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 الملخص: 

المالية فى تاريخ حدوثها ثم القيام بعملية التشغيل والتحليل لهذه المعلومات خالل فترة زمنية الدورة المحاسبية هى دورة حدوث المعلومة  
 د.معينة من قبل العاملين فى البلدية إلظهار التقارير المالية لغرض االستفادة منها خالل فترة زمنية معينة فى المستقبل القريب و البعي

التى تحدث خالل فترة زمنية للبلدية المالية عن طريق مدخالت للمعلومات المالية و تشغيل   لجميع األحداث المالية دورةوهى عبارة عن  
هذه المدخالت للحصول على تقارير تقيس أداء البلدية وتساعد على فهم الموقف المالى للبلدية فى السوق من قبل شركائها أو منظمات 

 .رة اشخاص مؤهلين و متخصصين فى ذلك العملصديقة فى مجال ريادة األعمال حيث يقوم بإعداد هذه الدو 

بأنَّها طريقة محاسبّية يتم بموجبها تسجيل اإليرادات حال اكتسابها وقبل استالم   Accrual basisتعرف المحاسبة على أساس االستحقاق  
 المدفوعات الخاصة بها إضافًة إلى تسجيل المصروفات عند تكّبدها أي قبل أن تدفع البلدية المال مقابلها مّما يعني االعتراف باإليرادت 

بغض النظر عن وقت استالم المبالغ النقدّية، كما ويتبع أساس االستحقاق مبدأ التي اكتسبتها البلدية وتسجيلها في الدفاتر المحاسبّية  
المطابقة الذي ينص على تسجيل اإليرادات والمصروفات في الوقت الذي تحدث فيه المعاملة ويؤثر استخدام أساس االستحقاق على  

رغم من عدم وجود إيصاالت نقدّية أو مدفوعات نقدّية تقابلها، ومن الميزانّية العمومّية حيث يتم تسجيل الذمم الدائنة والذمم المدينة على ال
توفران إرشادات وتعليمات حول كيفّية تسجيل البيانات المالّية على أساس   IFRSو  GAAPالجدير بالذكر أنَّ المعايير المحاسبية الدولّية  

 االستحقاق. 

  :المقدمه

 مفاهيم وأساسيات   -أوال: الدورة المحاسبية  

 مبادئ المحاسبة  -

 نظرية القيد المزدوج -

 تسجيل وترحيل العمليات المالية   -

 الدفاتر المحاسبية/السجالت -

 األساس النقدي  -

  أساس االستحقاق  -

 التقارير المالية الشهرية   ثانيا:

 اعداد ميزان المراجعة  -

 اعداد التسويات البنكية  -
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 الخالصة الشهرية   -

 تقارير مالية أخرى حسب النظام المالي للبلديات -

 اعداد القوائم والتقارير المالية ثالثا: -

 الميزانية العمومية )قائمة المركز المالي(   -

 الحساب الختامي  - -

 تقارير مالية أخرى حسب النظام المالي للبلديات   - -

 تدقيق الحسابات - -

 المبادئ المحاسبية  -

 Accounting Entityاستقالل الوحدة المحاسبية :  -

األخرى ولها شخصيتها المعنوية المستقلة إستقالاًل البلديات  على أنها وحدة منفصلة وعن  بلدية  من وجهة نظر المحاسبة، تعامل كل   -
 .سجالتها المحاسبيةبلدية الكها بصرف النظر عن الشكل القانوني لها. ولذلك فلكل تاًما عن م

    Monetary Unit   : الوحدات النقدية -

والذي يعني أن المحاسبة المالية تقوم بقياس الموارد )األصول( والتعهدات )اإللتزامات( والتغيرات فيها )الدخل( في شكل وحدات   -
 .مريكي...الخ( بإعتبار أن النقود تعتبر وحدة قياس نمطية مالئمة لتحديد وتقرير تأثير العمليات المختلفةنقدية )ريال سعودي، دوالر أ

  : Historical Cost  التكلفة التاريخية -

لتل  - التبادل  التي إستخدمت في  )التكلفة(  الفعلية  النقود  المالية تثبت على أساس كمية  المعاملة  التاريخية أن  التكلفة  ك يعني مبدأ 
المعاملة. وضرورة إستخدام مبدأ التكلفة التاريخية في تسجيل المعامالت المالية في الدفاتر وبالتالي إستخدام القيم التاريخية كأساس 

 .لقياس عناصر القوائم المالية

    : Going Concern  :  اإلستمرارية -

عملياتها لفترة من الزمن تكفى إلنجاز تعهداتها الموجودة، في  مستمرة في  البلدية  وجدت لتستمر وأن  البلدية  يقصد باإلستمرارية أن   -
 . ظل غياب دليل موضوعي على عكس ذلك. وترتيًبا على ذلك يتم تقييم األصول على أساس التكلفة التاريخية
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    : Accounting Period :الفترة المحاسبية -

إلى فترات دورية غالًبا ما تكون  البلدية  )الوحدة المحاسبية( بدقة تامة فإن األمر يستلزم تقسيم حياة  البلدية  لكي يتم قياس نتيجة نشاط   -
من خالل مقابلة مصروفات الفترة بإيرادات نفس الفترة، كما يتم إعداد  البلدية  )سنة مالية( وفي نهاية كل فترة يتم قياس نتيجة أعمال  

 ترة قائمة المركز المالي في نهاية تلك الف

    Matching : :  المقابلة -

لتقسيم حياة   - الفترة بجميع  البلدية  نتيجة  المحاسبية أن يحمل إيراد  الفترة  لتحديد صافي دخل  إلى فترات دورية فإن األمر يتطلب 
يراد المصروفات التي ساهمت في تحقيق هذا اإليراد بغض النظر عن واقعة تسديد هذا المصروف. وهذا ما يعرف بمبدأ مقابلة اإل

