
  *أصول المحاسبة لألوقاف
  الدكتور إسماعیل كورت

  
وتم  ،في ھذا التبلیغ یتم القیام باحترام شروط الوقف بعد التماس بشكل عام لموضوع الوقف 

في یومنا ھذا تم  ،الوقوف على الخصائص التي تفرز سلع الوقف عن السلع االخرى 

ات والمصاریف لالوقاف الفحص والوقوف على ادارة ومحاسبة االوقاف وأقالم االیراد

أما بالنسبة في نھایة التبلیغ فقد تم  ،بنظام سجالت المحاسبة المطبقة في االوقاف بیومنا ھذا 

  .ومنا ھذا یاعطاء مثال لمحاسبة الوقف العائدة ل

  

فوائد الوقف تكون وفق الشروط وتأتي بمعنى تخصیص الملكیة الخاصة الذاتیة الى طریق 

كما انھ عمل  ،وھي من أھم الدواعم والمساعدات في تاریخ االنسانیة  ،الخیر في سبیل هللا 

كما انھا المؤسسة  ،الخیر الذي باالمكان عملھ من طرف االنسان الذي ھو على قید الحیاة 

االسالمیة التي لھا تاریخ عریق بالصدقة الجاریة المتتابعة بعد موت ووفاة ھذا االنسان الذي 

  .قام بعمل الخیر 

  

بحت بحالة ووضعیة مؤسسة باسم الوقف وذلك بعد انتشار االسالم بالدعم الدیني لقد أص

  .وعلى ھذا الضوء والھدف تم القیام بتأسیس أالف المنشأت ، واالجتماعي المقدم من طرفھا

لقد تم تأسیس أول وقف اسالمي بوقف اراضي فدك للمسلمین عن طریق وصیة نبینا صلى 

حت بحالة مؤسسة بما تعاقب علیھا من المساعدات الخیریة من ومن ثم أصب ،هللا علیھ وسلم 

وتتابع ذلك عبر العصور بتقدیم  ،طرف الصحابة ذو الحالة المالیة التي تسمح لھم بذلك 

وبذلك تم تأمین  ،االوقاف والمساعدات الخیریة المقدمة من طرف المسلمین االخرین 

  . ھذه العصور استمراریة ھذه المؤسسة وتقدیم خدماتھا على طول 
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أما . التذكار بالخیر في الدنیا ونیل الرضاء اإللھي في االخرة . بدایة ان سبب االوقاف 

المقصد والغایة من عمل الوقف فھو الوصول الى المكافأة عند رب العالمین وذلك بتقدیم 

  .الخدمة الى االنسانیة 

  

حیز التنفیذ بعد القیام بتسجیلھا من طرف المحكمة ویتم القیام بكافة  ان ھیئة الوقف تدخل

  .المعامالت المتعلقة بالوقف وفق االحكام المدونة في ھیئة الوقف أو بنص الوقف 

  

یجب القیام . ان شرعیة الوقف الصحیح لیس جائز بمخالفة الشروط الموافقة لشرعیة الوقف 

وبناءا على  ،لذلك . الوقف التقید بشروط الوقف  یجب على ھیئة. باحترام شروط الوقف 

لقد تم القیام بابراز الوالء واالعتناء  ،" ان شروط الوقف ھو مثل شروط الشرع " قاعدة 

وعدم االحترام لھذه االمانة تكون . ان االوقاف ھي أمانة هللا . للشروط الموجودة في الوقف 

بتغییر وتبدیل الوقف اذا لم یتم رؤیة ذلك بشكل  ال یجب القیام. عقوبتھا المعنویة كبیرة جدا 

  . شرعي وقطعي 

  

 1.لیس باالمكان الرجوع عن الوقف . ان الوقف لیس مخول ومفوض بتغییر شروط الوقف 

لكن اذا اصبح الوقف عاجز عن العمل ألي سبب من االسباب عندئذ باالمكان استبدال 

  )1(الوقف عبر رأي القاضي او الحاكم 

 ،رشید أفندي  ،مكتبة السلیمانیة  ،ابو سعود فتوى تسجیلي نقود الوقف : ب -أ87االوراق  ،مكتبة السلیمانیة  ،كتاب االوقاف  ،فتوى أبو السعود  ،أبو سعود )1( 

  . 71ص  1307اسطنبول  ،اف اتھافو االھالف أحكام االوق ،عمر حلمي أفندي  ،أ  46الصفحة  ، 1036: رقم 
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ان اي سلعة تم ھبتھا وجعلھا للوقف تخرج مباشرة من ملكیة " وفق المذھب الحنبلي 

في ھذه الحالة لیست جائزة للوارثین " . وتصبح بحكم ملكیة الوقف الموھبة لھ  ،صاحبھا 

  .ا أو التبرع بھ ،او جعلھا بصدد الرھن  ،أو ھبتھا  ،وال بیعھا بدون استبدال 

  

  .ویتم االتفاق لألممة المجتھدین كافة في خصوص جوازھا للوقف 

  

 ،الدینیة  ،المالیة  ،البدنیة  ،بسبب المتطلبات الروحیة لقد ظھرت مؤسسة الوقف 

وتم رواج تلك المؤسسة ما دامت تلبي متطلبات  ،االجتماعیة واالقتصادیة للفرد والمجتمع 

ظھرت مؤسسات الوقف ھذه وعاشت وانتشرت عبر وبسبب عالقة المتطلبات  ،المجتمعات 

  .العصور 

  

ان العثمانین . ان أكثر ما تطورت ھذه االوقاف والمؤسسات كانت في زمن العثمانیین 

وعبر  )1("ان أفضل الناس من كان مفیدا للناس " اتخذو الحدیث الشریف لھم قدوة ومنھا 

  .ھذه االوقاف نتج عنھم أعمال عظیمة ودائمة 

  

  

  

  

  
  8 ،س  ، 2 ،الجامع الصغیر ج  ،السیوطي ) 1( 
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  إدارة ومحاسبة االوقاف
  إدارة االوقاف. أ 

ان الھیئة مؤلفة من الشخص أو . لغایة یومنا ھذا تم إدارة االوقاف من طرف ھیئة االعضاء 

  .االشخاص الذین یدیرون ویراقبون أعمال الوقف بشكل موافق لشروط الوقف 

ویقومون بجمع  ،سؤولون عن كافة االعمال المتعلقة بالوقف یكون اعضاء الھیئة م

والقیام بدفع أجور العاملین  ،االیرادات واجراء وتنفیذ شروط الوقف باالیرادات المجموعة 

  .والقیام بتسییر أعمال الصیانة والترمیم المتعلقة بالوقف  ،في الوقف 

من الممكن . و بقرار من المحكمة یتم القیام بتعیین ھیئة االعضاء إما عبر شروط الوقف أ

أما فیما یتعلق بیومنا ھذا فیتم القیام باختیار . أن تكون مدة العمل او التولیة محدودة زمنیا 

  .ھیئة االعضاء وفق سند الوقف 

اذا تم القیام بوضع شرط االجرة من أجل وظیفة التولیة في االوقاف عندئذ یستحق عضو 

باستطاعة الحاكم تعین االجرة بالمثل الجرة عضو  ،ى ذلك اضافة ال. الھیئة ھذه االجرة 

  .الھیئة 

  سجالت محاسبة الوقف . ب 
  

ان الوثائق المدونة لتطبیقات سجالت المحكمة مع الدفاتر العائدة لألوقاف وبذلك تكون 

  .التطبیقات الماضیة مھمة من ناحیة عكسھا حتى یومنا ھذا 

  

