ج

 لاير وَظهر ظّٓ األصىي اٌّرذاوٌح 36777 د
 لاير 33777= 21777-54777 , لاير 21777= 0×  3777,    3777= شهرا   54777/11

 

 



 2010  - 2اٌّذاضثح ّٔىرج اخرثار دً 

2011                                                                                                                   OS7 

 

5 

 

 : اٌّظطٍر اٌّساصثٟ تاٌٍغح ا٦ٔد١ٍز٠ح اٌّماتً ٌّظطٍر اٌّظشٚفاخ اٌّمذِح ٘ٛ -22

 Capital Expenditures أ

 Accrued Expenses ب

 ( 146اخرثر ٔفطه )  Prepaid Expenses ج

 Accrued Revenues د

 

-33لاير ٚفٟ ٠َٛ  4533٘ـ  1433خالي ػاَ  اٌّشرشاٖتٍغد ل١ّح اٌز٠ٛخ ٚاٌشسَٛ  -23

لاير فئْ ل١ذ  4333ل١ّح اٌز٠ٛخ ٚاٌشسَٛ اٌّضرخذِح خالي اٌؼاَ  ذث١ٓ أْ ٘ـ 12-1433

 : ٘ـ ٘ٛ  1433-12-33ٚاٌشسَٛ فٟ ٠َٛ  لفايا٦

 ٍِخص اٌذخً/ إًٌ دـ  4577اٌسَىخ واٌشذىَ                 / ِٓ دـ  4577 أ

ِغ  ( 52اخرثر ٔفطه ) اٌسَىخ واٌشذىَ اٌّطرخذِح  / إًٌ دـ  4777ٍِخص اٌذخً     / ِٓ دـ  4777 ب

      اخرالف

 اٌسَىخ واٌشذىَ                 / إًٌ دـ  577ٍِخص اٌذخً                        / ِٓ دـ  577 ج

 اٌسَىخ واٌشذىَ / إًٌ دـ  4777اٌسَىخ واٌشذىَ اٌّطرخذِح    / ِٓ دـ  4777 د

 

لاير ػٓ ِذج ػاَ ٚٔظف  10333ـ تٍغد ل١ّح اٌؼماس اٌّسظً ٔمذاً ٘ 1433-1-1فٟ  -24

-43ٚذُ إثثاذٗ فٟ اٌذفاذش وئ٠شاد ِٓ اٌثذا٠ح ٌٚٙزا فئْ ل١ذ اٌرض٠ٛح اٌّرؼٍك تئ٠شاد اٌؼماس فٟ 

 : ٘ـ ٘ٛ 12-1433

 ( 61ثر ٔفطه اخر)  إَراد اٌؼمار اٌّمذَ/ إًٌ دـ  6777إَراد اٌؼمار                         / ِٓ دـ  6777 أ

 إَراد اٌؼمار / إًٌ دـ  12777إَراد اٌؼمار اٌّمذَ               / ِٓ دـ  12777 ب

 إَراد اٌؼمار / إًٌ دـ  6777إَراد اٌؼمار اٌّمذَ                 / ِٓ دـ  6777 ج

 مذَإَراد اٌؼمار اٌّ/ إًٌ دـ  12777إَراد اٌؼمار                       / ِٓ دـ  12777 د

 

 :٘ٛ Revenue Expenditures )) اٌّظطٍر اٌّساصثٟ اٌّماتً ٌٍّظطٍر ا٦ٔد١ٍزٞ  -25

                        ِصروف رأضّاٌٍ أ

                 ( 13ظ  0َ) ِصروف إَرادٌ        ب

                        ِصروف ِؤجً ج

                        ِصروف ِذفىع د

 

لاير فئرا ػٍّد أْ ا٠٦داس  43333٘ـ تٍغد ل١ّح ا٠٦داس اٌّذفٛع ٔمذاً  1433-1-1فٟ  -26