بالمصروف، وهو من المبادئ المحاسبية الهامة والتي تعتمد عليها كثير من اإلجراءات المحاسبية التي ترتبط بتحديد نتائج األعمال  
 .في نهاية الفترة

  : Revenue Recognition : التحقق )اإلعتراف باإليراد( -

إال بعد تحققه فعاًل، ويتم تحديد نقطة تحقق اإليرادات عند حدوث  ال تعترف باإليراد وتسجله في دفاترهاالبلدية يعني هذا المبدأ أن  -
واقعة البيع ويتم ذلك عند تسليم السلعة المباعة أو تقديم الخدمة، حيث أنه عند هذه النقطة تتم عملية التبادل المادي ويتوفر دليل 

 موضوعي على تحقق اإليراد

   Accrual  :    :  اإلستحقاق -

يعني هذا المبدأ أنه عند قياس صافي الدخل الخاص بالفترة ، فإن اإليرادات التي تؤخذ في اإلعتبار هي تلك اإليرادات التي تخص  -
الفترة سواء حصلت أو لم تحصل، كما أن المصروفات التي تؤخذ في اإلعتبار هي تلك المصروفات التي تخص الفترة سواء سددت 

 أو لم تسدد.  

  Consistency :س(الثبات )التجان -

بإتباع إجراء أو أسلوب محاسبي معين فإنه يجب أن ال يغير من فترة ألخرى.. ويالحظ أن البلدية  يعني هذا المبدأ أنه عند قيام   -
أن تغير األسلوب المتبع  للبلدية  ال يمكنها مطلًقا أن تغير أساليبها المحاسبية المتعبة، بل يمكن  البلدية  مبدأ الثبات ال يعني أن  

والتحول إلى أسلوب جديد إذا كان هذا األسلوب يوفر معلومات أكثر فائدة بالنسبة للمستخدمين مقارنة باألسلوب الجاري إستخدامه.  
 لناتجة عنه في القوائم المالية ولكن يجب اإلفصاح عن مثل هذا التغيير واآلثار ا

 Disclosure :اإلفصاح -

ويعني هذا المبدأ أنه عند إعداد القوائم المالية يجب أن يكون هناك عالنية تامة، بحيث ال يتم إخفاء أي معلومات أو بيانات قد   -
زم جانب الحياد عند إعداد هذه  تضر بالمستفيدين من هذه القوائم، أو قد تساهم في إتخاذ قرار معين. ويجب على المحاسب أن يلت

 .القوائم وذلك باإلفصاح التام عن جميع المعلومات بغض النظر عن مدى تأثيرها على هذه القوائم
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  Materiality :األهمية النسبية -

سبية على  يقصد باألهمية النسبية أن اإلهتمام بتوفير الدقة في معالجة وتحليل المعلومات المحاسبية يتوقف على مدى أهميتها الن -
قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. ففي حين أنه يجب من الناحية النظرية معالجة جميع العناصر كبرت أم صغرت بنفس الطريقة،  
إال أنه في الواقع العملي كثيًرا ما تهمل الطريقة الصحيحة للمعالجة عند ما ترتبط بقيم صغيرة نسبيا. فعلي سبيل المثال يمكن توزيع  

لسيارة التي تقدر فترة إستخدامها بثالث سنوات على فترات اإلستخدام. بينما ال يتم توزيع تكلفة المهمات المكتبية التي يقدر  تكلفة ا
إستخدامها خالل نفس الفترة وذلك نظًرا ألن تكلفة مثل هذا التوزيع ال تتناسب مع العوائد التي يمكن الحصول عليها من المعالجة 

 األكثر دقة

 : Conservatism لحيطة والحذر(التحفظ )ا -

في الكثير من المواقف المتعلقة بتقييم األصول وتحديد الدخل، تكون هناك عدة قيم تمثل بدائل في مجال التقييم. وفي هذه الحالة   -
ركز المالي.  فإن المحاسب يختار البديل الذي يترتب عليه عدم زيادة قيمة الدخل وبالتالي عدم زيادة قيم عناصر األصول بقائمة الم

 .وهذا المفهوم يعد تطبيًقا لقاعدة الحيطة والحذر بمعنى عدم أخذ األرباح المتوقعة في اإلعتبار إال عند تحققها فعال

 مفاهيم ومصطلحات محاسبية

 في البلديات  شجرة الحسابات

 املشجرة الحسابات أو ما ُتعرف بدليل الحسابات، هي الخطوة االولى في تأسيس نظام محاسبي متك   ▪

 تتمثل بقائمة من مجموعة من الحسابات المرتبة وفقًا لنمط محدد   ▪

 حاليا في البلديات تصنف حسب بنود الموازنة والتي كما هو في دفتر االستاذ العام هي قائمة تحتوي على أسماء وارقام الحسابات  ▪

 ام موحد لكافة بنود الحسابات في النظام المحاسبي ،وشفافة  الى االدارة المالية وتطبيق نظ تهدف الى توفير بيانات تحليلية شاملة ▪
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مثال على تسلسل وتصنيف االرقام في البلديات حسب بنود الموازنة ▪

 
المصروفات: هى كل ما تقوم الجهة المعنية بصرفه فى مقابل اتمام العمل او مهمة معينة وهي تكاليف الحصول على اإليرادات، كما  

