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 ودعرض البيانات المالية دعاااإل طار المفاهيمياإل: ولال الفصل 
 

 أهااف الفصل التعليمية 

 :ًا باألمور التاليةبعد دراسة هذا الفصل يتوقع أن يكون القارئ ملم  

 الدولية  واضعي معايير المحاسبيةIASs  إلعداد التقارير المالية معايير الدوليةالو IFRSs 

 لمفاهيمي إلعداد وعرض القوائم الماليةعرض لمكونات اإلطار ا. 

   حتياجاتهم الرئيسية من المعلوماتا  ة و عرض ألهم مستخدمي القوائم المالي. 

   ةنات القوائم المالي  تحديد األهداف الرئيسة للقوائم المالية ومكو. 

   ةشرح الفروض األساسية إلعداد القوائم المالي. 

   يةوعية للمعلومات المحاسببيان الخصائص الن. 

   ةبيان القيود على المالءمة والموثوقية للمعلومات المحاسبي. 

   ةتوضيح عناصر القوائم المالية األساسي. 

  عداد وعرض القوائم الماليةاعرض  .ألساليب والطرق التي يمكن إستخدامها للقياس وا 

 شرح مفاهيم رأس المال. 

 
 
 
 
 



 

  -2- 

 مقامة .1
: المحاسبة بأنها American Accounting Association (AAA)ة مريكي  فت جمعية المحاسبة األعر  

أحكام وقرارات مبنية على هذه المعلومات من  إتخاذة التي تسمح بالمالي   تحايا وقياس وتوصيل المعلومات
 .صحاب المصالح بالمنشأةأطراف واأل قبل مستخدمي المعلومات

 ية التي تخص وحدة قتصادوتصنيف األحداث التي تتعلق بالنشاطات اإل إختيارتعني  :تحايا
 .يةإقتصاد

 وحدة القياس  إستخدامية على وفق قواعد معينة بقتصادواألحداث اإل باألشياءيعني ربط أرقام  :قياسال
ن صفات العمليات اإل(. النقد)المحاسبي  التي تسجلها المنشأة ( ات تبادلصفقات أو عملي  )ية قتصادوا 

 ات،إلتزامي بوحدة النقد، وتؤثر في أصول، هي أحداث حصلت في الماضي، وقابلة للقياس الكم  
ات التي ال تنطبق عليها هذه الشروط الثالثة ما العملي  أ. يةقتصادحقوق الملكية لتلك الوحدة اإل

 .أو آثار المنافسة فال تسجل في الدفاتر الموظفينمجتمعة كتعيين 
 قائمة الدخل، ) ( ائم الماليةالقو )عن القياس من خالل التقارير المالية  الناتجة :توصيل المعلومات

وتقديمها إلى مستخدمي ( ، قائمة التغير بحقوق الملكيةالمالي، قائمة التدفقات النقدية قائمة المركز
 .يةقتصادقراراتهم اإل إتخاذهذه المعلومات والذين يحتاجونها في 

ومع . ن المنشآت حول العالمللمستخدمين الخارجيين من قبل العديد م يمهاالبيانات المالية وتقد إعداد ويتم
تتسبب فيها ظروفًا ربما إال أن هناك فروقًا بينها  أن البيانات المالية قد تبدو متشابهة بين بلد وآخر،

قتصادجتماعية و إ ية وقانونية مختلفة، وبسبب ما تتصوره بلدان مختلفة من حاجات للمستخدمين المختلفين ا 
 .الوطنيةللبيانات المالية عندما تضع المتطلبات 

تعاريف مختلفة لعناصر البيانات المالية، على سبيل المثال  إستخدامإلى  أدت إن هذه الظروف المختلفة قد
لمعايير مختلفة  إستخدامونتج عن ذلك أيضًا . ات، وحقوق الملكية، والدخل والمصروفاتلتزاماألصول، اإل

نطاق على كذلك  تؤثركما . ة للقياسفي اإلعتراف بعناصر البيانات المالية وفي تفضيل أسس مختلف
 .البيانات المالية واإلفصاحات المدرجة فيها

ونشر القوائم المالية هي تزويد مستخدمي تلك القوائم بمعلومات تكون  إعدادتعتبر الغاية األساسية من و 
ائم المالية وعرض القو  عدادويشكل اإلطار المفاهيمي إل. يةقتصادالقرارات اإل إتخاذمفيدة لهم في عملية 

سترشاد في عملية تحديد األحداث والعمليات التي يتوجب المحاسبة اإلطار النظري الذي يتم بموجبه اإل
لى مستخدمي القوائم إعنها وتسجيلها، وكيفية قياس تلك األحداث، وكيفية توصيل المعلومات الخاصة بذلك 

 .المالية
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  مجلس معايير المحاسبة الاولية .2
Board (IASB) International Accounting Standards  

واضعة لمعايير ( قطاع خاص)من مقره في لندن كجهة مستقلة وخاصة  1002باشر عمله في عام 
ليه مسؤوليات وضع معايير المحاسبة الدولية من سلفه لجنة معايير إنتقلت إوالذي المحاسبة الدولية 
 .2791نشأت عام أي توال  IASCالمحاسبة الدولية 

ل من قبل المؤسسات المحاسبية الكبرى والمؤسسات المالية الخاصة ممو  معايير المحاسبة الدولية  مجلسو 
والشركات الصناعية عبر العالم والبنوك المركزية وبنوك التنمية والمنظمات المهنية والعالمية األخرى، 

من  – المجلس ملتزمتسعة أقطار ويتمتعون بكفاءات مهنية متنوعة، و  من عشر الستةأعضاء المجلس و 
بتطوير مجموعة موحدة من معايير المحاسبة الدولية التي تتطلب معلومات تتسم  –أجل المصلحة العامة 

بالشفافية وقابلية المقارنة في البيانات المالية ذات األهداف العامة، وتحقيقًا لهذا الهدف يتعاون المجلس مع 
 .افق بين معايير المحاسبة حول العالمواضعي معايير المحاسبة الوطنيين لتحقيق التو 

 1000 – 2791ت خالل عملها من عام أصدر قد  (IASC)وكانت لجنة معايير المحاسبة الدولية 
 .معيار 12سم معايير المحاسبة الدولية والبالغ عددها إمجموعة من المعايير ب

سم المعايير الجديدة لتصبح إبتغيير  IASBقام مجلس معايير المحاسبة الدولية  1002وابتداءًا من عام 
لتحل بتسميتها الجديدة محل معيار  21ن آلوالبالغة حتى ا  IFRSsالماليةإلعداد التقارير  المعايير الدولية

 .IASSالمحاسبة الدولية معايير 
 :بمايليمعايير المحاسبة الاولية  مجلسأهااف وتتمثل 

سبة العالمية ذات النوعية العالية والقابلة تطوير مجموعة من معايير المحا تم ألجل الصالح العام - أ
للمقارنة في البيانات  ةللفهم والتطبيق، والتي تتطلب معلومات ذات نوعية عالية وشفافة وقابل

 إتخاذالمالية والتقارير المالية األخرى لمساعدة المشاركين في أسواق رأس المال العالمية في 
 .يةإقتصادقرارات 

 .ذه المعاييروتطبيق ه إستخدامتحسين  - ب
تحقيق التقارب بين معايير المحاسبة الوطنية ومعايير المحاسبة الدولية للتوصل إلى حلول ذات  - ت

 .نوعية جيدة

  الاولية الاادعمة للتوحيا المحاسبي الجهات .3
 :التوحيد والتناغم المحاسبي عبر العالم ومنهابتدعيم وتعزيز هناك العديد من الجهات والهيئات المعنية 

  FASB))Financial Accounting Standards Board لس معايير المحاسبة الماليةمج 1.3
المعايير المحاسبية بالواليات  إصدارالجهة المخولة ب مريكييعتبر مجلس معايير المحاسبة المالية األ

 .(GAAP)المبادئ المحاسبية المقبولة قبواًل عامًا ة والتي تسمى مريكيالمتحدة األ
المعايير المحاسبية والنشرات  إصدارهناك العديد من الجهات المعنية بة مريكيلمتحدة األفي الواليات او 