لكنیتم . ف في المحاكم الشرعیة مع الوثائق االخرى عموما یتم القیام بتدوین سجالت الوق

  .رؤیة تنظیم الدفاتر المستقلة من أجل سجالت الوقفیة والمحاسبة 
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أسماء  ،عناوینھم  ،كما انھ یوجد في ھذه الدفاتر المستقلة اسماء الدائنون من الوقف 

ھي مدة الدین  وما ،وقت دفع الدیون  ،مقدار الدین  ،وعناوین أصحاب المستحقات 

أما اذا تم ابراز القیم الغیر  ،خصائص السلع أو االشیاء المرھونة مقابل الدین  ،الممنوحة 

وفي حالة عدم  ،وما ھي الخصائص وحدود القیم الغیر منقولة ھذه  ،منقولة مقابل الدیون 

ع أو االشیاء دفع الدیون المأخوذة من الوقف القیام ببیع وفق رواج یومنا ھذا ببدل أمثال السل

والقیام باعادة ما فاض من عملیة البیع بعد القیام بالحصول على  ،المرھونة مقابل الدیون 

أما اذا تم ابراز كفیل مقابل الدیون الممنوحة یتم القیام بتثبیت المعلومات  ،مستحقات الوقف 

كم  ،ون الممنوحة العائدة للكفیل والقیام بمنح الدیون بعد القیام من طرف الكفیل بكفالة الدی

اتوجد في ھذه الدفاتر المستقلة الحصول على الدیون الممنوحة من طرف الكفیل وذلك في 

واذا توفي الكفیل قبل الحصول على الدیون یتم  ،حالة عدم القیام بدفع الدیون الممنوحة 

  .الخ من العلومات ھذه .... القیام بحساب الدیون من السلع المتروكة للكفیل المتوفي 

التي ممكن تطبیقھا وتنفیذھا بعد الفھم في محاسبات الوقف یتم القیام بتطبیق نظام السجالت 

یتم القیام  ،مثاال على ذلك . السھل للكل وذلك مكان تقنیات المحاسبة المطلوبة والمخصصة 

والقیام بتدوین االیضاحات لالرقام ومقابل  ،بتدوین رأس المال أوال للوقف من نوع االموال 

 ،ویتم جمع المقدار مع رأس المال  ،المصاریف واالیرادات وبشكل یوم تحت ھذه االرقام 

وھكذا یتم القیام في البدایة . ویتم اخراج مقدار المصاریف وبذلك یتم الحصول على النتیجة 

 .مباشرة امكانیة رؤیة حالة الحسابات النھائیة للوقف 

  
  .ب 9ورقة  ،سجل .  2088 ،المحكمة القسمیة العسكریة  ،في اسطنبول أرشیف السجالت الشرعیة لدار االفتاء  )1(
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باالمكان القیام بعملیة التثبیت من دفاتر المحاسبة العائدة لألوقاف وذلك لكل من موجودات 

وما تم الحصول  ،وما ھي الحسابات الجاریة  ،حالة االیرادات والمصاریف  ،االوقاف 

المقدار المأخوذ مقابل الدین  ،وكم تم منح من الدیون  لمن ،على االیرادات من ذلك 

  .ومن ھم الكفالء المأخوذین مقابل ذلك  ،الممنوح مع الرھنیات مقابل ذلك 

  محاسبة الوقف . ج 
التحلیل والتعبیر عن ذلك وذلك بالقیام بعمل  ،المحاسبة ھي علم وفن عمل التقاریر 

  .المالي  الخالصة لتسجیل وتصنیف المعامالت ذو الوصف

  

وتم القیام بتنظیم الوثائق من أجل الشراء  ،لقد تم استخدام المحاسبة منذ زمن السومرین 

  .لقد تم التأمین عبر ھذه الوثائق امكانیة التدقیق والتفتیش فیما بعد لھذه الحسابات . والبیع 

  

ظمة عبر تطویر لقد اقتبس االلھانیین االنظمة المالیة من الدول السابقة وجعلوھا بحالة منت

ومن أجل ھذه الغایة تم كتابة  ،في ھذه الفترة تم تثبیت قواعد المحاسبة  )1(تلك االنظمة 

  )2(وتدوین كتب المحاسبة 

  

قام االمویین بترجمة نظام المحاسبة الى اللغة العربیة وتم استخدام االرقام وبشكل كتابي في 

سجالت المحاسبة یتم القیام بتدوین في نظام )3(سجالت االیرادات والمصاریف للمحاسبة 

االرقام من االعلى الى االسفل مباشرة تحت بعضھم البعض وتدوین االیضاحات ما قبل 

فیما بعد یتم القیام بتدوین المقادیر تحت بعضھم البعض من  ،بمتابعتھا أو فوقھا / االرقام 

  ،سبة الساللم االعلى الى االسفل وبشكل الساللم وبذلك خرج أصول قید وسجالت محا

  
. ص  1931اسطنبول  ، 1 ،ج  ،مجموعة تاریخ الحقوق واالقتصاد التركي  ،" الوضع المالي في فترة االلھانیین " بارثولد  )1(

142  

  ) . كتاب السیاقات( الرسالة الفلكیة  ،جامع الحساب  ،قانون السعادة  ،وثیقة السعادة  ،كتب المحاسبة المدونة في فترة االلھانیین  )2(

  214 ،ص  ، 1984أنقرة  ،مدخل الى تشكیالت الدولة العثمانیة  ،اسماعیل حقي أوزون تشارشیلي  )3(
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وتم االستفادة من خاصیة امكانیة تدوین الحرف االخیر أو تطویل الحرف البیني بفرز مواد 

نة س 1100وتم القیام باستخدام ھذه االصول طیلة  ،سجالت المحاسبة من بعضھا البعض 

وتم استخدام ھذه االصول في الدول االسالمیة  ، 19الى العصر  8بدءا من العصر 

عبر  )1( لقد استخدمت االوقاف أوصول محاسبة الساللم. لسجالت االیرادات والمصاریف 

ھذه االصول ھي معروفة في العالم كاحدى تقنیات السجالت . مئات السنین الماضیة 

  .تم تدوین مالیین الدفاتر  وعبر ھذا النظام ،االطول عمرا

  

ان التدوین والكتابة المباشرة لالحرف والكلمات من الیمین الى الیسار في اللغة العربیة 

  .واللغة الفارسیة والعثمانیة كانت مؤثرة في تطور نظام سجالت المحاسبة 

  

 لقد أصبح نظام الساللم في المحاسبة خارج االستعمال وذلك بسبب االنتقال الى نظام

ان )2(سجالت المحاسبة ذو الجانب المزدوج وذلك اعتبارا من نھایة القرن التاسع عشر 

أصول القید ذو الطرف المزدوج ھو نظام مطور وفق خواص ثقافة الكتابة من الیسار الى 

یتم متابعة سجالت المحاسبة باالصول االیطالي . الیمین وخواص االحراف الالتینیة 

فة بالحسابات وتدوینھا بأكثر من دفتر یكمل بعضھا البعض مثل واالمیركي في دفاتر مختل

  .الجاري  ،الكبیر  ،الیومیة 

  