لنشاطها مثل البلدية  يمكن تعريف المصروفات بأنها إجمالى النقص فى األصول أو إجمالى الزيادة فى الخصوم الناتجة عن مزاولة  
 جور  االيجارات ، الرواتب واال

 أو الدولة من دخل نقدى مثل الضرائب والرسوم عوائد التعبيد ...الخ البلدية االيرادات :هي كل ما تحققه الجهة أو  ▪

 من أثاث ومباني وسيارات ......الخ وتقسم الى البلدية الموجودات او االصول : ممتلكات  ▪

بسهولة وخالل فترة زمنية قصيرة، مثل : النقد في الصندوق  االصول المتداولة : وهي االصول التي يمكن تحويلها الى قيمة نقدية  ▪
 .، والَودائع قصيرة األجل 

و االصول الثابتة :  وهي االصول التي ال يمكن تحويلها بسهولة الى قيمة نقدية او ما يعادلها  وذلك النها تتصف بطول االجل  ▪
  .مثل : األراضي، والمباني، االليات الثقيلة ، وبراءات االختراع

للغير  وتقسم الى :التزامات طويلة األجل  وهى االلتزامات التى يتم االلتزام  البلدية  االلتزامات او الخصوم /  كل حق مالى على   ▪
وهى االلتزامات    -متداولة     -بسدادها للغير على أكثر من سنة مالية ومثال ذلك القروض طويلة األجل التزامات قصيرة األجل  

 . بسدادها خالل السنة المالية مثل الدائنين البلدية التى تلتزم 

 قيد المزدوج   نظرية ال ▪

سواء كان مدين أو البلدية  مفهوم القيد المفرد : يتم اثبات العملية المالية من طرف واحد وهو الطرف الخارجي الذي تتعامل معه   ▪
 دائن 

 السجالت التي تستخدم في هذا النظام هي : سجل الصندوق يسجل فية المدفوعات والمقبوضات حسب التسلسل التاريخي لحدوثها ▪

فوائد مصاريف2211الفصل ت ال وعموال
ك221101 دن تنمية بن قرى الم ساب فوائد- وال شوف ح  مك

ك221102 دن تنمية بن قرى الم  قروض فوائد- وال
جارية البنوك فوائد221103 الت
دن منظمة فوائد221104 العربية الم
أخرى فوائد221105

المجموع
ت2311الفصل قا ف إدارية راسمالية ن
األثاث231101
دات األجهزة231102 حكومية والمع ال
سيارات شراء231103 ال

المجموع
ت2312الفصل قا ف دمية راسمالية ن خ
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 تسجل فيه كافة الديون التي على العمالءللبلدية  وسجل مدين ▪

 سجل دائن تسجل فية الديون المستحقة لكل عميل   ▪

 نهاية العام يتم حصر كل الموجودات بالجرد الفعلي  وتقييمها ثم تعد النقدية بالصندوق للبلدية لتحديد المركز المالي   ▪

 مثل الدائنين واواراق الدفع من سجالت الدائنين يتم حصر الديون من سجالت المدينين وكذلك حصر االلتزامات   ▪

 القيد المزدوج  : يقوم على اساس تحليل العملية المالية الى طرفين مدين ودائن   ▪

 هو الطرف المنقول إليه )اآلخذ( قيمة العملية -الطرف المدين )منه (: ▪

 هو الطرف المنقول منه )العاطى( قيمة العملية -الطرف الدائن) له(:  ▪

 دينار نقدا  . يسجل القيد : 5000شراء اثاث للبلدية بقيمة  مثال :  ▪

 من حـ / االثاث      5000

 الى حـ / صندوق البلدية         5000

   في الميزانية العمومية االلتزاماتو  الموجوداتلتطبيق هذا المفهوم على   ▪

▪  

 

 

 

 

 

 القيد المزدوج  المركب   

يتكون طرفي القيد )أو احدهما ( ألكثر من حساب.. ويكتب قبل الحسابات )من مذكورين( إذا كانت هذه الحسابات في الطرف المدين   
 وعبارة )إلى مذكورين( إذا كانت في الطرف الدائن ،ثم يفصل كل حساب مع المبالغ الخاصة به.. 

 

وزيادة  الموجوداتنقص 
دائن االلتزامات  

ونقص  الموجوداتزيادة 
مدين االلتزامات  

 الميزانية العمومية

" " قائمة المركز المالي  
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 التسويات الجردية 

 ترية المتمثلة في إجراء القيود اليومية في نهاية الفترة المحاسبيةهي مجموعة اإلجراءات المحاسبية الدف

 و التي تؤدي إلى تسوية الحسابات و تعديل أرصدتها 

 من أجل تحديد اإليرادات و المصروفات الخاصة بكل فترة مالية على حده ,  

  و بالتالي مقابلة إيرادات الفترة بمصروفاتها بشكل صحيح

 المحاسبية )المستندية(الدورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعداد ميزان المراجعة 
 بعد التسويات

العمليات  المالية  )الصرف 
 والقبض(   

 التسويات الجردية 

 التسجيل والترحيل   إعداد القوئم المالية

إعداد ميزان المراجعة 
 قبل التسويات
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 المالية )السجالت المحاسبية( في البلديةتسجيل وترحيل العمليات 

 دفتر الصندوق ) اليومية ( ودفتر االستاذ العام   •

 عمليات الصرف معززة بالوثائق المطلوبة  •

 تتم عمليات الشراء حسب السقوف المالية المحددة  والصالحيات في نظام اللوازم واشغال البلديات •

 مهام الصرف مستقلة عن القبض   •

 ات الصرف عند تسجيلها بالدفاتر والسجالت المحاسبية حسب مسميات المواد على بنود  الموازنة يتم  تصنيف عملي •