 : وتشمل المتعلقة بالممارسات المهنية المحاسبية
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 .SECهيئة تنظيم تداول األوراق المالية  - أ
 .AICPA ينمريكيألمعهد المحاسبين القانونيين ا - ب
 .GASB مجلس معايير المحاسبة الحكومية - ت
 .شرافية ودوائر الضريبة وغيرهااإلى مثل الجهات خر أمؤسسات  - ث
 International Federation of Accountants (IFAC) للمحاسبينالاولي  تحاااإل  2.3
في المؤتمر الدولي للمحاسبين  2799عام  تنشأأ  وهو مؤسسة قطاع خاص الدولي للمحاسبين  تحاداإل

ين في نيويورك ويضم حاليًا في عضويته مجامع مهنية الدولي للمحاسب تحادومقر اإل. الذي عقد في سيدني
لى تنسيق الممارسات المهنية المحاسبية على المستوى إ تحادويهدف اإل. تلفةخدولة م 00لى إتنتمي 

رشاد، و داريةمعايير دولية في التدقيق، والمحاسبة اإل إصدارالعالمي من خالل  شجيع التعليم ية وتأخالقات ا 
 .والتطوير المحاسبي

 يقتصااوالتعاون اإل التنميةمنظمة  3.3
 (OECD) Organization for Economic Co-operation and Development  

وتدعم هذه المنظمة عمل مجلس معايير  غنياء حيث تضم الدول الصناعية الكبرى،وتسمى نادي األ
ت هذه أصدر  2791في عام ف. بحاث حول معايير المحاسبة الدوليةأكما تقوم ب (IASB)المحاسبة الدولية 
فصاحات غير ات للشركات المتعددة الجنسية حول التقارير المالية لتلك الشركات واإلإرشادالمنظمة دليل 

 .كما تهتم هذه المنظمة في موضوعات الحوكمة والمؤسسية. المالية
 وراق الماليةللجان ال  الاولية  المنظمة 4.3

International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 

ن إوكما هو معروف ف. العالميةسواق المالية لعمل األ Regulatorsتضم هذه المنظمة الجهات المنظمة 
ختالف ن اإلا  س المال، و أسواق ر أالمعلومات المحاسبية ذات النوعية الجيدة ضرورية لتحسين كفاءة 

ى يؤدي لعدم الكفاءة بين البورصات بين تلك خر الجوهري بالسياسات والممارسات المحاسبية من دوله أل
ولهذه المنظمة دور نشط في تشجيع وتعزيز جودة المعايير المحاسبية الدولية في السنوات العشر . الدول
ن تعتمد المنظمة أتفاق مهم بين هذه المنظمة ومجلس معايير المحاسبة الدولية بإوقد حصل خيرة، األ

عضاء في هذه نطاق عالمي لكل الشركات المدرجة في البورصات األ المعايير المحاسبية الدولية على
 .المنظمة

 European Commission (EC) وروبيةال ( اللجنه) المنظمة 5.3
 تحادجهة ناظمة لتوحيد القوانين والتشريعات للشركات العاملة لدول اإل( ةاللجن)تمثل هذه المنظمة 

في قوانين  تصدر معايير دولية للممارسات المهنية ملزمة قانوناً  التيوتعتبر هذه اللجنة الوحيدة . وروبياأل
وفي  .وروبي، ويعزز عمل هذه اللجنة في تدعيم التناغم والتوحيد المحاسبي حول العالماأل تحاددول اإل

لزام جميع الشركات المدرجة في بورصات الدول إوروبية عن علنت المنظمة األأم  1000حزيران عام 
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القوائم  إعدادمعايير المحاسبة الدولية عند  إستخدامب( االوروبي تحاددول اإل)المنظمة بهذه عضاء األ
 .م 1002المالية الموحدة لها بحلول عام 

 United Nations (UN) مم المتحاةال 6.3
نشطة الشركات متعددة الجنسيات وتقاريرها أمم المتحدة لجنة ومركز يهتمان بجمع معلومات حول يتبع لأل

عدًا سياسيًا ويعكس عملها التوجه المتزايد لحكومات العديد من دول مم المتحدة ب  لية، ويأخذ عمل األالما
 .ي الدوليقتصادالعالم الثالث نحو العالمية والعمل المالي واإل

 ودعرض البيانات المالية  دعاااطار المفاهيمي إلمن اإل الغرض .4
وعرض  عدادبوضع ونشر اإلطار المفاهيمي إل 2707ة في العام قامت لجنة معايير المحاسبة الدولي  

تم حل مجلس معايير المحاسبة الدولية مكان لجنة معايير المحاسبة  1002القوائم المالية، وفي عام 
تعديل هذا اإلطار من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية ويشكل اإلطار المفاهيمي  تمالدولية، حيث 

طار العام الذي يسترشد به مجلس معايير المحاسبة الدولية في عملية وعرض القوائم المالية اإل عدادإل
معايير جديدة وفي عملية إجراء تعديالت على المعايير الموجودة حاليًا وفي عملية معالجة أي من  إصدار

 .الموضوعات المحاسبية التي لم يتم تغطيتها بشكل مباشر في معايير المحاسبة الدولية الحالية
وعرض البيانات المالية للمستخدمين الخارجيين،  إعدادطار المفاهيم التي تبني عليها عملية يضع هذا اإلو 

 :والغرض من هذا اإلطار هو
معايير المحاسبة الدولية في تطوير معايير محاسبة دولية مستقبلية  مجلسمساعدة مجلس إدارة  .أ 

 .وفي إعاده مراجعة معايير المحاسبة الدولية الموجودة
معايير المحاسبة الدولية في تحقيق التوافق بين األنظمة، والمعايير  مجلسلس إدارة مساعدة مج .ب 

المحاسبية واإلجراءات المتعلقة بعرض البيانات المالية من خالل وضع أسس لتقليل عدد 
 .المعالجات المحاسبية البديلة المسموح بها من قبل معايير المحاسبة الدولية

 .لوطنية في تطوير معايير وطنيةمساعدة هيئات وضع المعايير ا .ج 
مساعدة معدي البيانات المالية في تطبيق معايير المحاسبة الدولية وفي التعامل مع مواضيع  .د 

 .معيار محاسبي دولي صدارستكون موضوعًا إل
مساعدة مدققي الحسابات في تشكيل رأي حول ما إذا كانت البيانات المالية متطابقة مع معايير  .ه 

 .المحاسبة الدولية
 مساعدة مستخدمي البيانات المالية على تفسير المعلومات المدرجة في البيانات المالية المعدة وفقاً  .و 

 .لمعايير المحاسبة الدولية
زويد المهتمين بعمل لجنة معايير المحاسبة الدولية بمعلومات عن طريقتها في صياغة معايير ت .ز 

 .المحاسبة الدولية
يتم تطويرها في أي بلد أو تلك التي تطور من قبل مجلس معايير وبما أن المعايير المحاسبية التي 

وعرض القوائم المالية لكافة األحداث والعمليات،  إعدادقد ال تحتوي على أسس  IASBالمحاسبة الدولية 
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في وضع وتطبيق السياسات المحاسبية وطرق  الشخصي جتهادهاإ إستخدامنه يطلب من إدارة المنشأة إف
وعرض القوائم المالية من منظور مجلس معايير  إعدادم مع اإلطار المفاهيمي المتعلق بالعرض وبما ينسج
 .المحاسبة الدولية

 ذات الهاف العام الماليةالقوائم  .5
General Purpose Financial Statements 

قوائم التي وعرض القوائم المالية القوائم المالية ذات الغرض العام، وهي ال عداديعالج اإلطار المفاهيمي إل
ية المملوكة من قبل الدولة والتي تستخدم قتصادت اإلآتعدها منشات القطاع الخاص باإلضافة إلى المنش

حتياجات العامة من المعلومات هذه القوائم بشكل سنوي لتلبية اإل إعدادالمحاسبة المالية التجارية، ويتم 
ن اإلطار المفاهيمي إعليه، ف اً وبناء. لمنشاةلشريحة واسعة من المستخدمين الخارجيين للقوائم المالية ل

ستعماالت القوائم المالية المعدة إل إعدادوعرض القوائم المالية ال يطبق بالضرورة على عملية  عدادإل
  .خاصة مثل القوائم التي تعد لغايات الدوائر الضريبية

 الاولية بموجب المعايير اإلطار المفاهيمي إلدعااا ودعرض القوائم المالية مكونات .6
 :يتضمن نطاق اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية المواضيع التالية