  

 

  

  
  .لقد تم استخدام اصول الساللم في تسجیل ایرادات ومصاریف االوقاف  )1(

لمزدوج في عن اصول التسجیل في الطرف ا ،میالدي  1495 ،لقد بحث عالم الریاضیات االیطالي والراھب لوكا باسیولي  )2(

 suma de Arithmetica Geometrica ، Proportioni et" الكتاب المنشور في البندقیة بندیك في الكتاب باسم 

Proportionalita  " ولھذا السبب تم قبولھ مؤسس لتقنیة تسجیل المحاسبة بالطرف المزدوج.  
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  المصاریف لألوقاف  –بعض أقالم االیرادات . د 
  

وقف حاصالت الشركات المشغلة بید الوقف مع الضرائب المأخوذة من تشمل ایرادات ال

واالجارات المأخوذة من الدكاكین والمخازن ومن أجارات المساكن  ،المحاصیل الزراعیة 

وخارج ذلك یوجد االیرادات المستحصل علیھا من المؤسسات الصناعیة مثل . والمنازل 

  .الحمامات والمطاحن ومن المعامل  المتفرقة 

  

تشكل موارد االیرادات االصلیة لالوقاف ایرادات الضرائب وایرادات االجارات المأخوذة 

كما یوجد ضمن ذلك موارد ایرادات االوقاف المعمولة بھدف الخیر . من أراضي الوقف 

یتم القیام بتحصیل ایرادات الوقف . من التبرعات العینیة والنقدیة الشرطیة والغیر شرطیة 

القائمة بھذه الوظیفة في االوقاف وتم التسجیل بشكل أصل الوقف الى بواسطة الجباة 

  .محاسبة الوقف 

  

یوجد أنواع مصاریف . تقوم االوقاف بعمل بعض المصاریف وذلك من أجل تحقیق الغایات 

یوجد ضمن ذلك المصاریف االتیة في الصدارة لبدل المبایعة من . مختلفة وفق غایة الوقف 

  .أجل االمارات 

  

لالجرة المدفوعة بشكل یقابل ھذه الخدمة فقد تم وضع " وظائف متعددة  ،وظیفة " قیل  كما

وتشكل قسم المساعدات " . أھل الوظائف أو المرتزقة " اسم لكل من قام بھذه الوظیفة 

والمصاریف المنفذة بدون مقابل للطالبین والفقراء باالجرة المعینة والمحددة عموما بشكل 

  .فعھا مقابل ھذه الخدمة یومي والذي یتم د
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كما یوجد ضمن مصاریف الوقف المدفوعات المنفذة الصحاب العلم بدون مقابل لھذه 

وتم مقابلة ھذه المصاریف  ،الخدمة والمصاریف المنفذة في االیام المباركة وفي االعیاد 

  .المتبقیة بعد اخراجھا من كامل مصاریف الوقف  1 ومن الزوائد

  

 ،ائض من االیرادات تكون مساندة لبیت الفقراء بشكل خدمة مساعدة اجتماعیة وایضا الفو

وتم تسجیل تلك المصاریف الى محاسبة الوقف . وتم تأمین األدویة المجانیة الى دار الشفاء 

  )2( " .المصاریف " بشكل 

  

ي قلم تم تدوینھا ف 1876ان السجالت المتعلقة بمحاسبة الوقف في الفترة التي سبقت أعوام 

اضافة الى . قلم محاسبة االوقاف الصغیرة وفي قلم محاسبة أناضولو  ،محاسبة الحرمین 

ذلك یتم القیام بتدوین ذلك في دفاتر مختلفة وفق بنیتھا ومتطلباتھا من طرف المحاكم 

 .الشرعیة ومن طرف االوقاف 

 

عبر قلم محاسبة  المدینة –لقد تم االشراف على المحاسبة بتدوین سجالت االوقاف في مكة 

عبر قلم محاسبة الحرمین الموجودة تحت نظارة شبكات . الحرمین مع قلم مقاطعة الحرمین 

السعادة كانت تنظر الى المعامالت المتعلقة بأوقاف جوامع صالح الدین ومعامالت رواتب 

بعد النظر في كل سنة من طرف مفتشین االوقاف . الموظفین القائمین بمھام ھذه الجوامع 

لمعامالت محاسبة كافة االوقاف المرتبطة بھذه الدوائر یتم إرسال دفاتر المحاسبة الى 

  .ویتم حفظھا في دائرتھا لمدة معینة  ،المحاسبة الرئیسیة 
  

  

 

  

  .ھو اسم فائض االیرادات مما تبقى من بعد اخراج المصاریف المعمولة من ایرادات الوقف " زوائد "  )1(

 953/  1546أوقاف االموال وفق دفتر تحریر االوقاف في اسطنبول بتاریخ "  ،اسماعیل كورت  ،خرى من أجل التفاصیل اال )2(

  . 153ص  ، 112العدد  ، 1998شباط  ،مجلة البحوث في العالم التركي  ،" 
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دفتر المحاسبة العائد ألوقاف القاضي العسكري محمد وحید " ان نماذج محاسبة أوقاف 

والدفتر العائد لالوقاف المشروطة  ،االسالم عمر حسام الدین أفندي أفندي وأوقاف شیخ 

یكونون بشكل ھام " لعلیا أمانة الفتوى المتولیة مع دفتر محاسبة وقف محمد عاصم أفندي 

كما یوجد في ھذه الدفاتر معلومات . 19جدا من ناحیة عكس تطبیقات محاسبة الوقف للقرن 

  )1(محاسبة الوقف الھامة 

  

دفتر المحاسبة العائد ألوقاف القاضي العسكري " من  63- 56القیام ما بین الصفحات لقد تم 

بإبراز ما تم منحھ من " محمد وحید أفندي وأوقاف شیخ االسالم عمر حسام الدین أفندي 

 ،مدة االدانة على شكل الشھور  ،تاریخ التسلیم  ،تاریخ االدانة  ،الدیون من طرف الوقف 

االیضاحات  ،مقدار السلع االصلیة  ،أسماء المستدانین من الوقف  ،مئة باالسم المقدار بال

المعلومات العائدة لالموال المستلمة عن طریق الحجز مع أرقام ملف  ،بانتھاء الدیون 

االسم المتكون للجبایة وبیان تم تسجیل  70-68وما بین الصفحات : المحاسبة العائدة لھا 

  .مقادیر المصاریف الناتجة بشكل ایضاحات ھذه االسماء والوقف المالي مع 

  

لموقوفة المرحوم عمر حسام الدین  1869 – 1868وبمتابعة نفس الدفتر وما بین السنوات 

كما تم االیضاح في  ،یوجد مقدار المصاریف السنویة التي قام بھا باالذن الشرعي  ،أفندي 

  )2( .ك ھذا الدفتر مقدار ایرادات الوقف واالیضاحات المتعلقة بذل

  

  

  

  
  . 1698و  1696 ،رقم التسلسل العام  ،أرشیف المشیخة لدار االفتاء في اسطنبول  )1(

محمد  ، 1699وتم التسجیل في ارشیف المشیخات لكل من طاھر أغا زادة زایھة ھانم وقف الواردیات ودفتر المصروفات  )2(

سلیمة  ،وقفیات الحاج مرتضى أفندي  ، 1701وقفیة شیخ االسالم عمر حسام الدین أفندي  ، 1700أصف أفندي دفتر محاسبة الوقف 