 صالحيات امر الصرف حسب النظام المالي   •

 األساس النقدي وأساس االستحقاق 

 النظرعن فترة حدوثهابناء على االساس النقدي يتم االعتراف بااليرادات والمصروفات فقط في حالة تحصيلها او دفعها نقدا بغض 

 الذمم المدينة : يتم تسجيلها الغراض المتابعه والرقابة  وال تدرج في السجالت المحاسبية   ▪

 ال يتم االعتراف محاسبيا اال عند صرفها فعال :الذمم الدائنة ▪

 فقط . المخزون: يتم تسجيل مواد المخزون  التي تم شراؤها  كمصروفات ويتم وضع سجل المخزون الهداف رقابية  ▪

اية معلومات حول فترة استخدام  ▪ التي تم شراؤها كمصروفات وال تظهرالسجالت   الثابتة  الثابتة : يتم تسجيل االصول  االصول 
 االصول المتوقعة وقيمتها 

 ال يمكن  اثبات جميع العمليات المالية  كونه يقتصر على عمليات القبض والصرف فقط  من المآخذ على االساس النقدي انه  ▪

   ال يمكن اظهار الموقف المالي للبلدية بصورة سليمة النها ال تظهر االلتزامات المترتبة  على البلدية المستحقة وغير المدفوعة وكذلك   ▪

 ال يطابق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها   ▪
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 فرضية الفترة المحاسبية   
تقسيم العمر االقتصادي الى فترات 

 محاسبية  

 مبدأ االعتراف بااليراد 

بحيث يتم االعتراف بااليرادات 

 في الفترة التي تحققت فيها  

 مبدأ المقابلة 

المصاريف تقابل االيرادات في 

الفترة التي تكبدت فيها النفقات  

 للحصول على االيرادات 
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 األساس النقدي  اساس االستحقاق 
 

يتم تسجيل عمليات الذمم المدينة التي تشكل جزء  
 متكاماًل من نظام المحاسبة

ال يتم تسجيل عمليات الذمم المدينة ألهداف محاسبية 
 . تدرج الذمم المدينة في السجالت بهدف متابعتها 

 الذمم المدينة 

 الذمم الدائنة  و

يتم تسجيل مواد المخزون التي تم شراؤها كأصول  
 ومصروفات عندما يتم استهالكها خالل السنة . 

 يتم تسجيل مواد المخزون التي يتم شراؤها كمصروفات  

 ويتم وضع سجل المخزون ألغراض رقابية .  

 المخزون 

يتم تسجيل األصول الثابتة التي تم شراؤها كأصول  
فترة ثابت   خالل  إستهالكها  نسبة  إلى  إضافة 

كلفة   أو  قيمة  تسجيل  يتم   . المتوقعة  استخدامها 
 األصول الثابتة وفق معايير المحاسبة الدولية 

يتم تسجيل األصول الثابتة التي تم شراؤها كمصروفات  
. ال تظهر السجالت أية معلومات حلول فترة استخدام 

 األصول المتوقعة وقيمتها . 

 ابتة األصول الث

وبيان  بالدخل  وبيان  العمومية  الميزانية  تضم 
 مفصل بالتدفقات النقدية  

ضمنه   تدرج  النقدية  بالتدفقات  بيان  وضع  فقط  فيتم 
 عملية التداول النقدي 

 القوائم المالية  

 معالجة االصول الثابتة واستهالكها 

 لتطبيق اساس االستحقاق نحتاج الى جرد االصول الثابته وتقييمها واحتساب االستهالك السنوي   ▪

 (    Depreciationاالستهالك )  ❑

 هو التوزيع المنتظم للمبلغ القابل لالستهالك لالصل على مدى عمره االنتاجي  

 (    Useful Lifeالعمر االنتاجي )  ❑

الحصول  البلدية  أو عدد وحدات االنتاج او الوحدات المماثلة التي تتوقع  البلدية  تخدام االصل من قبل  يقصد به الفترة التي يتوقع خاللها اس
 عليها من االصل  

 (  Residual Value)الخردة( لالصل ) القيمة المتبقية ❑

 حاليا من التصرف باالصل بعد اقتطاع التكاليف المقدر للتصرف  البلدية هو المبلغ المقدر الذي تحصل عليه 

 كلفة االصل الثابت:  سعر شراء االصل مضافا اليها مصاريف االقتناء  ▪
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 قيمة الخردة   –قيمة االصل قسط االستهالك السنوي =   ▪

 العمر االنتاجي 

      The straight-line depreciation   طريقة القسط الثابت

 كثر دقة والمعتمده في االردن هي الطريقة اال

يمثل رصيد مجمع االستهالك في نهاية الفترة مصروف استهالك الفترة الحالية ومضافا اليه الفترات المالية السابقة, فهو يزداد في كل   
ة السنة عند  فترة مالية بقيمة مصروف االستهالك المضاف, ويعتبر حساب مجمع االستهالك ذات طبيعة دائنة اال انه يظهر في نهاي

اعداد القوائم المالية في جانب االصول من الميزانية العمومية مخصوما من قيمة تكلفة شراء االصل, وذلك كي يظهر االصل في الميزانية 
 بصافي القيمة الدفترية. 