 .المعلومات المحاسبية يمستخدم -

 .أهداف القوائم المالية -
  .الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية -

ومفاهيم  ،(األصول، واإللتزامات، وحقوق الملكية، والمصاريف، والدخل)تعريف عناصر القوائم المالية  -
  .رأس المال

 .إلعداد وعرض القوائم المالية الرئيسةض و الفر  -
وفيما يلي محاور اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية من منظور مجلس معايير المحاسبة 

 .IASBالدولية 

  :من فصول او اجزاء اربعة هي 2202ويتكون االطار المفاهيمي المعال دعام 
 .مالية المعدة لالغراض العامةاهداف التقارير ال -1

 ." 2112لم يصدر بعد وهو قيد االنجاز حتى نهاية " المنشأة معدة التقرير  -2

 .الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة -3

 .1191االجزاء التي بقيت كما هي من االطار المفاهيمي لعام  :1191اطارعام  -4

القوائم المالية من منظور مجلس معايير المحاسبة وفيما يلي محاور اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض 
 .IASBالدولية 

 اهااف التقارير المالية المعاة لالغراض العامة  0.6

 The Objective Of general purpose Financial reporting  

رد المعلومات حول المواو ، ور بيان مستخدمي التقارير المالية وحاجتهم من المعلومات حهذا الم ويتضمن
 .االقتصادية للمنشأة والمطالبات عليها والتغيرات التي تتم على الموارد والمطالبات
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 مستخامو القوائم المالية واحتياجاتهم من المعلومات 0.0.6

Users of Financial Statements and their Information Needs 
، وقد حدد الرشيدةاالقتصادية القرارات اتخاذ في عملية فئات متعددة الستخدام المعلومات المحاسبية لجأ ت

عددًا من الفئات كمستخدمين للقوائم المالية، كما حدد اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية 
  :اإلطار طبيعة المعلومات التي تحتاجها كل فئة على النحو التالي

   هذه الفئة تتمثل في التي واهم المعلومات التي تحتاجها: نون والمحتملون الحالييوالمستثمر: 

 المعلومات التي تساعد المستثمر في اتخاذ قرار شراء او بيع أسهم الشركة. 

   المعلومات التي تساعد المستثمر في تحديد مستوى توزيعات األرباح الماضية والحالية والمستقبلية
 .وأي تغيير في أسعار أسهم الشركة

 م كفاءة إدارة الشركةالمعلومات التي تساعد المستثمر في تقيي. 

  المعلومات التي تساعد المستثمر في تقييم سيولة الشركة ومستقبلها وتقييم سهم الشركة بالمقارنة مع
 .أسهم الشركات األخرى

ويتم الحصول عليها من  ،وقد يحتاج المستثمرين معلومات اخرى التوفرها التقارير المالية التخاذ القرار
  .واوضاع الصناعة والمنشأة ،االقتصادية العامة، والظروف السياسيةمثل االوضاع  .مصادر اخرى

 يحتاج الموظف في الشركة إلى معلومات تتعلق بمدى األمان الوظيفي، ومدى التحسن : نوالموظف
الوظيفي المتوقع في المستقبل، باإلضافة إلى معلومات تساعد في تعزيز مطالب الموظفين بتحسين 

 .أوضاعهم الوظيفية
  تحتاج هذه الفئة إلى معلومات تساعدها في تقدير ما إذا كانت الشركة : نون التجاريون والاائنوراالمو

 .ستكون عميل جيد قادر على سداد ديونه
 يحتاج العمالء إلى معلومات تساعد في التنبؤ بوضع الشركة المستقبلي وقدرتها على االستمرار  :العمالء

 .في عملية إنتاج وبيع سلعها
 توفير النقدية إلى معلومات تساعد في تقدير قدرة الشركة المقترضة على  المقرضون اجتحي :نوالمقرض

، وفي تقدير عدم تجاوز الشركة والفوائد المستحقة عليه في الوقت المناسبأصل القرض سداد الالزمة ل
  .المقترضة لبعض المحددات المالية مثل نسبة الديون للغير إلى حقوق الملكية

  تحتاج هذه الفئات إلى معلومات : اوائرها المختلفة، والجهات المنظمة لدعمال المنشآتالحكومة و
تساعدها في التأكد من مدى التزام الشركة بالقوانين ذات العالقة مثل قانون الشركات وقانون ضريبة 
رة الدخل، كما تحتاج إلى معلومات تساعد في تقدير الضرائب المختلفة على الشركة وتحديد مدى قد

 .  مساهمة العامة للشركة في االقتصاد الوطنيمدى التسديد هذه الضرائب، و على الشركة 
 يحتاج الجمهور إلى المعلومات التي تخص األطراف السابقة أعاله، كما قد يحتاج إلى  :الجمهور

 .معلومات خاصة إضافية قد يكون من الصعب توفيرها ضمن القوائم المالية ذات الغرض العام

لجدير ذكره أن فئات مستخدمي القوائم المالية تتسع لتشمل جميع من لهم مصلحة في المنشأة ومن ا
(Stakeholders ) سواء بشكل مباشر أم غير مباشر ومن هذه الفئات والتي لم يرد ذكرها ضمن إطار
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محللون ال، و إدارة المنشأة :إعداد وعرض البيانات المالية الصادر عن لجنة معايير المحاسبة الدولية
 . المحامونو المنافسون ، و السوق المالي، و والمستشارون الماليون

ان المستثمرين هم الجهة التي تزود المنشاة  اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم الماليةوقد ورد ضمن 
حتاجونها برأس المال وهم الجهة األكثر تحماًل للمخاطر، وبالتالي فان تزويد المستثمرين بالمعلومات التي ي

ونظرًا لعدم إمكانية تلبية . سيلبي معظم ما يحتاجه بقية مستخدمي القوائم المالية من معلومات مالية عامة
فان القوائم المالية ذات الغرض العام تركز على ائم المالية من معلومات، و الق وجميع ما يحتاجه مستخدم

 .تخدمي القوائم الماليةتلبية المعلومات التي تشكل القاسم المشترك بين جميع مس
مجلس ) مسؤولية إاارة الشركةإعداد وعرض القوائم المالية يعتبر بشكل أساسي من عملية ، فان أخيراً 

 .(االاارة

المعلومات حول الموارا االقتصااية للمنشأة والمطالبات دعليها والتغيرات التي تتم دعلى  2.0.6
 ,Information about a reporting entity’s economic resources.الموارا والمطالبات

claims against the entity and changes in resources and claims 
والتي تشمل معلومات  ،توفر التقارير المالية ذات الغرض العام معلومات حول المركز المالي للمنشأة -

التقارير المالية معلومات كما توفر  .حول الموارد االقتصادية للمنشأة والمطالبات على تلك الموارد
 .حول تأثير العمليات واالحداث االخرى التي تؤدي لتغيير الموارد االقتصادية والمطالبات عليها

 .والمعلومات المذكورة توفر مدخالت مفيدة التخاذ القرارات حول تزويد المنشأة بالموارد االقتصادية

والمطالبات على تلك الموارد تساعد مستخدمي تلك ان تقديم معلومات حول الموارد االقتصادية للمنشأة   -
حيث يتم تقييم سيولة المنشأة ودرجة اليسر المالي  .المعلومات في تحديد نقاط القوة والضعف المالية

 .لديها

ان التغيرات في الموارد االقتصادية والمطالبات عليها تنتج عن االداء المالي للمنشأة اي نتيجة  -
 .وكذلك من االحداث والعمليات االخرى مثل اصدار اسهم او سندات ،رةاالعمال من ربح او خسا

يحتاج مستخدمي  ،وليتمكن مستخدمو المعلومات من تقدير التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة
المعلومات الى التمييز بين التغير في الموارد االقتصادية والمطالبات عليها الناتجة عن االداء المالي 

 .والتغير الناتج عن االحداث االخرى المؤثرة عليها( ارةربح او خس)

 Components of Financial Statements القوائم الماليةمكونات  2.6
ونتائج األعمال من ربح أو خسارة  ،تهدف القوائم المالية الى تقديم معلومات حول المركز المالي

اتخاذ القرارات عملية يضة من المستخدمين في لقاعدة عر مفيدة بحيث تكون  ،والتدفقات النقدية للمنشأة
  :مكونات القوائم المالية على النحو التالي( 1)ولقد حدد المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،االقتصادية