  . 1702عبد هللا عبد المنان  ،بحري خاتون  ،ھانم 
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" فیما یتعلق بمحاسبة الوقف لقد تم اعطاء اسماء الوقف النقود عدد ثالثة وعشرون في 

واموال الوقف بالمقادیر  ،" لفتوى المتولیة الدفتر العائد لالوقاف المشروطة لعلیا أمانة ا

وعما اذا كان ھناك زیادة  ،في كم سنة یكون مقدار المبلغ الواصل  ،لالوقاف الستة عشر 

اضافة . كما یوجد مواضیع تشغیل االموال الموقوفة منذ كم سنة  ،في اموال الوقف ام ال 

وش واالموال في سجالت الى ذلك كما تم ابراز مقدار االموال للوقف من نوع القر

 ،كما تم ابراز الدیون الممنوحة في أي تاریخ  ،وبذمة من ھذه االموال  ،المحاسبة ھذه 

  )1( .وبأي غایة تم منح ھذه الدیون وما ھو مقدار الدیون 

  

فیما یتعلق بمحاسبة الوقف یتم رؤیة من ھذه السجالت تدوین حسابات الوقف من طرف 

ورؤیة الحسابات أمام  ،جالت المحاسبة في تواریخ مختلفة تنفیذ س ،عضو ھیئة الوقف 

مقدار الموجودات  ،القاضي والشواھد باخراج الحسابات السنویة او حسابات عدة أشھر 

موجودات اذا كانت موجودة ام ال واذا كانت موجودة ما  ،المالیة للوقف في یوم الحسابات 

وقف من االشخاص الذي سیتحصل الوقف مستحقات ال ،ھو مقدار االیرادات العائدة منھا 

مدفوعات  ،علیھا من ھؤوالء االشخاص او ما ھو الدین الجاري على الوقف لالشخاص 

ومن بعد  ،وجود الصندوق  ،رواتب واجرة الموظفین الذي یقومون بتسییر وظیفة الوقف 

سجالت  ورؤیة ،ذلك القیام بتسجیلھا على السجالت لنتائج المحاسبة من بعد تثبیت ذلك 

  .المحاسبة بالطرز واالسلوب التي یفھمھا الكل 

  

تدوین اسم وعنوان الشخص المستلم للدیون مقابل مقدار الدین النقدي  ،اضافة الى ذلك 

كما تم ذكر كیفة اعطاء الدیون ھذه عبر الحجة أم عبر  ،الممنوح من طرف الوقف 

كما تم تعیین مقدار المأخوذ : الكفالة أو بالحجة واالستغالل معا أو باالستغالل و ،االستغالل 

  .مقابل الدیون 

  
  ) . 1330 – 1312ما بین سنوات (  1696 ،رقم التسلسل العام  ،مشیخة دار االفتاء في اسطنبول  )1(
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یتم القیام بتنظیم جداول محاسبة االوقاف المشروطة بعملھا لمحاسبة االوقاف بسند الوقفیة 

أما بالنسبة لتدقیق ایرادات ومصاریف الوقف  ،طرف ھیئة الوقف أو بعدة سنوات وذلك من 

ال یقوم الحاكم بالمداخلة اذا لم یكن ھناك سوء استعمال لالوقاف  ،تتم عبر معرفة الحاكم 

  .التي ال یوجد بھا شرط المحاسبة للوقفیة 

  

ویتم  ،اف في یومنا ھذا یتم القیام بتنظیم جدول محاسبة االوقاف ایضا من طرف ھیئة االوق

القیام بتقییم كشف المیزانیة وجحداول االیرادات والمصاریف الذي یتم اعدادھا من طرف 

 ،المحاسبین الخبیرین في نھایة كل سنة وذلك باللقاءات التي تجري بالجمعیة العمومیة 

 یتم القیام بتقدیم. اضافة الى ذلك یتم القیام بارسال ھذه الوثائق الى مدیریة عام االوقاف 

االعفاء للضرائب الى مدیریة عام االوقاف ووزارة المالیة بعد القیام بتدقیق وتصدیق 

  .المشاور المالي ألوراق محاسبة االوقاف 

  

  

  

  

  نظام سجالت المحاسبة المطبقة
  في االوقاف بیومنا ھذا

  

  

 ،لیة یتم القیام بتقدیم نظام المحاسبة لالستعمال المعني بعمل شھادة الحوادث بالخاصیة الما

  )1( .تثبیت والتعلیق على النتائج باعتبار الفترات المعینة  ،وعمل سجالت الدفتر 

  

 

  
  2004:31 ،أي بوغا )1(
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وتنتج من أصول  ،یكون تعبیر فني  ،ان مبادئ المحاسبة التي القت قبول عام في یومنا ھذا 

ان ان تتغییر ھذه المبادئ لكن باالمك. المحاسبة المتوصلة التحاد الرؤى ما بین المحاسبین 

  .المكان والشروط  ،وفق الزمن 

  

  وظائف ومفاھیم المحاسبة العامة
  

الخالصة وعمل التقریر للمعامالت  ،تصنیف  ،یوجد أربع وظائف رئیسیة بشكل تسجیل 

  :ویتم تلخیص ذلك كاالتي  ،المالیة الناتجة في نھایة نشاطات المحاسبة والتشغیل 

  

تكون معاملة عمل التسجیل على دفاتر المحاسبة وفق نظام المحاسبة : وظیفة التسجیل  –أ 

یوجد في نظام المحاسبة . شرط ان تكون السجالت بشكل صحیح  ،للمعامالت المالیة 

  .نوعین من السجالت المختلفة بشكل سجالت بطرف مفرد ومزدوج 

  

المالیة یتم تقییمھا بعد القیام بعملیة تسجیل السجالت للمعامالت : وظیفة التصنیف  –ب 

عبر مجموعات وفق خاصیة تقییمھا وجمعھا لھذه السجالت التي تم تدوینھا على فترات 

  .یتم عمل تصنیف السجالت على الطفتر الكبیر . محددة 

  

ھو الوصول الى المعطیات الصحیحة في حق نشاطات الشركة : وظیفة التلخیص  –ج 

  .المالیة التي تم تصنیفھا على الدفتر الكبیر  بخروج میزان لنھایة فترة محاسبة السجالت
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 ،ان عملیة التقریر ھي إحدى اھم الوظائف الموجودة للمحاسبة : وظیفة عمل التقریر  –د 

یتم الوصول الى المعلومات التفصیلیة بحق النشاطات وذلك عبر كشف المیزانیة وجداول 

  .االیرادات والمصاریف الصادرة 

  

محاسبة اساسیة أخرى الى جانب الوظائف االربعة الرئیسیة للمحاسبة  یوجد مفاھیم

  :وخالصة لذلك 

  

  :مفھوم االلتزامات االجتماعیة .  1

  

عملھا على شكل تقاریر وتقییمھا وعمل المعامالت  ،ھو مبدء تسجیل المعامالت المنفذة 

  .بشكل صحیح ومحاید بالنظر الى فوائد المجتمع 

  

   :مفھوم الشخصیة .  2

ھو المفھوم التمھیدي والذي یقتضي بتسییر معامالت المحاسبة باسم الشخص الذي یمتلك 

  .الشركة 

  