 : لاير ٌٚٙزا فئْ ل١ذ اٌرض٠ٛح اٌخاص ٘ٛ 4333اٌشٙشٞ ٘ٛ 

 ٍِخص اٌذخً/ إًٌ دـ  14777اإلَجار              / ِٓ دـ  14777 أ

 اإلَجار/ إًٌ دـ  14777   ٍِخص اٌذخً   / ِٓ دـ  14777 ب

 ( 63اخرثر ٔفطه )  اإلَجار اٌّطرذك/ إًٌ دـ  14777اإلَجار              / ِٓ دـ  14777 ج

 اإلَجار/ إًٌ دـ  07777اإلَجار اٌّطرذك  / ِٓ دـ  07777 د
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لاير فئرا ػٍّد أْ ا٠٦داس  43333٘ـ تٍغد ل١ّح ا٠٦داس اٌّذفٛع ٔمذاً  1433-1-1فٟ  -24

 :لاير ٌٚٙزا فئْ ل١ذ ا٦لفاي ٘ٛ  4333اٌشٙشٞ ٘ٛ 

 ٍِخص اٌذخً                     / إًٌ دـ   14777                  اإلَجار / ِٓ دـ  14777 أ

           ( 64اخرثر ٔفطه ) اإلَجار    / إًٌ دـ  14777       ٍِخص اٌذخً   / دـ ِٓ  14777 ب

 اإلَجار اٌّطرذك              / إًٌ دـ   14777اإلَجار                 / ِٓ دـ  14777 ج

 اإلَجار / إًٌ دـ   07777اإلَجار اٌّطرذك    / إًٌ دـ   07777 د

 

ٌظ١أح ٚإطالذ اٌض١اساخ  ف١ّا ٠ٍٟ خزء ِخرظش ِٓ ٚسلح اٌؼًّ اٌّؼذ ٌّؤصضح اٌزاًِ -20

 : ٘ـ 1433-12-33فٟ 

 اٌثُاْ
ُِساْ اٌّراجؼح لثً 

 اٌرطىَاخ
 اٌرطىَاخ

ُِساْ اٌّراجؼح 

 تؼذ اٌرطىَاخ

لائّح ٍِخص 

 اٌذخً

لائّح اٌّروس 

 اٌّاٌٍ

اضرثّاراخ 

 ِاٌُح
57777          

إَراد صُأح 

 وإصالح
 22577         

إَراد 

اضرثّاراخ 

 ِاٌُح

 2077         

           

           

ِٓ ل١ّح االصرثّاساخ % 0٘ـ ٘ٛ  1433فئرا ػٍّد أْ إ٠شاد االصرثّاساخ اٌّا١ٌح اٌخاص تؼاَ 

اٌّا١ٌح فئْ سطي١ذ إ٠يشاد االصيرثّاساخ اٌّا١ٌيح اٌيزٞ ٠ظٙيش ت١ّيزاْ اٌّشخؼيح تم١يذ اٌرضي٠ٛاخ فيٟ 

 :٘ـ ٠ىْٛ  33-12-1433

 ٌّروس اٌّاٌٍ تىرلح اٌؼًّلاير وَظهر تجأة األصىي فٍ لائّح ا 2077 أ

 لاير وَظهر فٍ اٌجأة اٌذائٓ ِٓ دطاب ٍِخص اٌذخً تىرلح اٌؼًّ 1377 ب

 لاير وَظهر تجأة األصىي فٍ لائّح اٌّاٌٍ تىرلح اٌؼًّ 54777 ج

   ( 5ِٓ فهُ  َ)   لاير وَظهر فٍ اٌجأة اٌذائٓ ِٓ دطاب ٍِخص اٌذخً تىرلح اٌؼًّ 4777 د

 

اٌضاتك إرا ػٍّد أْ إ٠شاداخ اٌظ١أح ( 20)ٍِٛاخ اٌٛاسدج فٟ اٌضؤاي سلُ تاٌشخٛع ٌٍّؼ -20

لاير ذّثً ل١ّح إ٠شاد ص١اساخ صٛف ٠رُ إطالزٙا فٟ تذا٠ح اٌؼاَ  1233ٚا٦طالذ ذرؼّٓ ِثٍغ 