 مثال : 

 xxxxقائمة المركز المالي لسنة 

   االصول المبلغ
 

   االصول الثابتة 

   السيارة  15000

   مجمع استهالك السيارة  ( 2000)-

   السيارة بالصافي 13000

 مزايا اساس االستحقاق

 سهولة المقارنة بين االيرادات والنفقات  لسنوات مختلفة بصورة دقيقة وواضحة   ▪

 اظهار المركز المالي للبلدية بصورة حقيقة وعادلة   ▪

 يفّعل دور التقارير المالية  في رسم السياسات  المالية والتخطيط المالي السهل والسليم   ▪

 يوّفر بيانات مالية دقيقة تعتبر مناسبة  كأساس للتحليل المالي   ▪
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 اساس االستحقاق آخذ م

للمصاريف وااليرادات، االمر الذي يؤدي الى  يتطلب استخدام هذا االساس اجراء قيود التسوية الالزمة في نهاية كل سنة مالية   ▪
 تاخير اقفال الحسابات مدة طويلة بعد نهاية السنة .

هالك  بناء على العمر االنتاجي لالصل  ستاستخدام هذا االساس يدخل فيه عنصر التقدير الشخصي كما هو الحال في احتساب اال ▪
 الثابت الذي يتم من قبل االشخاص المختصين 

  Trial balance ميزان المراجعة 

بعد عملية الترحيل الى دفتر االستاذ والدفاتر المساعدة وترصيد الحسابات يتم بعد ذلك بتجميع الحسابات مع ارصدتها وذلك باعداد  ▪
 كشف يسمى كشف ميزان المراجعة

ليها من دفتر االستاذ,  هو كشف يحتوي داخله على جميع الحسابات مع ارصدتها النهائية المدينة والدائنة والتي يتم الحصول ع ▪
 ويشترط ان يتساوا مجموع الجانب المدين مع مجموع الجانب الدائن حتى نحكم بصحته من حيث التوازن 

 :اهمية اعداد ميزان المراجعة ▪

 . ألتاكد من توازن الحسابات واكتشاف االخطاء التي تؤثر على توازنه ليتم تصحيحها قبل اعداد القوائم المالية ▪

, و يفضل ان يتم اعداد ميزان المراجعة كل البلدية  ارصدة الحسابات خالل فترة معينة تفيد متخذي القرارات في  يعطي ملخص عن   ▪
 نهاية شهر 

 . يعتبر ميزان المراجعة نقطة البداية العداد القوائم المالية ▪

  Bank Reconciliationالتسويات البنكية 

اية كل شهر بإعداد مذكرة تسوية للوقوف على اإلختالفات بين الرصيد الوارد بدفاتر عند إستالم كشف حسابها لدى البنك نهالبلدية  تقوم  
،  للبلديةوالرصيد الوارد بكشف البنك ، ومن ثم إعداد قيود تسوية للعمليات الصحيحة الواردة بكشف البنك والتي لم يصل بها إشعار  البلدية  

البنك     وعند اإلنتهاء من إعداد مذكرة التسوية فإن الرصيد المعدل لرصيد  إن وجدت،البلدية  وكذلك تصحيح األخطاء الواردة بدفاتر  
 سيكون مساويًا لرصيد البنك المعدل من واقع كشف البنك وهو مايسمى بالرصيد الحقيقيالبلدية بدفاتر 

البلدية ما يكون رصيد حساب يكون مدينا بينالبلدية أن الرصيدين يكونان متعاكسين بمعنى أن رصيد حساب البنك في دفاتر مالحظة : 
  دائنَا في البلدية في دفاتر البنك والخاص 
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 نموذج تسوية البنك   المبلغ     

 الرصيد كما  هو بكشف البنك في نهاية الشهر       

      
البنك                 كشف  في  تظهر  لم  ايداعات   + 

 في البنك(    )اودعت في الصندوق وقيدت على دفتر الصندوق ولم تودع    

 الشيكات المعلقة          -       

 xxxx       الرصيد بعد التسوية 

 في نهاية الشهر الدفتري البلدية رصيد البنك كما هو في دفاتر         

 +   مبالغ حصلها البنك ولم تسجل )اوراق قبض ، شيكات (                 

      
مبالغ حصلها البنك وظهرت في كشف البنك  ولم تسجل  )مصاريف      -           

 بنكبة ، شيكات مرتجعه (

 xxxx       الرصيد بعد التسوية 

   )الخالصة الشهرية(.خالصة الحسابات

 تشمل كافة بنود المصروفات وااليرادات الفعلية الشهرية   ❑

 يتم اعدادها من جداول التنسيق للواردات والصرفيات بعد مطابقتها   ❑

يتم تصنيف كافة العمليات المالية الفعلية بنهاية كل شهر لكل بند من بنود الموازنة واستخراج المجاميع النهائية ومطابقتها مع دفتر   ❑
 الصندوق  

 الستخراج الحساب الختامي ، واالن يجري العمل العدادها على نظام ابو اللبن المالي .    GTZدخالها على نظام يتم ا ❑

 ( من النظام المالي للبلديات :  144تقارير مالية شهرية  أخرى حسب المادة) 

 نسخة مصدقة عن دفتر الصندوق  .1

 شهادة الرصيد النقدي   .2
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 بيان ارصدة البنك مرفقة بكشف المعلقات   .3

 بيان النفقات المصروفة والمستردة .4

 بيان االمانات المقبوضة والمردودة  .5

 جدول تنسيق الواردات   .6

 جدول تنسيق الصرفيات  .7

 خالصة الحسابات  .8

 بيان المستندات المتأخرة    .9

 المحاسبية(  الدفاتر  /)السجالت 

 الدفاتر المحاسبية الرئيسية :   128حسب النظام المالي للبلديات المادة 

 دفتر الصندوق   .1

 دفتر السلفات الشخصية   .2

 دفتر سلفات النفقات  .3

 سجل جلود الوصوالت والرخص ذات القسائم   .4

 سجل المستندات  .5

 سجل العقود  .6

 سجل المخصصات والتأديات   .7

 سجل الرواتب   .8

 سجل االيرادات  .9

 سجل االمانات  .10

 ل الرخص  سج .11

 سجل امالك البلدية المنقولة وغير المنقولة     .12
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 سجل القروض والمشاريع  .13