  :مفھوم استمراریة الشركة .  3

  .ھو المفھوم الذي یرى استمراریة نشاطات الشركة غیر مرتبطة بالمدة المحددة 

  

  :مفھوم الدوریة .  4

  

 ،ائج النشاطات العائدة للشركة بكل فترة القیام باعمال المحاسبة الیرادات ومصاریف ونت

  .ومقارنة االرباح والخسارة 
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  :مفھوم القیاس باالموال .  5

  .النقل الى السجالت عبر وحدة االموال المستخدمة بنتیجة النشاطات 

  :مفھوم اساس التكلفة .  6

  .وضع اساس التكلفة في عمل المحاسبة للموجودات والخدمات العائدة للشركات 

  :مفھوم الحیاد وتوثیقھا .  7

والتصرف بشكل حیادي وبدون حكم  ،االسناد الى الشھادات وفق اصول سجالت المحاسبة 

  .مبدئي 

  :مفھوم االتساق .  8

  

یكون مبدأ التطبیق في نھایة النشاطات بدون تغییر سیاسات المحاسبة من أجل امكانیة 

  .مقارنة التعلیقات العائدة لتلك النتائج 

  

  :مفھوم االیضاحات الكاملة .  9

  

واضحة ومفھومة بشكل تكون مساعدة على اصدار القرار الصحیح  ،ان تكون كافیة 

  .للجداول المالیة العائدة للشركات 

  

  :مفھوم الوقائیة .  10

  

التصرف السلیم في معامالت المحاسبة واالخذ بعین االعتبار المخاطر التي ممكن ان تقابلھا 

  .الشركة 
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  :مفھوم النسبیة .  11

  

صحة واصابة القرارات وجودھا في الجداول المالیة لالقالم الحسابیة الھامة من أجل تأمین 

  .الصادرة 

  

  :مفھوم الجوھریة .  12

  

  .ھو اساس ایالء االنتؤاه للجوھر الكبیر من شكل عكس وتقییم المعامالت للمحاسبة 

  

جبوریة اعداد كشف المیزانیة وجداول االیرادات في تركیا وبالسنوات االخیرة تم اجراء م

وفق مخطط الحساب بنظام موحد وذلك بھدف تأمین اتحاد الحسابات والسجالت في سجالت 

الجماعات والتجار مع االوقاف الجدیدة المؤسسة وفق أحكام  ،محاسبة أوقاف الملحق 

  .القانون المدني التركي 

  :االوقاف 
مع دفتر قیود ایصاالت  ،دفتر حساب الشركة  ،تر القرارت دف: أثناء حساب الشركة ) أ 

  .التبرع 

  

الدفتر  ،دفتر الیومیة  ،مجبوریة تدوین دفتر القرارات : أما أثناء كشف المیزانیة ) ب 

  .دفتر أنفاتیر مع دفتر قید ایصال التبرعات  ،الكبیر 

  

الفواتیر  ،االیصاالت  ،إلزامیة حفاظ ما یتم تدوینھ من طرف االوقاف لكل من الدفاتر 

  .واوراق المحاسبة االخرى لغایة المدة المحددة قانونیا 
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عندما یتطلب تغییر شكل ادارة الوقف من أجل المحافظة على بضائع وسلع الوقف أو من 

  .أجل دوام غایة الوقف عندئذ بإمكان المحكمة إصدار القرار بتغییر شكل ادارة الوقف 

  

رجة عدم التقیید الواضح للمتطلبات المبینة في عقد الوقف لشمول وتكلفة في حالة التغییر بد

  .الغایة االصلیة للوقف عندئذ باستطاعة المحكمة اصدار القرار بتغییر غایة الوقف 

  

عندما ال یقابل االیراد مصاریف الوقف أو المدخول القادم من االیرادات اذا كان ال یناسب 

ئذ باالمكان اصدار القرار من طرف المحكمة بتغییر السلع أو قیم السلع العائدة للوقف عند

  .االموال على ان تكون مفیدة بشكل اكبر 

  

 ،في ھذه الحالة . في حالة عدم امكانیة تحقیق غایات الوقف عندئذ یتفرق الوقف من نفسھ 

یتم نقل السلع والحقوق المتبقیة من تصفیة الدیون الى وقف مشابھ للھدف بواسطة قرار 

  .المحكمة وذلك في حالة عدم وجود حكم عكس ما ھو موجود في سند الوقف 

  

  

  خصائص الشركات بھدف الربح وبغیر ھدف الربح
  

على شكل بھدف الربح یتم تصنیف تلك الشركات : یتم فرز الشركات وفق أھدافھا وغایاتھا 

  .و بغیر ھدف الربح 

  

طاتھا في العالم تكون تكون بھدف كل الشركات التجاریة والغیر تجاریة التي تظھر نشا

   ،واالوقاف تكون معرفة على شكل مؤسسات مدنیة متطوعة  ،الربح 
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فھي مؤسسات ذو ھدف اجتماعي غیر ھادفة للربح وفي االساس ھي  ،أما الجمعیات 

لقد ولدت ھذه االوقاف من البنیة االجتماعیة والبنیة الثقافیة ومن قیم . مؤسسات متطوعة 

  .تمعات العائدة لھا المج

  

ان المؤسسات التي ال تھدف الى الربح ھي شركات مثل الجمعیات واالندیة الریاضیة 

الموجھة للفعالیات االجتماعیة وایضا المؤسسات الخیریة مثل االوقاف التي تسییر الخدمات 

 تھدف التي ال" المتطوعة " ومؤسسات المجتمع المدني  ،االجتماعیة واالقتصادیة  ،الدینیة 

الى الربح والمؤلفة ضمن اطار القوانین وھي مؤسسات تم تأسیسھا بشكل تطوعي وھذه 

 ،الصحة  ،التعلیم  ،حقوق االنسان  ،المؤسسات تبرز نشاطاتھا عموما في الدیمقراطیة 

  .ومواضیع حقوق البیئة واالقتصاد 

  

سسات ذو محتوى ان تكون مؤ ،ان أكثر الخصائص البارزة للمؤسسات الغیر ھادفة لربح 

وتم تأسیسھم من أجل تحقیق أھداف محدودة وأھداف ھذه المؤسسات . حب المساعدة 

  .النھائیة ھي المساھمة في المجتمع وتطویره لالفضل 

  

  خصائص االوقاف/ المؤسسات التي ال تھدف الى الربح 
ة لالشخاص وعدم فرز االموال العائد ،لم یتم القیام بتأسیسھا بھدف الحصول على االرباح 

أو عدم   ،وعدم تقاسم الفائض من االیرادات  ،الحقیقین او االعتباریین للموارد الذاتیة 

  .التنازل عنھا أو بیعھا 

  

بیع السلع التي قامت بانتاجھا بالسعر القریب الى سلعة  ،والخاصیة الھامة االخرى ھي 

الربح المتبقي بعد فرز كل  والقیام باستخدام مقدار،وھي غیر ھادفة للربح  ،تكلفة الخدمة 

  .من مصاریف المؤسسة واالستھالكات المتراكمة من أجل اھداف اجتماعیة 
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وال یتم تركھا  ،ولیس باالمكان تقدیمھا كھبة  ،لیس باالمكان بیع السلع المحددة للوقف 

  )1( .وال التنازل عنھا وھي بعیدة كل البعد عن التصرفات المشابھو لذلك  ،للمیراث 

  