 .(Statement of Financial Position) قائمة المركز المالي  -أ
 Statement of Comprehensive Income for the) للفترة المالية ةالشامل دخلالقائمة  -ب

Period).  للفترة المالية قائمة الدخلوتشمل هذه القائمة. 
 .(Statement of Changes in Equity)التغيرات في حقوق الملكية  قائمة  -ج
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 .(Cash Flows  Statement of) قائمة التدفقات النقدية -د
  .السياسات المحاسبية و اإليضاحات التفسيرية -هـ

(Accounting Policies and Other Explanatory Notes) 

 المالية المفياة  للمعلومات الخصائص النودعية  6.6
 Qualitative Characteristics of Financial Information  

ذات فائدة لمستخدمي المالية  التقاريرالخصائص النوعية هي صفات تجعل المعلومات المعروضة في 
التي و والمقرضون، والدائنون وغيرهم  ،المستثمرون الحاليون والمحتملونومنهم  المعلومات المحاسبية

 .ذات جودة عالية الماليةتجعل المعلومات 
للمعلومات المالية المفيدة الى مجموعتين  الخصائص النوعية  يقسم االطار المفاهيمي للتقارير المالية

والمجمودعة مالءمة والتمثيل الصادق هي الخصائص النوعية االساسية وتتكون من ال المجمودعة االولى
، والقابلية للتحقق ،لية للمقارنةهي الخصائص المعززة او الداعمة للخصائص النوعية وتشمل القاب الثانية

 :  وفيما يلي بيان لتلك الخصائص .والتوقيت المناسب، والقابلية للفهم
 وتشمل  Fundamental qualitative characteristics الخصائص النودعية االساسية -1

 :الخاصيتان التاليتان

  Relevanceالمالءمة   - أ

تؤثر على حتى تكون المعلومات المالية المعروضة مالءمة يجب أن تكون ذات صلة بالقرار، وبالتالي  -
بمساعدتهم في تقييم األحداث الماضية وتحدث فرق في تلك القرارات القرارات االقتصادية للمستخدمين 

 .عملية التقييم السابقة تعديلأو  والحاضرة والمستقبلية
او القيمة   Predictive valueبالقيمة التنبؤيةاذا كانت تتميز المعلومات المالية مالءمة  وتعتبر -

ويكون للمعلومات دور تنبؤي اذا كان من الممكن   .او كالهما  Confirmatory Valueالتأكيدية 
األداء المتوقع للمنشأة في و  حداث االقتصادية استخدامها من قبل مستخدمي المعلومات للتنبؤ باال

اما القيمة . الفترات القادمة وبقدرة المنشأة في مواجهة األحداث والمتغيرات المستقبلية غير المتوقعة
حول التقييمات السابقة ( راجعة)التأكيدية فتتوفر في المعلومات المالية اذا كانت توفر تغذية عكسية 

  (.رهاسواء بتاكيدها او تغيي)

، فمثاًل المعلومات المعروضة عن الوضع التنبؤي والتأكيديمن المعلوم أن هناك تداخل بين الدورين  -
. الحالي تمكن مستخدم المعلومات المالية من تأكيد أو تقييم التوقعات السابقة، وكذلك التنبؤ بالمستقبل

 ،ها للتنبؤ بااليرادات للفترات القادمةفمثاًل معلومات حول قيمة االيرادات للفترة الحالية يمكن استخدام
كما انه يمكن مقارنتها بااليرادات المقدرة  مما يفيد مستخدمي المعلومات من تصحيح او تحسين 

 .طريقة وآلية التنبؤ التي تم استخدامها في الفترات السابقة

باألداء لمثال التنبؤ للكثير من البنود منها على سبيل ايهتم مستخدمو المعلومات المحاسبية بالتنبؤ و 
 المالي المستقبلي، وقدرة المنشأة على دفع توزيعات األرباح، وتوقعات حول أسعار األسهم المستقبلية

  .وغيرها
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وترتبط مالءمة المعلومات بطبيعة المعلومات وأهميتها النسبية، فهناك بعض الحاالت تكون فيها  -
لومات، مثل اإلفصاح عن قطاع عمل أو قطاع المعلومات المالية مالءمة بناءًا على طبيعة المع

جغرافي جديد له تأثير على تقييم المخاطر والفرص المتوقعة بغض النظر عن أهميته النسبية، وفي 
حاالت أخرى فإن طبيعة البند وأهميته النسبية تعتبر مهمة مثل تحديد قيمة المخزون ضمن فئات 

 . متجانسة
إذا كان حذفها أو تحريفها يمكن أن يؤثر على القرارات  (نسبية ذات أهمية) مادية تعتبر المعلوماتو  -

ولم يحدد مجلس معايير  ،المالية القوائماالقتصادية التي يمكن أن يتخذها المستخدمون اعتمادًا على 
المحاسبة الدولية معيار او نسبة محدد لالهمية النسبية حيث يعود ذلك لحجم المنشأة وطبيعة 

 . العواملعملياتها وغيرها من 

   Faithful representationالتمثيل الصااق - ب

العمليات المالية واألحداث األخرى عن بصدق  تعبر أن موثوقة يجبحتى تكون المعلومات المالية  -
اي يجب ان تعبر المعلومات . والظواهر الواجب ان تعبر عنها وتصورها التي حدثت في المنشأة

وحتى تصور المعلومات المالية االحداث والعمليات والظواهر  ،لهاالمالية المفيدة عن الظواهر التي تمث
 Free fromوخالية من االخطاء  ،Neutralومحاياة  ،Completeكاملة بصدق يجب ان تكون 

error. وال يتوقع ان تتحقق هذه الصفات بالكامل لكن المقصود ان تتحقق القصى قدر ممكن. 

المالية عن كافة المعلومات الضرورية لفهم مستخدمي ان تعبر المعلومات  كاملةخاصية وتعني  -
 .بما في ذلك المعلومات الوصفية والتوضيحية ،المعلومات عن االحداث التي يتم التعبير عنها

بحيث ال يتم إعداد وعرض القوائم  أن تكون المعلومات المالية غير متحيزة، خاصية الحيااتعني  -
تخدمي المعلومات المحاسبية على حساب األطراف المالية لخدمة طرف أو جهة معينة من مس

نما لالستخدام العام ودون تحيز على سبيل المثال يجب . األخرى، أو لتحقيق غرض أو هدف محدد وا 
عدم إخفاء معلومات محاسبية عن دائرة ضريبة الدخل لخدمة مصالح أصحاب المنشأة وتحيزًا لهم، 

 . ح بشكل مقصود لخدمة اإلدارة وتحسين تقييم األداءوعدم استخدام معالجات محاسبية تضخم األربا
يقصد بها ان ال تكون هناك اخطاء او حذف في وصف وبيان  خاصية الخلو من االخطاءاما  -

 .االحداث االقتصادية، وال يوجد اخطاء في عملية معالجة المعلومات المالية المعلن عنها

فمثال قد تستلم المنشأة  .تنتج معلومات مالءمة ليس بالضرورة ان ،ان خاصية التمثيل الصادق بذاتها -
فاذا تم اثبات ذلك االصل المستلم بدون  ،من خالل منحة حكومية( معدات مثالً )اصل غير متداول 

قيمة او قيمة رمزية دينار واحد مثال فان تلك القيمة تعبر بصدق عن التكلفة لكنها غير مالئمة للتعبير 
   .عن قيمة االصل المستلم

د أن هناك أصول موجودة لدى المنشأة ولكن غير ظاهرة في القوائم المالية للمنشأة ألنه ال يمكن ونج
تحديد مبلغ يعبر بصدق عن قيمتها، مثل الشهرة المولدة داخليًا والتي ال يتم اإلعتراف بها لعدم 

 . حدوث عملية مالية تمثل بصدق المبلغ المحدد لها
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يدة يجب ان تتصف تلك المعلومات بالمالءمة والتمثيل الصادق وبالتالي للحصول على معلومات مف
 . معاً 

 Enhancing qualitative للخصائص النودعية للمعلومات( المعززة)الاادعمة  الخصائص -2

characteristics وتشمل: 