 : ٘ـ ٘ٛ 1433فئْ ل١ّح إ٠شاد اٌظ١أح ٚا٦طالذ اٌزٞ ال ٠خض ػاَ  مادَاٌ

 ح اٌّروس اٌّاٌٍ تىرلح اٌؼًّوَظهر ِغ اٌخصىَ فٍ لائّ لاير 23077 أ

 فٍ لائّح اٌّروس اٌّاٌٍ تىرلح اٌؼًّ األصىيوَظهر ِغ  لاير 22577 ب

   ( 5ِٓ فهُ  َ)  لاير وَظهر ِغ اٌخصىَ فٍ لائّح اٌّروس اٌّاٌٍ تىرلح اٌؼًّ 1277 ج

 فٍ لائّح اٌّروس اٌّاٌٍ تىرلح اٌؼًّ األصىيوَظهر ِغ  لاير 21377 د

 

 : اٌذفرش٠ح ٥ٌطً اٌثاتد فٟ ٔٙا٠ح أ٠ح صٕح ِا١ٌح ذّثً اٌم١ّح -33

 ِا ذُ اضرهالوه ِٓ األصً درً ٔهاَح اٌطٕح لُّح أ

 ِا ٌُ َرُ ذذصٍُه ِٓ تُغ األصً اٌثاتد فٍ ٔهاَح اٌطٕح لُّح ب

 ِا ذُ اضرهالوه ِٓ تُغ األصً اٌثاتد فٍ ٔهاَح اٌطٕح لُّح ج

           ( 02اخرثر ٔفطه )  َح اٌطٕحلُّح ِا ٌُ َرُ اضرهالوه ِٓ األصً درً ٔها د
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لاير ٚاٌؼظش االفرشاػٟ  55333خ ذثٍغ اإرا وأد ذىٍفح اٌسظٛي ػٍٝ آٌح ٤زذٜ اٌششو -31

ِؼذي االصرٙالن اٌضٕٛٞ اٌزٞ ذرٕالض تٗ  ِؼاػف لاير فئْ 5333صٕٛاخ ٚاٌخشدج  0ٌٙا 

 : ا٢ٌح ص٠ٕٛاً ٚفما ٌطش٠مح اٌشط١ذ اٌّرٕالغ

 % 47 أ

 % 17 ب

 ِغ اخرالف األرلاَ         ( 05اخرثر ٔفطه )  % 25 ج

 % 27 د

 

لاير ٚل١ّرٙا وخشدج  65333إرا وأد ذىٍفح اٌسظٛي ػٍٝ آٌح ٦زذٜ اٌششواخ ذثٍغ  -32

صٕٛاخ فئْ ل١ّح لضؾ االصرٙالن اٌضٕٛٞ  5لاير ٚاٌؼّش االفرشاػٟ ٌٙا  5333لذسخ تّثٍغ 

 : االفرشاػٟ ٚفما ٌطش٠مح اٌمضؾ اٌثاتد٣ٌٌح فٟ ٔٙا٠ح اٌضٕح ا٤ٌٚٝ ِٓ ػّش٘ا 

 لاير 17777 أ

 ِغ اخرالف األرلاَ         ( 03اخرثر ٔفطه )  لاير 12777 ب

 لاير 27777 ج

 لاير 15777 د

 

لاير ٚاٌؼظش ا٦ٔراخٟ  43333إرا وأد ذىٍفح اٌسظٛي ػٍٝ آٌح ٦زذٜ اٌششواخ ذثٍغ  -33

١ذ اٌّرٕالض فئْ ل١ذ اٌرض٠ٛح اٌخاص تسضاب صٕٛاخ ٚذضرٍٙه تطش٠مح اٌشط 4اٌّمذس ٌٙا 

 : ِظشٚف اصرٙالن ا٢ٌح فٟ ٔٙا٠ح اٌضٕح ا٤ٌٚٝ ِٓ ػّش٘ا االفرشاػٟ ٘ٛ

 ٍِخص اٌذخً              / إًٌ دـ  27777ِصروف اضرهالن اٌِح     / ِٓ دـ  27777 أ

 ٌحِجّغ اضرهالن اِ/ إًٌ دـ  17777ِصروف اضرهالن اٌِح    / ِٓ دـ  17777 ب

 (اٌجىاب اٌصذُخ )  ِجّغ اضرهالن اٌِح/ إًٌ دـ  27777ِصروف اضرهالن اٌِح    / ِٓ دـ  27777 ج