باالمكان فقط عبر  ،ان سلع الوقف وبسبب خروجھا من ملكیة الذي قام بتقدیمھا للوقف 

  .قرار الحاكم في بعض الحاالت بتغییر قسم من سلع الوقف أو بشكل كامل 

  

باالمكان القیام بصرف سلع الوقف الخیري الذي انتھى السباب مختلفة الى االعمال 

الى الشخص الذي قام بتقدیم السلع للوقف اذا كان على  تعود ملكیة الوقف العائلي: الخیریة

ھي من الخصائص المھمة . اما اذا كان متوفیا عندئذ یتم تقسیمھا على الورثة  ،قید الحیاة 

  .التي تفرز سلع الوقف من السلع االخرى باالحكام ھذه واالحكام الشرعیة المشابھة 

  

لذلك یوجد . ر أصول المحاسبة العامة لیس باالمكان حل محاسبة االوقاف بشكل كامل عب

ولكن توجد بعض المتطلبات باضافة بعض االقالم  ،بعض الخصائص العائدة لالوقاف 

  :اختصارھم وذلك باالفادة عنھم كااللتي باالمكان . الموافقة للمحاسبة العامة 

  

ان أھم الخصائص التي تفصل الشركات والمؤسسات التي تھدف الى الربح والمؤسسات 

ومن . وتم عكس ذلك على أنظمة محاسبتھم . التي ال تھدف الى الربح الغایة المراد تحقیقھا 

ناحیة نظام المحاسبة بفرقھا عن المؤسسات یتم تحصیل ایرادات التبرعات المشروطة 

أما بالنسبة للخاصیة . والغیر مشروطة ومن ثم في نھایة الفترة یتم القیام بتوزیع االیرادات 

  .تكون مخططات حسابیة خاصة ومعنیة باالوقاف االخرى ھو 

  

 

  

  
  2004: 155 – 172 ،أرسالن  1
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أما بالنسبة للمفاھیم االساسیة لمحاسبة الوقف فھي كالمؤسسات االخرى بمبادئ كشف 

  .المیزانیة ومبادئ جدول االیرادات والمصاریف 

  :التي ال تھدف للربح باالمكان تلخیص الفروق الموجودة في أنظمة المحاسبة للمؤسسات 

  لیس باستطاعة االوقاف المؤسسة من أجل ھدف معین ابراز نشاطات خارجة عن

 .غایتھا 

  توریث أصل السلع الموقوفة والموضوعة في الوقف  ،ھبة  ،لیس باالمكان بیع. 

  في حسابات الوقف یتم القیام بابراز مصاریف النشاطات واالھداف على حدا. 

  الحسابات توجد فروق في اسماء. 

  المساعدات  ،یتم القیام بمتابعة وتعقیب التبرعات المشروطة والغیر مشروطة، 

حساب التبرعات " وذلك في الحوافز والعائدة المتحصل علیھا من طرف االوقاف 

 " .والمساعدات 

  بسبب عدم وجود تكلیف لالوقاف لضریبة القیمة المضاعفة یتم تسجیل ضریبة القیمة

 .ادیرھا بالحسابات المتعلقة بالوقف المضاعفة في مق

  لیس باالمكان عمل مصاریف من أجل اي من النشاطات الغیر موجودة في الئحة

 .واذا تم عمل ھذه المصاریف عندئذ یتم تحصیلھا من المؤسسین  ،وقانون االوقاف 

  یتم دفع الفروق والعقوبات من طرف المؤسسین لما ینتج عن التأخر في دفع ما

 . والھاتف  ،الماء  ،الوقف من الكھرباء  یترتب على
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  في نھایة فترة النشاطات للمؤسسة التي تھدف الى الربح ینتج فوائض من فروق

وھذه الفوائض لیست من اجل توزیع . الربح والمصاریف ویتم القیام بتسمیتھا 

 .الفوائض 

 

 یتم تسجیلھا دین  في حالة وجود مستحقات مثلما یوجد تقدیم اعارة من الوقف عندئذ

وفي حالة االدانة من الوقف یتم . على الحساب وتسجیلھا مستحقات في تحصیلھا 

 .تسجیلھا مستحقات الحسابات وفي حالة دفعھا عندئذ یتم تسجیلھا دیون للحسابات 

  یتم نقل قیمة ما یتم تخصیصھ في تاریخھ لموجودات السلع المخصصة من أجل

كما یتم عكسھ الى افتتاح كشف  ،ة الوقف تأسیس الوقف الى سجالت محاسب

 .المیزانیة 

  یتم القیام بتقییم موجودات االوقاف بصورة مراقبة المخاطر والقواعد االقتصادیة، 

والفائض عن : في تركیا تقوم كافة االوقاف بوضع أموال في الخزنة بقدر المتطلبات 

 .المتطلبات تقوم ھذه االوقاف بایداعھا في البنوك 

 اعة االوقاف تأسیس مؤسسات تجاریة أو القیام باالشتراك مع شركات برأس باستط

في ھذه الحالة تكون سجالت محاسبة الوقف مشابھة للسجالت المدونة من . المال 

 .طرف الشركات االقتصادیة 

  الفروع والشركات االقتصادیة وذلك  ،یتم القیام بتنظیم الجداول المالیة أوال للمركز

ان الجداول المالیة التي یتم تنظیمھا كل على حدا یتم  ،لدیھا فروع لالوقاف التي 

 .جمعھا فیما بعد 

  باستطاعة المخول والمفوض في الوقف وبعد اعتماده بتأجیر كافة القیم الغیر منقولة

  " .الالئحة التنفیذیة لالجار " العائدة للوقف وذلك وفق 

 

  
-21-  



 شاطات الرسمیة وفق سند الوقف و الالئحة تقوم كافة االوقاف بتسییر كل انواع الن

 .التنفیذیة المعتمدة من مخول ومفوض الوقف 

 

  باستطاعة المخول والمفوض بجمع التبرعات والمساعدات في السند الرسمي للوقف

دفتر سجالت مجلدات " بقبول المتبرعات والمساعدات مقابل ایصال مسجل على 

 " .ایصاالت التبرع 

 

 ة من سلع الوقف وذلك عبر ایرادات التنفیذ المستحصل علیھا من باالمكان االستفاد

المزارع ومن القیم الغیر منقولة مثلما یتم من نوع االستفادة الذاتیة مثل  ،المخازن 

 .والمشافي  ،الطرق  ،الجوامع 

 

  یتم تفتیش ومراقبة االوقاف الموجودة في تركیا من طرف المدیریة العامة لالوقاف .