   Comparabilityالقابلية للمقارنة -أ 

مالية لفترة مالية معينة مع القوائم المالية يقصد بقابلية المقارنة للقوائم المالية إمكانية مقارنة القوائم ال -
لفترة أو فترات أخرى سابقة لنفس المنشأة، أو مقارنة القوائم المالية للمنشأة مع القوائم المالية لمنشأة 

ويستفيد مستخدمو المعلومات المحاسبية من إجراء المقارنة ألغراض إتخاذ . أخرى ولنفس الفترة
إلستثمار والتمويل وتتبع أداء المنشأة ومركزها المالي من فترة ألخرى، القرارات المتعلقة بقرارات ا

جراء المقارنة بين المنشآت المختلفة  . وا 
وتقتضي عملية المقارنة الثبات في إستخدام السياسات المحاسبية من فترة ألخرى أي اإلتساق في  -

 .تطبيق تلك السياسات
ة من فترة ألخرى، وتصنيف البنود وال يسمح للمنشأة كذلك يجب الثبات في أسلوب عرض القوائم المالي -

بتغيير السياسات المحاسبية إال في ظروف محددة تحقق خاصية المالءمة والموثوقية أو كمتطلب 
 (. 9)لتشريع محلي أو متطلب لمعيار دولي وكما هو وارد في معيار المحاسبة الدولي رقم 

  Verifiabilityالقابلية للتحقق  -ب 

الذين يقومون بعملية القياس باستخدام نفس  والمطلعين االتفاق بين األفراد المستقلينوتعني درجة  -
أي مدى وجود درجة عالية من اإلجماع بين المحاسبين المستقلين عند استخدامهم . أساليب القياس

والخروج بنتائج متشابهة لالحداث االقتصادية بحيث تتحقق خاصية التمثيل  نفس طرق القياس
 . ايضاالصادق 

فقابلية التحقق المباشرة تعني التحقق من القيمة او من  .قد تكون قابلية التحقق مباشرة او غير مباشرة -
اما قابلية التحقق غير المباشرة فانها تعني التثبت  .مثل جرد النقدية ،بند معين بالمشاهدة المباشرة

خرجات باستخدام نفس االساليب واعادة احتساب الم ،والتاكد من مدخالت نماذج القياس المحاسبي
ومثال على ذلك التحقق من القيمة المدرجة للمخزون من خالل مراجعة  .والمنهجية في االحتساب

والتحقق من الكمية والتكلفة وهما يمثالن المدخالت لقيمة المخزون وكذلك اعادة احتساب قيمة 
  .مثالً  صادر اوالً  اوالً الوارد  ،خر المدة باستخدام نفس طريقة تحديد التكلفةأمخزون 

   Timelinessالتوقيت المناسب -ج 

تعني خاصية التوقيت المناسب ان تكون المعلومات متوفرة التخاذ القرار في الوقت الذي يكون  
وكما هو معروف فإن المعلومات تفقد قيمتها بشكل سريع في عالم التجارة . للمعلومات تاثير في القرار
يتم التنبؤ بها على أساس تقديرات المستقبل، كما أن البيانات عن الماضي  والمال فأسعار السوق مثالً 
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ولكن مع مرور الوقت، وعندما يصبح المستقبل هو الحاضر، . تساعد في إجراء التنبؤات المستقبلية
 .التخاذ القرارات مفيدهتصبح معلومات الماضي وبشكل متزايد غير 

  Understandabilityالقابلية للفهم -ا 

 ،قابلية الفهم للمعلومات المحاسبية ان يتم تصنيف وعرض المعلومات بشكل واضح ودقيقتعني 
مجال المحاسبة وفي مستوى معقول من المعرفة في ويفترض أن لدى مستخدمي المعلومات المحاسبية 

سبية ، ولديهم الرغبة في بذل الجهد الكافي لدراسة المعلومات المحااالقتصادية هاونشاطاتالمنشاة أعمال 
كما يجب أن تكون المعلومات المالية المعروضة بعيدة عن التعقيد  .المقدمة في التقارير المالية للشركة

إال أن ذلك ال يعني عدم عرض المعلومات المحاسبية المتعلقة بالعمليات واألحداث المعقدة  ،والصعوبة
جب أن تكون معروضة بشكل ولكن ي ،كما في بعض عمليات األدوات المالية مثل المشتقات المالية

 .سهل وواضح ومفهوم ما أمكن
ويتطلب االطار المفاهيمي تحقق الخصائص المعززة او الداعمة للخصائص النوعية الى اكبر حد 

ولكن توفر هذه االخصائص بشكل فردي او جميعها ال يجعل المعلومات مفيدة اذا كانت تلك ، ممكن
الصادق وهي الخصائص النوعية االساسية للمعلومات المعلومات ال تتصف بالمالءمة والتمثيل 

 . المحاسبية السالفة الذكر

 القيوا دعلى المالءمة والموثوقية للمعلومات 4.6
  Cost- Benefit الموازنة بين التكلفة والمنفعة

التكاليف المتكبدة في توفير  تزيد عنالمعلومات يجب أن  من التي يتم الحصول عليهاأي أن المنافع 
لكل الحاالت كونها عملية اجتهادية ( المنفعة –التكلفة )الختبار  ثابت معيار يوجدالمعلومات، وال  هذه

 .لكل موقف على حدة
 Financial Statement Elementsدعناصر القوائم المالية  .7

نها أيصف اإلطار المفاهيمي الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عناصر القوائم المالية على 
ت متعددة تمثل العمليات المالية واألحداث التي تمت لدى المنشأة، أو التي سينجم عنها أحداث فئا

ات، وحقوق الملكية، لتزاممستقبلية نتيجة أحداث تتعلق بالفترة المالية الحالية وتشمل األصول، واإل
 .والمصاريف، والدخل

  مقامة 1.7
واألحداث األخرى وذلك لتجميعها وتوزيعها على تصنيفات تصور البيانات المالية اآلثار المالية للعمليات 

وتعرف هذه التصنيفات الرئيسية بعناصر البيانات المالية، أما . يةقتصادرئيسية تبعًا لخصائصها اإل
ات وحق لتزامالعناصر المتعلقة مباشرة بقياس المركز المالي في الميزانية العمومية فهي األصول، واإل

ويعكس بيان . لمتعلقة مباشرة بقياس األداء في قائمة الدخل فهما الدخل والمصروفاتوالعناصر ا. الملكية
التغيرات في المركز المالي عادة عناصر قائمة الدخل والتغيرات في عناصر الميزانية العمومية، وتبعًا 

 .لذلك، فإن هذا اإلطار ال يحدد عناصر يمكن أن تعتبر فريده بهذا البيان
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. هذه العناصر في الميزانية العمومية وقائمة الدخل على عملية تصنيفات فرعية تنطوي عملية عرضو 
ات حسب طبيعتها أو وظيفتها في أعمال المشروع لتزامفعلى سبيل المثال، يمكن أن تصنف األصول واإل

 .يةقتصادمن أجل إظهار المعلومات بالصورة األكثر فائدة للمستخدمين ألغراض صنع القرارات اإل
 مركز الماليال 2.7

وحق الملكية، وتعرف هذه  ات،لتزاماألصول، واإل: إن العناصر المتعلقة مباشرة بقياس المركز المالي هي
 :العناصر كما يلي

األصل وهو مورد يسيطر عليه المشروع نتيجة ألحداث سابقة ومن المتوقع أن ينجم عنه منافع  - أ
 .ية مستقبلية تتدفق للمشروعإقتصاد

ونية حالية على المشروع ناشئه عن أحداث سابقة ومن المتوقع أن يتطلب سدادها وهو مدي لتزاماإل - ب
 .ية يملكها المشروع للخارجإقتصادتدفقات خارجه للموارد والتي تتجسد فيها منافع 

 .اتلتزامك المتبقية في أصول المشروع بعد طرح كافة اإلال  حق الملكية هي حصة الم   - ت
نتباه يجب أن يعطى أو حق الملكية فإن اإل لتزامقق تعريف األصل أو اإلوعند تقييم ما إذا كان العنصر يح
وبالتالي، فعلى سبيل المثال . ية للعنصر وليس فقط لشكله القانونيقتصادإلى الجوهر األساسي والحقيقة اإل

ع ية هي أن المستأجر يحصل على المنافقتصادفي حالة عقود اإليجار التمويلية فإن الجوهر والحقيقة اإل
لدفع مبلغ  إلتزاماألصل المستأجر للجزء األكبر من عمره اإلنتاجي لقاء دخوله في  إستخدامية من قتصاداإل