 سجل اللوازم   .14

 سجل االستمالكات   .15

 ( من النظام المالي للبلديات :  144تقارير مالية شهرية  أخرى حسب المادة) 

 نسخة مصدقة عن دفتر الصندوق  .1

 شهادة الرصيد النقدي   .2

 بيان ارصدة البنك مرفقة بكشف المعلقات   .3

 بيان النفقات المصروفة والمستردة .4

 بيان االمانات المقبوضة والمردودة  .5

 جدول تنسيق الواردات   .6

 جدول تنسيق الصرفيات  .7

 خالصة الحسابات  .8

 بيان المستندات المتأخرة    .9

 ) الميزانية العمومية(   قائمة المركز المالي

من  البلدية في تاريخ معين, حيث يتم من خالل هذه القائمة معرفة كل ما تمتلكه  بلديةن المركز المالي للهي قائمة يتم اعدادها لبيا ▪
 اصول وما عليها من التزامات ) خصوم ( في لحظة زمنية معينة

الخاصة بااللتزامات وحقوق   ▪ الجانب االيمن  و الحسابات  المدينه االخرى  في  الملكية    تظهرفيها  حسابات االصول واالرصدة 
 )االرصدة الدائنة ( في الجانب االيمن .

 .يجب ان يكون مجموع الجانبين في قائمة المركز المالي متساويين  ▪

وما لديها من الممتلكات وما عليها من االلتزامات للغير وتوفر بيانات شاملة   بلديةتوفر قائمة المركز المالي قوة الوضع المالي لل  ▪
 للمستفيدين 

 على سداد التزاماتها قصيرة االجل وطويلة االجل  البلدية ن خاللها على قدرة يمكن التعرف م ▪
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 بعض المؤشرات والنسب المرتبطة بالموازنة  

 )تبين القدرة على سداد االلتزامات  قصيرة االجل(   األصول المتداولةنسبة السيولة =  ❑

 الخصوم المتداولة

 1:  2كمقياس للسيولة، حسب طبيعة البلدية في المؤسسات المالية من الصعب وجود نسبة معيارية متفق عليها 

   اجمالي االصول) المتداولة والثابته ( المالءة المالية =    ❑

 اجمالي االلتزامات )قصيرة االجل وطويلة االجل( 

 )تبين قدرة البلدية على الوفاء بالتزاماتها  وتعبر عن الصحة المالية للبلدية (  

   %  50     <     جمالي الدينانسبة الدين  =     ❑

 اجمالي االصول  

 االصول المبلغ  االلتزامات وحقوق الملكية  المبلغ

 االصول المتداولة    االلتزامات قصيرة االجل   

Xxx   ذمم دائنة xxx   الصندوق 

Xxx  قروض قصيرة االجل xxx  البنك 

Xxx   اوراق دفع xxx   الذمم المدينة 

xxx   االلتزامات قصيرة االجل مجموع xxx   اوراق قبض 

 المخزون  xxx االلتزامات طويلة االجل   

Xxx 
 

 قروض طويلة االجل  
  

xxx  مجموع االلتزامات طويلة االجل xxx   مصاريف مدفوعة مقدما 

 ايرادات مستحقة  xxx ارصدة دائنة اخرى   

Xxx  مصاريف مستحقة xxx  تامينات مستردة 
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Xxx  ايرادات مقبوضة مقدما xxx   مجموع االصول المتداولة 

xxx   مجموع االرصدة الدائنة االخرى 
  

 
 االصول الثابتة    الفائض أو العجز  

  
xxx   اراضي 

  
xxx   سيارات 

  
xxx  اثاث 

  
xxx  مجموع االصول الثابتة 

 مراجعة وتدقيق القوائم المالية 

للتأكد من ان البلدية لديها اجراءات وسياسات وممارسات مقبولة ومطبقة والتأكد من ان القوائم المالية مدققة ومراجعة بشكل منتظم من 
 قبل جهة تدقيق خارجية وحسب القوانين النافذة مثل شركات التدقيق المعتمدة والمرخصة او جهات حكومية رسمية او كالهما.  

 تدقيق   سياسات وإجراءات ال  

لدى البلدية إجراءات وسياسات وممارسات مطبقة خاصة بالتدقيق او انها ضعيفة او غير كافية. نادرا ما يتم التدقيق بشكل منتظم  
 من قبل طرف خارجي معتمد وحسب التشريعات السارية المفعول.

تدقيق بشكل منتظم من قبل طرف ثالث ومطبقة متعلقة بالتدقيق الخارجي. ويتم الكافية  لدى البلدية إجراءات وسياسات وممارسات  
 معتمد وحسب التشريعات السارية المفعول.

بالتدقيق الخارجي. ويتم التدقيق بشكل سنوي من قبل طرف ثالث ومناسبة ومطبقة متعلقة لدى البلدية إجراءات وسياسات وممارسات 
 معتمد حسب التشريعات السارية المفعول..
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 تدقيق القوائم المالية      

 تصدر البلدية قوائمها المالية الداخلية بدون مالحظات او مع مالحظات محدودة على قوائمها. 