 .للمؤسسات االخرى یتم تفتیشھا ومراقبتھا من طرف وزارة المالیة  أما بالنسبة

  

ألف  500ان االوقاف المعروفة باعفائھا من الضرائب اذا كانت مبیعاتھا السنویة تزید عن 

. لیرة تركیة عندئذ یتم القیام بتدوین دفتر وبصورة مطلقة وذلك وفق اساس كشف المیزانیة 

  .تم تدوین دفتر وفق اساس حساب المؤسسة بالدرجة الثانیة أما بالنسبة لالوقاف االخرى ی

  

السلع المشتراة مع  ،یوجد في القسم االیسر لدفتر المؤسسة موجودیة السلع لرأس الفترة 

أما بالنسبة للقسم االیمن لدفتر المؤسسة یتم تسجیل . االجرة المدفوعة والمصاریف االخرى 

واالجرة المستلمة  ،ائب المحسوبة العائدة لھم السلعة المباعة أو بدل الخدمة مع الضر

 *فترة یتم القیام بتسجیل المخزون والمصاریف االخرى وفي نھایة ال

  

 www.elsedil.com  قام بترجمة ھذه المقالة مكتب الترجمة آلسھ دیل *

-22-  



 منوذج احملاسبة للوقف يف يومنا احلاضر

امليزانيةمنوذج قائمة ) ا  

 