نشئ وعليه فإن اإليجار التمويلي ي  . يعادل تقريبا القيمة العادلة لألصل ونفقات التمويل المرتبطة بذلك
 .العمومية للمستأجرقائمة المركز المالي ويعترف بها هكذا في  لتزامعناصر تحقق تعريف األصل واإل

  Assets الصول 1.2.7
ية المتجسده في األصل في إمكانيته في المساهمة، بشكل مباشر أو غير مباشر قتصادتتمثل المنافع اإل

ويمكن أن تكون تلك اإلمكانية إنتاجية أي أنها جزء . المنشأةفي تحقيق تدفقات من النقدية وما يعادلها إلى 
كما يمكن أن تأخذ شكل القابلية للتحول إلى نقدية أو ما يعادلها أو . لنشاطات التشغيلية للمشروعمن ا

 .القدرة على تخفيض التدفقات النقدية للخارج، مثلما تؤدي عملية تصنيع بديلة إلى تخفيض تكاليف اإلنتاج
ات أو حاجات العمالء وألن أو خدمات قادرة على إشباع رغب إلنتاج سلع تستخدم المنشأة أصولها عادةً و 

هذه السلع والخدمات قادرة على إشباع هذه الرغبات أو الحاجات فإن العمالء مستعدون للدفع للحصول 
ويقدم النقد بذاته خدمة للمشروع وذلك لسيطرته . عليها وعليه فهم يساهمون في التدفقات النقدية للمشروع

 .على الموارد األخرى
ة المستقبلية المتجسده في األصل أن تتدفق إلى المشروع بعدة طرق على سبيل يقتصاديمكن للمنافع اإلو 

 :المثال يمكن لألصل
 ستخدم منفردًا أو مجتمعًا مع أصول أخرى إلنتاج سلع أو خدمات تباع من قبل المشروع أن ي    -
 .ستبدل مع أصول أخرىأن ي   -
 .إلتزامستخدم لسداد أن ي   -
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 .وزع على مالكي المشروعأن ي   -
من األصول، على سبيل المثال الممتلكات والمنشآت والمعدات لها شكل مادي، ولكن الوجود المادي  اً ر كثيو 

ختراع وحقوق النشر، على سبيل المثال، هي أصول إذا وعليه فإن براءات اإل. ليس جوهريًا لوجود األصل
 .عليها ية مستقبلية وكان المشروع يسيطرإقتصادكان من المتوقع أن يتدفق عنها منافع 

ففي العادة تحصل المشاريع على األصول من  .عن عمليات مالية وأحداث أخرى سابقة صولاألنشأ ت  و 
خالل الشراء أو اإلنتاج، إال أن عمليات أو أحداث أخرى يمكن أن يتولد عنها أصول، مثال ذلك 

ي في إحدى المناطق دقتصاد للمنشأة من الحكومة كجزء من برنامج تشجيع النمو اإلر  الممتلكات التي ت  
إن العمليات أو األحداث التي من المتوقع أن تحدث مستقباًل ال تؤدي في حد . كتشاف الثروات المعدنيةا  و 

 .ذاتها إلى أصول، ومن هنا فإن وجود نية لشراء مخزون ال يحقق بحد ذاته تعريف األصل
 :صول وتقسم الىصول وفقًا لطبيعة تلك األلى األإويمكن النظر 

 .الخ... .ثاث، ومباني، ومعداتأوهي الممتلكات والمصانع والمعدات مثل : ملموسة صولأ -
مثل، الشهرة، وبراءة  .جلصول ليس لها وجود مادي وطويلة األأوهي : ول غير ملموسهأص -

 .الخ ....ختراع، والعالمة التجاريةاإل
حيوانية والنباتية، مثل صول التي تتمتع بالنمو والحياة، وهي الثروة الوهي األ: صول بيولوجيةأ -

 .الخ.....شجاربقار والمواشي واألاأل
دوات مالية من أو أستالم نقد صول تقوم على وجود حقوق تعاقدية إلأوهي النقدية و : صول ماليةأ -

 .خرىأطراف أ
 .الخ.. .صول الموارد غير المتجددة، مثل النفط والغاز والمحاجرأوهي : ستخراجيةإصول أ -

  Liabilitiesاتلتزاماإل  2.2.7
والدين يمثل واجب أو مسؤولية للعمل . المنشأةعلى  نه يمثل دينًا حالياً أهو  لتزامإن الخاصية األساسية لإل

ات أن توضع قانونًا موضع التنفيذ كنتيجة لعقد ملزم أو متطلب لتزاميمكن لإل. والوفاء بطريقة محددة
ستلمتها إة للمبالغ الواجبة الدفع لقاء سلع وخدمات وهذا هو الحال عادة، على سبيل المثال، بالنسب. تشريعي
ات كذلك عن ممارسة األعمال العادية، والعرف والرغبة في الحفاظ على عالقات لتزامكما تنشأ اإل. المنشأة

 .و ضمان السلع المباعةأثل كفاالت م. أعمال جيدة أو التصرف بطريقة عادلة
 المنشأةقرار من قبل إاارة  إتخاذف. حالي والتعها المستقبليال لتزاممن الضروره إيجاا التفريق بين اإل و 

دعناما يتم  دعااة   لتزامينشأ اإل . حالي إلتزامبالحصول دعلى أصول في المستقبل ال يؤاي بحا ذاته إلى 
 .تسليم الصل أو الاخول في تعاقا غير قابل للنقض للحصول دعلى أصل

ات لتزاموتسمى هذه اإل. كبيرة من التقدير درجة إستخدامات يمكن قياسها فقط بلتزامبعض اإل
وتشمل األمثلة على المخصصات لدفع الضمانات السارية والمخصصات التي تغطي . بالمخصصات

 .ات معاشات التقاعدإلتزام
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  Equityحق الملكية 3.2.7
لمركز قائمة االرصيد المتبقي إال أنه يمكن أن يشتمل على تصنيفات فرعية في  نهأبحق الملكية عرف ي  

، المحتجزةفإن األموال التي يقدمها المساهمون، واألرباح  الشركات المساهمةعلى سبيل المثال في . المالي
مثل هذه . حتياطيات تمثل تسويات الحفاظ على رأس المال يمكن أن تظهر منفصلةحتياطيات، واإلواإل

انات المالية عندما تعمل على التصنيفات يمكن أن تكون مالئمة لحاجات صناعة القرار لمستخدمي البي
 .ستعمال ملكيتهاإإظهار القيود القانونية أو األخرى على قدرة المشروع على توزيع أو 

على تشريع أو قانون آخر من أجل إعطاء المشروع ودائنوه حماية  اً بناء حتياطيات أحياناً يتم تكوين اإلو 
كوينها إذا كان قانون الضرائب الوطني يمنح حتياطيات أخرى يمكن تإكما أن . إضافية من آثار الخسائر

إن وجود . حتياطياتات الضرائب في حال التحويل إلى مثل هذه اإلإلتزامإعفاءات أو تخفيضات من 
حتياطيات القانونية، والتشريعية والضرائبية هي معلومات يمكن أن تكون مالئمة لحاجات وحجم هذه اإل

 .لألرباح وليس مصروفات حتياطيات يعتبر حجزاً إلإن التحويل إلى هذه ا. صانعي القرارات
  Performanceالااء 3.7

ستثمار أو حصة السهم من كمقياس لألداء وكأساس لمقاييس أخرى مثل العائد على اإل يستخدم الربح غالباً 
ن اإل. األرباح، إن العناصر المرتبطة مباشرة بقياس الربح هي الدخل والمصروفات عتراف بالدخل وا 

على مفهومي رأس المال والحفاظ على رأس المال  صروفات وقياسهما وبالتالي الربح، يعتمد جزئياً والم
 .وسيتم مناقشة هذه المفاهيم الحقاً . بياناتها المالية عدادالمستخدمان من قبل المنشأة إل

 :عرف دعناصر الاخل والمصروفات كما يليت  
 :Income الاخل

ية أثناء الفترة المحاسبية على شكل تدفقات داخلة أو زيادات في األصول قتصادوهو الزيادة في المنافع اإل
ات مما ينشأ عنها زيادة في حق الملكية خالفًا لتلك المتعلقة بمساهمات المشاركين لتزامأو نقصان في اإل
ويتحقق  .Gains والمكاسب  Revenues يتضمن تعريف الدخل كاًل من اإليرادات .في حق الملكية