 ِصروف اضرهالن اٌِح/ إًٌ دـ  17777ٍِخص اٌذخً                / ِٓ دـ  17777 د

 

لاير ٚاٌؼّش ا٦ٔراخٟ  43333إرا وأد ذىٍفح اٌسظٛي ػٍٝ آٌح ٦زذٜ اٌششواخ ذثٍغ  -34

صٕٛاخ ٚذضرٍٙه تطش٠مح ِدّٛع أسلاَ اٌضٕٛاخ فئْ ل١ذ ا٦لفاي اٌخاص تسضاب  4اٌّمذس ٌٙا 

 :ِظشٚف اصرٙالن ا٢ٌح فٟ ٔٙا٠ح اٌضٕح ا٤ٌٚٝ ِٓ ػّش٘ا ٘ٛ

 ِصروف اضرهالن اٌِح/ إًٌ دـ  17777ٍِخص اٌذخً              / ِٓ دـ  17777 أ

 ِجّغ اضرهالن اٌِح/ إًٌ دـ  16777ِصروف اضرهالن اٌِح  / ِٓ دـ  16777 ب

 ِصروف اضرهالن اٌِح/ إًٌ دـ  27777ٍِخص اٌذخً              / ِٓ دـ  27777 ج

 (اٌجىاب اٌصذُخ )  ِصروف اضرهالن اٌِح/ إًٌ دـ  16777ٍِخص اٌذخً              / ِٓ دـ  16777 د

 

 

لاير ٚذمشس ت١ؼٙا  53333ثٍغ إرا وأد ذىٍفح اٌسظٛي ػٍٝ ص١اسج ٔمً ٦زذٜ اٌششواخ ذ -35

 لاير فئْ 33333لاير ٚواْ ِدّغ اصرٙالن اٌض١اسج زرٝ ذاس٠خ اٌث١غ  33333تش١ه تّثٍغ 

 : ػ١ٍّح ت١غ اٌض١اسج ذسمك ٌٍّٕشاج

 ٔفص اٌطرَمح  ( 10اخرثر ٔفطه ) لاير أرتاح  17777 أ

 لاير خطائر 27777 ب

 لاير خطائر 17777 ج

 لاير أرتاح 27777 د
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 65333٘ـ وأد ذىٍفح اٌسظٛي ػٍٝ ص١اسج ٔمً ٦زذٜ اٌششواخ ذثٍغ  1420-1-1ٟ ف -36

صٕٛاخ ٚذضرٍٙه اٌض١اسج  5لاير ٚػّش٘ا االفرشاػٟ  5333لاير ٚلذسخ ل١ّرٙا وخشدج تّثٍغ 

 23333تطش٠مح اٌمضؾ ٚذمشس ت١ؼٙا تش١ه فٟ ٔٙا٠ح اٌضٕح اٌثا١ٔح ِٓ ػّش٘ا االفرشاػٟ تّثٍغ 

 : ٌض١اسج ذسمك ٌٍّٕشؤجلاير فئْ ػ١ٍّح ت١غ ا

  لاير أرتاح 17777 أ

 لاير خطائر 27777 ب

 لاير خطائر 17777 ج

 لاير أرتاح 27777 د

 

فٟ ظً االسذفاع اٌّضرّش ٥ٌصؼاس فئْ اٌسظٛي ػٍٝ ألً طافٟ ستر ػٕذ ذم١١ُ تؼاػح  -34

 : آخش اٌّذج تاٌرىٍفح ٠ٕرح ِٓ ذطث١ك ؽش٠مح

 ذاخً أخُرا  صادر أخُرا  اٌ أ

 ذاخً أوال  صادر أوال  ٌا ب

   ( 21اخرثر ٔفطه )  اٌذاخً أخُرا  صادر أوال   ج

 غرَمح ِرىضػ اٌرىٍفح د

 

 : َ ٚػٕذ اٌدشد فئْ اٌخطؤ فٟ ذم١١ُ ِخزْٚ آخش اٌّذج تإٌمض ٠ٕرح ػٕٗافٟ ٔٙا٠ح اٌؼ -30