A B C D E F G 

2009لعام  الوقف ميزانية  1            

 رصيد الديون الرصيد املستحقات الديون اسم احلساب رمز احلساب  2
رصيد 

 املستحقات

   42.93 42.93 185,076.99 185,119.92 صندوق 100 3

   42.93 42.93 185,076.99 185,119.92 نقدية بالصندوق 100.01 4

   27,000.00 27,000.00 27,000.00 54,000.00 الشيكات الواردة 101 5

   27,000.00 27,000.00 27,000.00 54,000.00 الشيكات الواردة 101.01 6

   109.62 109.62 276,914.34 277,023.96 البنوك 102 7

األوقاف لفرع فاتحبنك  102.01 8  277,023.96 276,914.34 109.62 109.62   

حتت الطلب الرصيد 102.01.01 9  17.79   17.79 17.79   

   90.91 90.91 217,618.26 217,709.17 الرصيد التلقائي لتسديد الفواتر  102.01.02 10

   0.92 0.92 59,296.08 59,297.00 رصيد املنح الدراسية  102.01.03 11

)-(املقدمة و أوامر الدفع الشيكات  103 12  70,123.27 70,123.27       

       70,123.27 70,123.27 بنك االوقاف لفرع فاتح 103.01 13

   2.44 2.44   2.44 التأمينات والضمانات املقدمة 126 14

   2.44 2.44   2.44 التأمينات الواحدة 126.01 15

   15,033.19 15,033.19   15,033.19 املباين  252 16

   15,032.19 15,032.19   15,032.19 االصول العقارية  الرئيسية 252.01 17

18 252.02 
السكن يف آنقرة و شانكايا وحبجلي 

   1 1   1 أوالر



   101.05 101.05   101.05 املنشآت واآلالت واالجهزة 253 19

   1.5 1.5   1.5 اهلواتف واملاكنيات 253.01 20

   99.55 99.55   99.55 حاسوب آيل 253.02 21

   31,024.08 31,024.08   31,024.08 األثاث  255 22

   831.01 831.01   831.01 أثاث املكتب 255.01 23

   113.06 113.06   113.06 االثاث االخرى 255.02 24

   36.8 36.8   36.8 املكتبة اخلشبية  255.03 25

   47 47   47 تلفاز 255.04 26

   20 20   20 السلكي باناسونيك 255.05 27

   972.79 972.79   972.79 حاسوب آيل 255.07 28

   200.1 200.1   200.1 وحدة باب الدخول 255.08 29

   50 50   50 مكنسة آرجليك 255.09 30

   1,045.00 1,045.00   1,045.00 مكيف آجليك 255.10 31

   325 325   325 تلفاز آرجليك 255.11 32

راحة 60سخان املياه  255.12 33  115   115 115   

أبواب 8بلوك 2دوالب  255.13 34  450   450 450   

   695.91 695.91   695.91  1200ليزرجات  HP طباعة  255.14 35

36 255.15 

م  4حاسوب حممول  آسوس ب   

 1,733.18   1,733.18 1,733.18   

   907 907   907 حاسوب  255.16 37

   1,267.71 1,267.71   1,267.71 حاسوب  255.17 38

   965 965   965 حاسوب حممول كسبري نريوانه 255.18 39

40 255.19 
Sony HVR-HD 1000E-

Sony HVR-DR60 8,350.00   8,350.00 8,350.00   



41 255.20 
مكتب، طاولة، (آثاث املكتب 

)كنبهأريكة،  12,899.52   12,899.52 12,899.52   

   17.73 17.73   17.73 االصول الثابة االخرى 256 42

   17.73 17.73   17.73 القيم الثابة 256.01 43

   174.86 174.86   174.86 التكاليف اخلاصة 264 44

   106.86 106.86   106.86 جالوزي 264.01 45

   68 68   68 الفتة غري املضائة  264.02 46

   304.5 304.5 644.18 948.68 املصروفات املختصة بالسنوات القادمة 280 47

   304.5 304.5 644.18 948.68 تأمني الزالزل االلزامي 280.01 48

       106,367.10 106,367.10 املبيعات 320 49

50 320.AH01 
شركة آهانك للسياحة والتنظيم 

       4,125.00 4,125.00 والتجارة احملدودة

51 320.AK01 180 180 شركة عقار أكادمية للتجارة احملدودة       

52 320.AV01 
شركة آوكوم للتكنولوجيا واحلاسوب 

       8,350.00 8,350.00 والتجارة املسامهة

53 320.BA01 
شركة بارجلو للسياحة والفنادق 

       24,925.28 24,925.28 احملدودة

54 320.BE02 
لوم والكهرباء شركة باست للع

       377.6 377.6 والصناعة والتجارة احملدودة

55 320.BE03 
شركة براءة للسياحة والسفر والتجارة 

       12,249.07 12,249.07 احملدودة

56 320.Bİ01 
ملنتجات الغابات والصناعة شركة بيعة 

       12,899.52 12,899.52 والتجارة املسامهة

57 320.DO01 1,499.78 1,499.78 دوغان بريباي       

58 320.EL01 
شركة الكتووبتيك واالكترونيك 

       9,628.80 9,628.80 والتجارة احملدودة 

59 320.EN01 1,230.01 1,230.01 شركة أنصار للنشر والتجارة املسامهة       



60 320.GÜ01 
شركة قونايالر والتضامن ومنتجات 

       609.62 609.62 احملدودة

61 320.GÜ02 
شركة قوناش لأللكترونيك والتجارة 

       447.65 447.65 احملدودة

62 320.MA01 
شركة مرمره لالعالن والتسويق 

       10,511.44 10,511.44 واحملدودة

63 320.ME01 15,000.00 15,000.00 خياط حممد شادي       

64 320.ÜN01 
شركة أوناالر للسلع املقاومة التركية 

       2,905.53 2,905.53 احملدودة

65 320.YE01 1,427.80 1,427.80 شركة يين كوي للتصميم املسامهة       

       10,500.00 10,500.00 الديون للشركاء 331 66

       10,500.00 10,500.00 جملس االمناء 331.01 67

 367.74   367.74- 1,864.68 1,496.94 الضرئب والرسوم املقررة 360 68

 367.74   367.74- 1,864.68 1,496.94 ضريبة الدخل 360.03 69

املهنة احلرةضريبة  360.03.02 70  146.94 146.94       

 70.68   70.68- 310.68 240 ضريبة املهنة احلرة 360.03.03 71

 297.06   297.06- 1,407.06 1,110.00 ضريبة  معافاة التجار 360.03.04 72

 966.5   966.5- 966.5   رأس املال 500 73

 966.5   966.5- 966.5   االصول الثابة 500.01 74

75 522 
الضرائب الزائدة من التقيم اجلديد 

 10,341.05   10,341.05- 10,341.05   لدائرة املالية

76 522.01 
الضرائب الزائدة من التقيم اجلديد 

 10,341.05   10,341.05- 10,341.05   للمبىن

 110,489.93   110,489.93- 110,489.93   القرارات للسنوات السابقة 570 77

 110,489.93   110,489.93- 110,489.93   صندوق االستثمار املوجه للهدف 570.01 78

       68,777.74 68,777.74 أرباح الفترة 590 79



       68,777.74 68,777.74 صندوق االستثمار املوجه للهدف 590.01 80

       234,969.60 234,969.60 الواردات االخرى 602 81

       116,769.60 116,769.60 واردات االجيار 602.10 82

       118,200.00 118,200.00 واردات التربع واالخرى  602.20 83

       118,200.00 118,200.00 واردات التربع واالخرى  603 84

       118,200.00 118,200.00 واردات التربع غري مشروطة 603.10 85

       231,238.15 231,238.15  (-)تكاليف خدمات البيع  622 86

       52,086.27 52,086.27 املصروفات العامة لالدارة 632 87

   48,354.82 48,354.82 234,969.60 283,324.42 االرباح واخلسارة للفترة 690 88

       231,238.15 231,238.15 تكلفة انتاج اخلدمة 740 89

       231,238.15 231,238.15 املصروفات املوجهة للهدف 740.10 90

       113,687.22 113,687.22 مصروفات االجتماعات والندوات 740.10.01 91

       80,550.00 80,550.00 مصروفات املنح الدراسية الداخلية 740.10.02 92

       330.01 330.01 مصروفات املكتبة واملواد املختلفة 740.10.03 93

       2,100.00 2,100.00 مصروفات التربع واملساعدة 740.10.04 94

االخرىاملصروفات  740.10.06 95  7,839.39 7,839.39       

       734.69 734.69 املصروفات للمهن احملرة 740.10.07 96

       2,937.99 2,937.99 مصروفات املكتبة 740.10.08 97

       6,066.85 6,066.85 مصروفات الفطور والطعام 740.10.09 98

       5,123.00 5,123.00 مصروفات االقامة   740.10.10 99

       11,869.00 11,869.00 النوافع واحلدمات املتوفرة من اخلارج 740.10.11 100

       231,238.15 231,238.15 حساب تكاليف انتاج اخلدمة  741 101

       52,086.27 52,086.27 املصروفات العامة لالدارة  770 102



       52,086.27 52,086.27 املصروفات العامة لالدارة  770.10 103

       1,200.00 1,200.00 مصروفات املشاورة 770.10.01 104

       216 216 مصروفات ضريبة االضافية للمشاورة  770.10.02 105

       1,818.70 1,818.70 مصروفات الكهرباء 770.10.03 106

       4,047.25 4,047.25 مصروفات اهلواتف 770.10.04 107

       1,449.00 1,449.00 مصروفات املياه 770.10.05 108

       4,196.50 4,196.50 مصروفات الوقود 770.10.06 109

       4,910.24 4,910.24 مصروفات اخلدمات والصيانة والترميم 770.10.07 110

       762.35 762.35 مصروفات اجلرائد واالت 770.10.08 111

       11,544.39 11,544.39 املصروفات االدارية 770.10.09 112

       1,873.04 1,873.04 املصروفات املختلفة 770.10.10 113

       35.46 35.46 مصورفات كاتب العدل 770.10.12 114

       1,574.83 1,574.83 مصروفات البلدية 770.10.13 115

       1,616.68 1,616.68 مصروفات التأمني 770.10.14 116

       274.23 274.23 مصروفات البنوك 770.10.15 117

والدمغة  مصروفات البيان 770.10.16 118  67.6 67.6       

       1,500.00 1,500.00 النوافع واحلدمات املتوفرة من اخلارج 770.10.17 119

       15,000.00 15,000.00 مصروفات الترميم والتعديل للمبىن 770.10.18 120

       52,086.27 52,086.27 املصروفات االدارية العامة  771 121

 122,165.22 122,165.22   2,307,178.24 2,307,178.24   اموع 122

 

 

  



 

 موذج قائمة الواردات والنفقات  ) أ

  

  31.12.2009 -01.01.2009قائمة الدخل لفترة  

  السنة اجلارية  السنة السابقة  

  234.969,60  252.894,50  الصافيةاملبيعات   . أ

  234.969,60  252.894,50  إمجايل املبيعات .3

   )-(ختفيض املبيعات   . ب

 234.969,60 252.894,50  صايف املبيعات  . ت

 231.238,15 144.207,11  )-(تكلفة املبيعات   . ث

 231.238,15 144.207,11  تكلفة خدمات املبيعات. 3          

 3.731,45 108.687,39  للمبيعات  اخلسارةأو  إمجايل الربح 

 52.086,27 39.909,65  )- ( مصروفات  االنشطة  . ج

 52.086,27 39.909,65  )-(مصروفات االدراية العامة. 3     

 48.354,82- 68.777,74  ربح و خسارة االنشطة

    من االنشطة االخرىالعادية الواردات واالرباح   . ح

    )-(من االنشطة االخرى العاديةواالرباح  املصروفات   . خ

    )-(مصروفات التمويل   . د

 48.354,82- 68.777,74  الربح واحلسارة العادية



    الربح واحلسارة العادية

    )-(  الربح واحلسارة غري العادية  . ز

 48.354,82- 68.777,74  ربح و خسارة الفترة

 48.354,82- 68.777,74  )-(ربح وضريبة والواجبات االخرى خالل الفترة  

 48.354,82- 68.777,74  صايف الربح واخلسارة للفترة

 



 

31.12.2009 -01.01.2009( امليزانية العمومية  

  اجلاري  السنة اجلارية  السنة السابقة

27.154,99 96.190,71 Iألصول املتداولة I 

 أ  القيم اجلاهزة  96.193,15 27.152,55

 ب الصندوق -1 2.071,35 42,93

 ث  الشيكات املستلمة  -2 27.000,00 27.000,00

 ث  البنوك -3 67.119,36 109,62

 ج  االوراق املالية   

 ح  املستحقات التجارية  2,44 2,44

 خ  التأمينات والضمانات املقدمة. 5 2,44 2,44

 د  املستحقات االخرى    

 ز  املخزونات  

 ر تكلفة البناء والترميم املوزعة على السنوات   

 س مقررات الدخل واملصاريف املختصة بالشهور املقبلة  

 II األصول املتداولة األخرى 25.421,99 46.655,41

 أ املستحقات التجارية  

 ب املستحقات االخرى  



 ت  املالية  الثابة االصول   

 ث  املباين  3 24,602,95 46.176,05

 ج  االجهزة واآلالت واملعدات 4 14.709,61 15.033,19

 ح  األثاث -6 101,05 101,05

 خ املالية  الثابة األخرى االصول  -7 9.774,56 31.024,08

 ر االصول الثابتة غري  املالية 17.73 17.73

 ز التكاليف اخلاصة  -5 174.86 174.86

 س  االصول غري املقاوم لالستهالك 174.86 174.86

 ش  لسنوات املقبلة  املصاريف  والدخول املقررة  ل 644.18 304.50

 ص  جمموع االصول الثابة 644.18 304.50

 ط جمموع األصول املتداولة 121.615.14 73.810,40

 



 

  

  

  

  