في سياق النشاطات العادية للمشروع ويشار إليه بأسماء مختلفة تشمل المبيعات والرسوم والفائدة اإليراد 
وتمثل المكاسب بنود أخرى تحقق تعريف الدخل وقد تنشأ أو . وأرباح األسهم وريع حق االمتياز، واإليجار

 .صول الثابتهال تنشأ في سياق النشاطات العادية للمشروع، مثل مكاسب بيع األ
 :Expensesالمصروفات

ية خالل الفترة المحاسبية على شكل تدفقات خارجة أو إستنفاد األصول أو قتصادهي نقصان في المنافع اإل
ات التي ينشأ عنها نقصان في حق الملكية خالفًا لتلك المتعلقة بالتوزيعات إلى المشاركين في إلتزامتكبد 

لمصروفات األخرى التي تنشأ في سياق النشاطات يتضمن تعريف المصروفات الخسائر وا .حق الملكية
وتشمل المصروفات التي تنشأ في سياق النشاطات العادية للمشروع، على سبيل المثال . العادية للمشروع

تكلفة المبيعات، األجور واإلستهالك، وتأخذ عادة شكل التدفقات الخارجة أو إستنفاذ األصول مثل النقد وما 
 .، والممتلكات والمصانع والمعداتيعادل النقد، والمخزون
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تمثل الخسائر بنود أخرى تحقق تعريف المصروفات، وقد تنشأ أو ال تنشأ في سياق النشاطات العادية 
. ية وال تختلف في طبيعتها عن المصروفات األخرىقتصادتمثل الخسائر نقصان في المنافع اإل .للمشروع

ويشمل تعريف  مثل خسائر الحريق والفيضانات، .روعليه ال تعتبر عنصرًا منفصاًل في هذا اإلطا
المصروفات كذلك الخسائر غير المتحققة، على سبيل المثال تلك التي تنشأ من آثار الزيادات في سعر 

 .الصرف لعملة أجنبية فيما يتعلق بإقتراض المنشأة بتلك العملة

  أساليب قياس دعناصر القوائم المالية .8
Measurement of the Financial Statement Elements  

وعرض القوائم المالية  إعداديتضمن اإلطار المفاهيمي أساليب وطرق متعددة للقياس والمستخدمة في 
 :وتشمل

 ل األصول بالمبلغ النقدي الذي دفع أو ما يعادله أو بالقيمة العادلة يتسج وتعني: التكلفة التاريخية
ات بمبلغ المتحصالت لتزاموتسجل اإل. صول عليهاللمقابل الذي أعطي للحصول عليها في تاريخ الح
بمبلغ النقد أو ما يعادل النقد ( مثل ضرائب الدخل)المستلمة مقابل الدين أو في بعض الظروف 

 .ضمن السياق العادي للنشاط لتزامالمتوقع أن يدفع لسداد اإل
رض دفعه للحصول على ل األصول بمبلغ النقد أو ما يعادل النقد والذي يفتيتسج: التكلفة الجارية -

ات بالمبلغ غير المخصوم من النقد أو لتزاموتسجل اإل. في الوقت الحاضر هنفس األصل أو ما يماثل
 .ما يعادل النقد المطلوب لسداد الدين في الوقت الحاضر

يمثل مبلغ النقد أو ما يعادل النقد الذي يمكن الحصول عليه في الوقت : صافي القيمة القابلة للتحقق -
ات بقيم سدادها، أي بالمبالغ غير لتزامد اإليوتقي. اضر مقابل بيع األصل بطريقة منظمةالح

ات ضمن السياق لتزامالمخصومة النقدية أو ما يعادل النقدية التي من المتوقع أن تدفع لسداد اإل
 .العادي للنشاط

لنقدية المستقبلية التي من صول بالقيمة المخصومة الحالية لصافي التدفقات اد األقي  ت  : القيمة الحالية -
ات بالقيمة المخصومة الحالية لتزاموتقيد اإل. المتوقع أن يولدها األصل ضمن السياق العادي للنشاط

ات ضمن لتزاملصافي التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية التي من المتوقع أن يحتاج إليها لسداد اإل
 .السياق العادي للنشاط

ات على المنشاة إلتزامو تسديد أرة عن القيمة التي يمكن مبادلة األصل بها عباهي : القيمة العاالة -
 .على أساسها وذلك من قبل أطراف مطلعة ولديها الرغبة في التعامل على أساس تجاري

القيمة قيد "أو " القيمة العادلة لألصل مطروحًا منها تكاليف البيع"عبارة  هي: ستراااالقيمة القابلة لإل -
 .علىأيهما أ" اإلستعمال
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 بموجب المعايير الاولية القوائم المالية دعاااالفروض الساسية إل .9

Underlying Assumptions 

طار المفاهيمي لإل وفقاً  القوائم المالية بموجبها، ولتحقيق أهداف القوائم المالية إعدادهي الفروض التي يتم 
 :القوائم وفق الفرضيتين التاليتينيجب أن تعد تلك  الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية،

  Accrual Basisأساس اإلستحقاق - أ
ويتطلب . قوائمها المالية بموجب أساس اإلستحقاق بإستثناء قائمة التدفقات النقدية إعداديجب على المنشأة 

أساس اإلستحقاق اإلعتراف بالمصروفات التي تخص الفترة المالية سواء تم دفعها أم لم يتم وكذلك 
اف باإليرادات المكتسبة والمكاسب األخرى سواء تم قبضها أم لم يتم أي بغض النظر عن واقعة اإلعتر 

الدفع أو القبض وتطبيق أساس اإلستحقاق يؤدي إلى تحقيق أهداف القوائم المالية الممثلة في تقديم 
 .معلومات حول المركز المالي للمنشأة، ونتائج أعمالها خالل فترة معينة

  Going Concernية فرض اإلستمرار  - ب
يتم إفتراض أن المنشأة  IFRSs المعايير الدولية إلعداد البيانات الماليةالقوائم المالية بإتباع  إعدادعند 

لى أجل غير محدد في المدى المستقبلي المنظور، وعند وجود شكوك حول إستمرارية المنشأة أو إمستمرة 
قليص أعمالها بشكل جوهري، عندها يجب اإلفصاح عن أن لدى إدارة المنشأة نية لتصفية المنشأة أو ت

القوائم المالية على أساس أنها مستمرة بل على  إعدادحاالت عدم التأكد المتعلقة بعدم اإلستمرارية وال يتم 
 .خر مثل أساس التصفية مثالً آأساس 

طار المفاهيمي الصاار دعن إلالمحاسبية ضمن ا والمحااات الفروض والمباايء .11
 :تشمل ما يلي مريكيحاسبة المالية اإلمجلس الم

 Accounting Assumptions الفروض المحاسبية 1.11
و اإلجراءات التي يتم بها قياس مفردات أتقوم المحاسبة المالية على مجموعة من الفروض توضح الطريقة 

 .لى تجانس بنود هذه القوائم في المنشآتإالقوائم المالية بشكل يؤدي 
ية قتصادة عبارة عن حالة مفترضة مشتقة من األهداف العامة المتعلقة بالبيئة اإلوالفروض المحاسبي

وعلى ذلك فيجب . جتماعية والسياسية التي تعمل فيها المنشأة وبالتالي فال يوجد ضرورة إلثبات صحتهاواإل
ظرية و النأنها صحيحة وتمثل نقطة بداية عند تطوير المنطق المحاسبي أقبل هذه الفروض على ن ت  أ

 .المحاسبية
 :ومن أهم هذه الفروض ما يلي

 Accounting Entity الوحاة المحاسبية .1
نها وحدة منفصلة عن مالكيها وعن أعلى ( وحدة محاسبية) من وجهة نظر المحاسبة تعامل كل منشأة