عندما يتم تدقيق القوائم المالية الخاصة بالبلدية، فان الراي المتحفظ مقبول في حال ان مالحظات التدقيق غير ذات أهمية على اإلدارة 
 لة على الشؤون المالية او على تنفيذ مهام البلدية. يكون )أوال يكون( لها مخاطرة قليالمالية وان 

 تقرير مدقق الحسابات على القوائم المالية نظيف )ليس هناك راي متحفظ او عكسي او امتناع عن إعطاء الراي(.  

 نتائج وتوصيات التدقيق    

 ونتائج وتوصيات التدقيق تعتبر ضعيفة.سياسات وإجراءات وممارسات البلدية في التعامل واإلجابة على استيضاحات 

 لدى البلدية بعض السياسات واإلجراءات والممارسات في التعامل واإلجابة على استيضاحات ونتائج وتوصيات التدقيق.

 لدى البلدية سياسات وإجراءات وممارسات كافية ومناسبة في التعامل واإلجابة على استيضاحات ونتائج وتوصيات التدقيق.

 البلدية اقفال لباتمتط

 _ تاريخ تأسيس البلدية ومعلومات عامة عنها .  1

 _ النظام المالي ونظام االشغال و اللوازم .  2

 _ النظام الخاص بالسلف وانواعها . 3

 _ نظام رخص المهن والمسقفات .  4

 _ الهيكل التنظيمي .  5

 _ الحساب الختامي المصدق )فعلي + تقديري( . 6
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 بالموجودات الثابتة مرفقا فيه تاريخ وقيمة الشراء قي حال توفرها من عدمه يتم اعتماد القيمية التخمينية يتضمن االتي :_ كشف  7

 سيارات واليات وكابسات   -
 االت و معدات النظافة -
 اجهزة كمبيوتر وبرامج   -
 االثاث  -
 لفة الفعليه و سنة الشراء او القيمة التخمينية (.االراضي )معزز بكتاب من دائرة االراضي و المساحه موضحا فيه المساحه و الك -
 المباني )موضحا فيه التكلفة الفعلية او القيمة التخمينية و الحالة العامة للمبنى(. -
 هناجر  -
 ديكورات  -
 حدائق -
يف موضحا البنية التحتية )فتح وتعبيد ,خلطات اسفلتية ,جدران استنادية ,عبارات و اقنية تصريف مياه االمطار , ارصفة و اطار  -

 فيه القيمة التقديرية و الحالة العامه او الكلفة الفعلية و سنة االنجاز (. 
 وحدات االنارة والحاويات. -

 _ التسويات البنكية معززة بنسخ مصدق عن دفتر الصندوق و كشوف حسابات البنوك.  8

 _ شهادات تأييدات ارصدة البنوك . 9
المتوقعه بشأنها و اتعاب المحاماه /_ كتاب المحامي بالقضايا المقامه )من    10 على( البلدية موضحا فيه اخر مجريات االلتزامات 

 المستحقه في نهاية العام . 
التأمين الصحي , الضمان   11  , المياه  الكهرباء , سلطة  البلدية لدى )شركة  المستحقة )من /على(  الذمم  _كشف تفصيلي بارصدة 

المشتركة ,اتعاب المحامي , مطالبات المواطنين قيد التفيذ , واي جهات اخرى لها تعامل االجتماعي , ضريبة الدخل , مجلس الخدات  
 مع البلدية ( معزز بطالبات رسمية من هذه الجهات . 

 
 _ كشف تفصيلي بارصدة االمانات الحكومية و غير الحكومية مطابقا للحساب الختامي . 12
 _ كشف حسابات الضمان االجتماعي للسنة السابقة .  13
 _شهادة تأييدات باالستثمارات )_بنك تنمية المدن والقرى ,شركة الكهرباء ,اية جهات البلدية مساهمه بها (.14

ريخ سريان عقد  _كشوف بالعقارات المؤجرة والمستأجرة من قبل البلدية و المناطق التابعه لها موضحا فيه )الموقع ,اسم المؤجر ,تا15
 االيجار ,عقدااليجار,قيمة االيجار,الرصيد المدور , المبلغ المدفوع ,المبلغ المتبقي معززا بصور عن عقود االيجار.

 ._ جدول تشكيالت الموظفين للسنة السابقة المعتمد من وزارة البلديات16

 عن قرارات المجلس البلدي و موافقة وزارة البلديات.  _ كشف بالتعيينات واالستقاالت وانتهاء الخدمة خالل العام معززا بصور17
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_كشف بااليرادات المستحقة غير المقبوضه )جميع بقايا الواردات بما فيها النفايات و رخص المهن المستحقة عن االعوام السابقة   18
 .موضحا فيه )البند,المبالغ االجماليه,المبالغ المقبوضه ,الرصيد المتبقي , الرصيد المستحق (

 _ كشف بارصدة السلف النثرية و الدائنة كما هي في نهاية السنة . 19
 _كشف بارصدة سلف الموظفين كما هي في نهاية السنة .  20
_كشف بمشاريع العطاءات و المناقصات التي تم االنتهاء منها و المشاريع التي ال تزال تحت التنفيذ موضحا فيه )رقم و تاريخ    21

 عليه ,و قيمة العطاء ونسبة االنجاز والمبالغ المسدده والمبالغ المستحقه كما هي في نهاية العام .  االحالة ,اسم المحال 
_ بيان بحركة القروض السنوية لدى بنك تنمية المدن والقرى لنهاية سدادها موضحا فيه رصيد القرض في نهاية العام و االقساط و   22

 الفوائد التي ستسحق لنهاية فترة السداد. 
 ة عن اتفاقية التسهيالت مع بنك تنمية المدن والقرى في حال توفرها. نسخ

_قرارات المجلس البلدي التي تم بها تحديد اعضاء لجان )المشتريات و العطاءات و االستالم و التخمين و شؤون الموظفين ( معززا 23
 بنسخة من كتاب الوزارة بالموافقة علي تشكيل اللجان . 