   ( 23اخرثر ٔفطه )  زَادج ذىٍفح اٌثعاػح اٌّثاػح وأخفاض صافٍ اٌرتخ أ

 ض ذىٍفح اٌثعاػح اٌّثاػح وأخفاض صافٍ اٌرتخأخفا ب

 زَادج ذىٍفح اٌثعاػح اٌّثاػح وزَادج صافٍ اٌرتخ ج

 أخفاض ذىٍفح اٌثعاػح اٌّثاػح وزَادج صافٍ اٌرتخ د

 

فٟ ظً االسذفاع اٌّضرّش ٥ٌصؼاس فئْ اٌسظٛي ػٍٝ ألً ل١ّح ٌرىٍفح اٌثؼاػح اٌّثاػح  -30

 : ىٍفحػٕذ ذم١١ُ ِخزْٚ آخش اٌّذج تاٌر

 اٌرُّس اٌّذذد ٌٍثعاػح أ

 اٌذاخً أوال  صادر أوال   ب

   ( 26اخرثر ٔفطه )  اٌذاخً أخُرا  صادر أوال   ج

 غرَمح ِرىضػ اٌرىٍفح د

 

٘ـ لذسخ ل١ّح ِخزْٚ آخش اٌّذج ٌششوح اٌٙذٜ اٌرداس٠ح تّثٍغ  1433-12-33فٟ  -43

لاير  22333تضؼش اٌضٛق تّثٍغ لاير تضؼش اٌرىٍفح ٚفٟ ٔفش اٌراس٠خ لذسخ ل١ّرٗ  15333

 : فئْ ل١ذ اٌرض٠ٛح اٌخاص تئثثاخ ِخزْٚ آخش اٌّذج ٘ٛ

ِغ اخرالف   ( 22اخرثر ٔفطه )  ٍِخص اٌذخً/ إًٌ دـ  15777ِخسوْ أخر اٌّذج   / ِٓ دـ  15777 أ

 األرلاَ

 ِخسوْ أخر اٌّذج   / إًٌ دـ  4777ٍِخص اٌذخً          / ِٓ دـ  4777 ب

 ِخسوْ أخر اٌّذج   / إًٌ دـ  15777ٍِخص اٌذخً          / دـ ِٓ  15777 ج

 ٍِخص اٌذخً/ إًٌ دـ  4777ِخسوْ أخر اٌّذج   / ِٓ دـ  4777 د
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٘ـ لذسخ ل١ّح ِخزْٚ آخش اٌّذج ٌششوح إٌٛس اٌرداس٠ح تّثٍغ  1433-12-33فٟ  -41

لاير فئْ  10333ثٍغ لاير تضؼش اٌرىٍفح ٚفٟ ٔفش اٌراس٠خ لذسخ تضؼش اٌضٛق تّ 22333

 : ظض ٘ثٛؽ اٌم١ّح اٌضٛل١ح ٌٍّخزْٚ ٠رُ ذى٠ٕٛٗ تّثٍغِخ

 لاير وَظهر فٍ اٌجأة اٌذائٓ ِٓ دطاب ٍِخص اٌذخً 4777 أ

 لاير وَظهر فٍ اٌجأة اٌّذَٓ ِٓ دطاب ٍِخص اٌذخً 11777 ب

 ِغ اخرالف األرلاَ  ( 171اخرثر ٔفطه )  لاير وَظهر فٍ اٌجأة اٌّذَٓ ِٓ دطاب ٍِخص اٌذخً 4777 ج

 لاير وَظهر فٍ اٌجأة اٌذائٓ ِٓ دطاب ٍِخص اٌذخً 11777 د

 

 :(  LIFO)اٌّظطٍر اٌّساصثٟ تاٌٍغح اٌؼشت١ح اٌّماتً ٌٍّظطٍر اٌّؼثش ػٕٗ تاالخرظاس  -42

 اٌصادر أخُرا  داخً أوال   أ

 ذاخً أوال  صادر أوال  اٌ ب

 ا  صادر أوال  داخً أخُراٌ ج

   ( 16ظ 1َ)  صادر أوال   اٌذاخً أخُرا   د

 