مجلس البلدي و اللجان المساعده للعام الحالي موضحا فيه )اسم العضو ,عدد الجلسات ,المكافات المصروفة  _كشف بعدد جلسات ال  24
 . للعضو(

 :الخاتمة

ال بد من معرفة ان الدورة المحاسبية عملية شاملة لتسجيل ومعالجة جميع المعامالت المالية للشركات او الموسسات الخاصه والحكوميه 
حدوث المعاملة إلى تمثيلها في البيانات المالية إلى إغالق الحسابات ، حيث أنه واحدة من المهام الرئيسية لمسك والبلديات، من وقت  

فالدورة   الدفاتر هو متابعة الدورة المحاسبية الكاملة من البداية إلى النهاية ؛ تكرر الدورة نفسها كل سنة مالية طالما ظلت الشركة تعمل
ة بخطوة لتسجيل وتصنيف وتلخيص المعامالت االقتصادية لألعمال ، حيث يولد معلومات مالية مفيدة في  المحاسبية هي عملية خطو 

 شكل بيانات مالية بما في ذلك بيان الدخل، والميزانية العمومية ، وبيان التدفقات النقدية وبيان التغيرات في حقوق الملكية . 

الطرق التي يتم من خاللها تسجيل المعلومات المالّية في الدفاتر المحاسبّية بهدف تقديم يعد أساس االستحقاق المحاسبّي أحد    كما و
معلومات دقيقة حول العمليات المالّية التي تحدث في الشركات والمؤسسات الحكومية و البلديات، حيث يعمل أساس االستحقاق على  

دوثها وليس عند تحصيلها أو دفعها الفعلّي مّما يعني أنَّ هذه الموسسات تسجيل إيرادات ومصروفات هذه الشركة والدوائر الحكوميه عند ح
 .تسجل إيراداتها عندما تكسبها وليس عند تحصيل أموالها وكذلك المصروفات فإنَّها يتم تسجيلها عند تحملها وليس عند دفعها
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 : المراجع

 شبكة االنترنت. بعض مواقع االنترنت وصفحات شركات المحاسبة والمنتديات على 

 مجلة الحقوق والعلوم االنسانية/دراسات اقتصادية/دراسه تحليلية عن تطبيق اساس االستحقاق في المحاسبة العمومية. 

 ( 2006البريدي، هادي، دمج موازنة البرامج مع موازنة البنود ، جريدة الـوطن ، 

(WWW.ALWATAN.COM) 

 .2003التقليد إلى الحداثة ، دار المسيرة للنشر وال توزيـع والطباعة، عمان ، احمرو، إسماعيل، المحاسبة الحكومية من 

الطبعة األولى ،  التنمية اإلقتصادية،  الوظيفية ودورها في  النشأة  المحلي،  الحكم  البلديات وهيئات  اشتيه، محمد ، حباس، وأسامة ، 
 المجلس اإلقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار) بكدار ( 

 225،ص   1983محمد، اإلطار العام لتطوير النظام المحاسبي الحكـومي ، مجلـة اإلدارة العامـة ، الرياض،  البطمة، 

التركي، محمود "، أهمية بعض المعلومات المالية المختارة لمتخذي القرارات في عـدد مـن الوحدات الحكومية ومدي توافرها في النظا م 
 .  2015، الريـاض ، (1)يـة السعودية ، " مجلة جامعة الملك سعود ، المجلد الثـاني ، العـدد المحاسبي الحكـومي فـي المملكـة العرب

الجندي، نشوى، ومصطفى، عزة، دراسة مشكلة تقويم األصول الثابتة في القطاع الحكومي وأثره عل محاسبة الدخل القومي بالتطبيق  
 1995ارة، فرع جامعة األزهر للبنات، العدد الثاني عشر،  على جمهورية مصر العربية ، المجلـة العلميـة لكلية التج

 .1997اللوزي، سليمان، فيصل، مرار، إدارة الموازنة العامة بين النظرية والتطبيق ، ، عمان، دار المسيرة للطباعة والنشر، .

،ص:    1999لعملي، عمان، دار وائل،  المبيضين، عقلة، النظام المحاسبي الحكومي وإدارته، المفاهيم واألسس والنظريات والتطبيق ا.1
 .131ص 

ABSTRACT: 

The accounting cycle is the cycle of the occurrence of the financial information at the date of its occurrence and then the 

operation and analysis of this information during a certain period of time by the employees of the facility to show the financial 

reports for the purpose of benefiting from them during a certain period of time in the near and far future. 

It is a cycle of all the financial events that occur during a period of time for the financial institution through inputs to the 

financial information and the operation of these inputs to obtain reports that measure the performance of the facility and help 

to understand the financial position of the facility in the market by its partners or friendly organizations in the field of 

entrepreneurship. This course is for people who are qualified and specialized in that work. 

Accrual accounting is defined as an accounting method whereby revenues are recorded when they are earned and before their 

payments are received, in addition to recording expenses when they are incurred, i.e. before the institution pays money for 

them, which means recognizing the revenue earned by the company and recording it in the accounting books regardless of 

when the receipt cash, and the accrual basis follows the matching principle, which states that revenues and expenses are 

recorded at the time the transaction occurs,It is worth noting that GAAP and IFRS provide guidance and instructions on how 

to record financial statements on an accrual basis. 
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