لاير ٚػٕذ  13333٘ـ واْ سط١ذ زضاب اٌظٕذٚق تاٌذفاذش ٘ٛ  1433-12-33فٟ  -43

ؼح أصثاب تّشاخ لاير ٚ 0033اٌدشد ذث١ٓ أْ إٌمذ٠ح اٌفؼ١ٍح اٌّٛخٛدج فٟ خز٠ٕح إٌّشؤج ذثٍغ 

ثاخ اٌؼدز فٟ اٌؼدز ٚخذ أٔٗ تضثة ػؼف ٔظاَ اٌشلاتح اٌذاخ١ٍح فئْ ل١ذ ا٦لفاي اٌخاص تئث

 : اٌظٕذٚق ٘ٛ

ِغ   ( 174اخرثر ٔفطه )  ٍِخص اٌذخً/ إًٌ دـ  277اٌؼجس أو اٌسَادج فٍ اٌصٕذوق   / ِٓ دـ  277 أ

 اخرالف األرلاَ

 اٌؼجس أو اٌسَادج فٍ اٌصٕذوق   / إًٌ دـ  277اٌصٕذوق                            / ِٓ دـ  277 ب

 اٌصٕذوق/ إًٌ دـ  277ج فٍ اٌصٕذوق   اٌؼجس أو اٌسَاد/ ِٓ دـ  277 ج

 اٌؼجس أو اٌسَادج فٍ اٌصٕذوق   / إًٌ دـ  277ٍِخص اٌذخً                      / ِٓ دـ  277 د

 

 :ػٕذ إػذاد ِزوشج ذض٠ٛح اٌثٕه تإٌّشآخ فئٔٗ ٠رُ إخشاء ل١ٛد ذض٠ٛح ٌرٍه اٌؼ١ٍّاخ -44

 ر اٌثٕهاٌرٍ ضجٍد فٍ دفاذر إٌّشأج وٌُ ذطجً فٍ دفاذ أ

 وال ِٓ إٌّشأج واٌثٕه اٌرٍ ضجٍد فٍ دفاذر ب

   ( 170اخرثر ٔفطه )  اٌرٍ ضجٍد فٍ دفاذر اٌثٕه وٌُ ذطجً فٍ دفاذر إٌّشأج ج

 اٌرٍ ٌُ ذطجً فٍ دفاذر وال ِٓ إٌّشأج واٌثٕه د

 

ػٕذ إػذاد ِزوشج ذض٠ٛح اٌثٕه فئْ اٌش١ىاخ اٌّسشسج ٌٍّضرف١ذ٠ٓ ٌُٚ ٠رمذِٛا تؼذ  -45

 :ظشفٙاٌ

   ( 172اخرثر ٔفطه ) ذطرح ِٓ اٌرصُذ اٌىارد تىشف دطاب اٌثٕه  أ

 ذطرح ِٓ رصُذ اٌثٕه اٌّطرخرج ِٓ دفاذر إٌّشأج ب

 ذعاف إًٌ اٌرصُذ اٌىارد تىشف دطاب اٌثٕه ج

 ذعاف إًٌ رصُذ اٌثٕه اٌّطرخرج ِٓ دفاذر إٌّشأج د

 

 : االخ اٌّضذدج ١ٔاتح ػٓ إٌّشؤجػٕذ إػذاد ِزوشج ذض٠ٛح اٌثٕه فئْ ل١ّح اٌىّث١ -46

 ذطرح ِٓ اٌرصُذ اٌىارد تىشف دطاب اٌثٕه أ

 ذطرح ِٓ رصُذ اٌثٕه اٌّطرخرج ِٓ دفاذر إٌّشأج ب

 ذعاف إًٌ اٌرصُذ اٌىارد تىشف دطاب اٌثٕه ج

 ذعاف إًٌ رصُذ اٌثٕه اٌّطرخرج ِٓ دفاذر إٌّشأج د
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ّضرخشج ِٓ ٚالغ دفاذش إٌّشؤج تّثٍغ ٘ـ ظٙش سط١ذ زضاب اٌثٕه اٌ 1433-12-33ٟ ف -44

لاير ٚتؼذ ٚسٚد وشف زضاب اٌثٕه اذؼر أْ ٕ٘ان ش١ىاخ زشسخ ٌّضرف١ذ٠ٓ ٌُٚ  13333

لاير ٚأْ ٕ٘ان وّث١اٌح لاَ اٌثٕه تضذاد٘ا ١ٔاتح ػٓ إٌّشؤج  ٠4333رمذِٛا تؼذ ٌظشفٙا ل١ّرٙا 

شط١ذ اٌّضرخشج ِٓ فئْ سط١ذ زضاب اٌثٕه اٌّؼذي ٌٍ 3333ظٙشخ تىشف اٌسضاب ٚل١ّرٙا 

 : اٌذفاذش ٘ٛ

 لاير 14777 أ

 لاير 16777 ب

 لاير 6777 ج

 لاير 17777 د

 

 : ِٓ اٌفشٚق اٌٙاِح ت١ٓ اٌضُٙ ٚاٌضٕذ  -40

 أْ اٌطهُ ال ذرغُر لُّره تُّٕا اٌطٕذ ذرغُر لُّره أ

   ( 113ثر ٔفطه اخر)  أْ داًِ اٌطٕذ َؼرثر ِمرظا  أِا داًِ اٌطهُ فُؼرثر ِاٌىا  ٌجسء ِٓ اٌشروح ب

 أْ داًِ اٌطٕذ ٌه دك اٌرذخً فٍ لراراخ اٌشروح تؼىص اٌطٕذ ج

 أْ داًِ اٌطهُ ٌه األوٌىَح فٍ اٌذصىي ػًٍ ِطرذماذه ػٕذ اإلفالش لثً داًِ اٌطٕذ د

 

 : ٠رُ زضاب طافٟ صؼش ت١غ ا٤ٚساق اٌّا١ٌح تغشع االذداس ترطث١ك اٌّؼادٌح اٌرا١ٌح -40

 اٌّصروفاخ اٌشرائُح األخري+ ػّىٌح اٌطّطرج  +إجّاٌٍ ضؼر اٌثُغ  أ

 اٌّصروفاخ اٌثُؼُح األخري+ ػّىٌح اٌطّطرج  -إجّاٌٍ ضؼر اٌثُغ  ب

   ( 110اخرثر ٔفطه )  اٌّصروفاخ اٌثُؼُح األخري -ػّىٌح اٌطّطرج  -إجّاٌٍ ضؼر اٌثُغ  ج

 اٌّصروفاخ اٌثُؼُح األخري+ ػّىٌح اٌطّطرج  -إجّاٌٍ ضؼر اٌثُغ  د

 

 

٘ـ لذسخ ل١ّح ِسفظح ا٤ٚساق اٌّا١ٌح تغشع االذداس تاٌرىٍفح تّثٍغ  1433-12-33فٟ  -53

لاير فئْ ل١ذ  105333لاير ٚفٟ ٔفش اٌراس٠خ لذسخ ل١ّرٙا تضؼش اٌضٛق تّثٍغ  142333

 : ٘ـ ٘ٛ  1433-12-33ا٦لفاي فٟ 

 

 خص اٌذخًٍِ/ إًٌ دـ  13777ِىاضة أو خطائر دُازج غُر ِذممح   / ِٓ دـ  13777 أ

 ِىاضة أو خطائر دُازج غُر ِذممح   / إًٌ دـ  13777اٌرؼذَالخ فٍ اٌمُّح اٌطىلُح          / ِٓ دـ  13777 ب

  ِىاضة أو خطائر دُازج غُر ِذممح/ إًٌ دـ  13777ٍِخص اٌذخً   / ِٓ دـ  13777 ج

   ( 121اخرثر ٔفطه ) 

 اٌرؼذَالخ فٍ اٌمُّح اٌطىلُح          / إًٌ دـ  13777ح  ِىاضة أو خطائر دُازج غُر ِذمم/ ِٓ دـ  13777 د

 

 

 

 

 ~ال ذسشِٟٛٔ ِٓ دػائىُ ~ 

 

 