عن عن مالكها بصرف النظر  تاماً  ستقالالً إخرى وهي بذلك لها شخصيتها المعنوية المستقلة المنشآت األ
رض الوحدة المحاسبية ن ف  إذا كانت تتكون من عدة فروع فإة أن المنشأوبما يفيد  .الشكل القانوني لها
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لى إقوائمه المالية بشكل مستقل ومنفصل عن الفروع األخرى باإلضافة  إعدادن يقوم كل فرع بأيتطلب 
 .عتبارها مجتمعة تشكل وحدة مستقلةإقوائم مالية للشركة ككل ب إعداد
ات والحقوق المتعلقة بصاحب المنشأة لتزامن جميع األصول واإلإف رض الوحدة المحاسبية أيضاً لف   يقاً وتطب

هتمام الذي رض محور اإلويمثل هذا الف  . وال تتعلق بالمنشأة ذاتها يتم تجاهلها وال تذكر في دفاتر المنشأة
 .يدور حوله النظام المحاسبي

  Monetary Unitالوحاة النقاية .2
لى إالعمليات المالية التي تقوم بها المنشأة ليتم توصيل المعلومات المحاسبية الناتجة عنها  ن قياسإ

وتعتبر الوحدة النقدية أو . صيغة مفهومة لمستخدمي هذه المعلومات إستخداماألطراف المعنية يتطلب 
نها ألى إفهي باإلضافة  .لكافة األطراف المعنية بالمعلومات المحاسبية القياس النقدي أكثر الصيغ مالئمةً 

ن أن المحاسبين يفترضوا إتساق للبيانات المالية فا  لى تماثل و إها للتوصل إستخدامتشكل وحدة قياس يمكن 
بمعنى . البيانات المالية إعدادر القيمة الشرائية لوحدة النقد عند ستقرار رغم تغي  هذه الوحدة تتسم بالثبات واإل

ات والتغيرات التي تطرأ عليها لتزامالمحاسبة تقوم بقياس األصول واإلن أرض الوحدة النقدية يعني ن ف  أ
ن أعتبار إالخ ب...و اليورو األوروبيأفي شكل كمي معبر عنها بوحدات نقدية كالدينار األردني ( الدخل)

 .النقود تعتبر وحدة قياس نمطية مالئمة لتحديد وتقرير العمليات المختلفة
  Going Concernستمراريةاإل .3
ستمرارية أن المنشأة وجدت لتستمر في عملياتها لفترة من الزمن غير محدودة ما لم تظهر أدلة قصد باإلي

موضوعية تثبت عكس ذلك كما هو الحال عند تصفية المنشأة أو دمجها بأخرى حيث ينتهي بذلك فرض 
 .ستمرارهاإ

  Accounting Period (Periodicity)الفترة المحاسبية .4
ط المنشأة ان المنشأة مستمرة الى أجل غير مسمى ولكي يتم قياس نتيجة نشأرارية على ستمرض اإليقوم ف  

مر الذي يعد غير عمال هذه المنشأة وهو األأنتظار حتى يتم تصفية مر يسلتزم اإلن األإة فبدقة تام  
ه ك على ما حققتال  نتظار حتى ينتهي عمر المنشأة ليتعرف الم  نه من غير المنطق اإلأي أ. منطقي
لى معلومات تمكنهم من معرفة نتيجة نشاط إن مستخدمي المعلومات المحاسبية بحاجة أبمعنى . منشأتهم
 .ستمرار بالعمل من غيره في ظل رؤية واضحةول حتى يقرروا اإلأب والً أالمنشأة 

اف ذوي طر لى فترات زمنية متساوية ومتتالية يمكن المستثمرين وجميع األإنتاجي ن تقسيم عمر المنشأة اإلإ
وكلما . مور المنشأة من معرفة التغيرات التي تطرأ على حقوقهم في كل هذه الفتراتأالعالقة والمعنية ب

نه يمكن إوعليه ف. صبح من الصعب تحديد صافي دخل الفترة بصورة صحيحةأقصرت الفترة الزمنية 
وهذه . ساس ربع سنويأكثر من تلك التي تعد على أساس سنوي أعتماد على النتائج التي تعد على اإل

 .ساس شهريأكثر من تلك التي تعد على أعتماد عليها يمكن اإل
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  Accounting Principlesالمباائ المحاسبية 2.11
و أن المحاسبة المالية تقوم على مجموعة من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها إلى الفروض فإضافة إ

شتقاق هذه إوقد تم  Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) عاماً  المقبولة قبوالً 
. شمل من المبادئ المحاسبيةأعم و أن الفروض المحاسبية تعتبر إالمبادئ من الفروض المحاسبية وبذلك ف

لى تجانس بنود إو إجراءات قياس مفردات القوائم المالية بشكل يؤدي أومهمة هذه المبادئ توضيح طرق 
ن أما يجب ة ل  ات توجيهية عام  إرشادن المبادئ المحاسبية هي عبارة عن إوبذلك ف. قوائم المنشآت المختلفة

المحاسب عند قياس بنود القوائم المالية وهي بذلك تساعد في حل المشاكل المحاسبية وتتصف  هيتبع
 . يةقتصادفي معظم المشروعات اإل ستخدامبالشمول والمالئمة وبالقابلية لإل

 :وهذه المبادئ تشمل
  Historical Costكلفة التاريخيةالت  .1

صول والمطلوبات تثبت بالدفاتر على أساس ن المعاملة المالية الخاصة باألأالتكلفة التاريخية  أيعني مبد
بمعنى بعد تحديد وقياس تكلفة  .ستخدمت وقت التبادل لتلك المعاملةاالتي ( التكلفة)كمية النقود الفعلية 

لى إتي تقيد بها هذه المعاملة في الدفاتر تبقى على ما هي عليه دون النظر ن التكلفة الإالعملية المالية ف
رض أذا تم شراء قطعة إ فمثالً (. ستخدامفيما عدا اإل)أي تغيير الحق قد يحدث في قيمة تلك المعاملة 

ن التكلفة التي تسجل فيها إدينار رسوم تسجيل ف 1000 دينار ودفعت المنشأة عليها مبلغ 10000بقيمة 
حقة بغض دينار وتبقى هذه القيمة بالسجالت المحاسبية في الفترات الآل 11000ذه القطعة بالدفاتر هي ه

 .النظر عن التغيرات التي قد تحدث على قيمة األرض فيما بعد
صول والمطلوبات قياس ومن ثم التحقق من قيم األالن التمسك بمبدأ التكلفة التاريخية مفاده سهولة إ
 .سس موضوعيةلى أإستنادها إل

ن سعر الشراء هو المبلغ الذي أن مصطلح التكلفة يختلف عن سعر الشراء وذلك أومن الجدير بالذكر 
لى سعر إا التكلفة فتتضمن باإلضافة م  أو الخدمة أيدفعه المشتري للبائع مقابل الحصول على السلعة 

ن إوبذلك ف. ليات اإلنتاجيةفي العم ستخداملإل الشراء كافة ما ينفق على األصل حتى يصبح جاهزاً 
قل أكبر منه غير أنها لن تكون أشمل من سعر الشراء فهي قد تكون مساوية له أو تكون أمصطلح التكلفة 

 .منه بأي حال من األحوال
  Revenue Recognition Principleمباأ االدعتراف باإليراا .2

ن أحيث يبين هذا المبدأ . له في دفاترهاعترف باإليراد وتسجن تأيبين هذا المبدأ كيف ومتى يمكن للمنشأة 
نتهاء من تقديم الخدمة فعند هذه النقطة تتم و اإلأبمجرد إتمام عمليه البيع  Realizedاإليرادات تتحقق 

ال  ن اإليرادات التي تقبض مقدماً إوعليه ف. عملية التبادل المادي ويتوفر دليل موضوعي على تحقق اإليراد
ن إوبنفس الوقت ف Earnedكتسب نها ت  إمقابلها خدمات وعند هذه اللحظة ف ذا قدمإال إتعتبر إيراد 

سجل كتسبة وت  نها تعتبر إيرادات م  إاألتعاب المستحقة عن خدمات تم تقديمها ولم تقبض حتى نهاية العام ف
 .نها كذلكأفي الدفاتر على أساس 
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  Matching Principle(مقابلة اإليرااات بالمصروفات) مباأ المقابلة  .3
ن يحمل اإليراد الذي أن قياس صافي دخل الفترة يتطلب إلى فترات مالية فإنتيجة لتقسيم حياة المنشأة 

وهذا ما يعرف بمبدأ مقابلة . كتسب خالل الفترة بجميع المصروفات التي ساهمت في تحقيق هذا اإليرادإ
لمصروفات الخاصة بالفترات ن هذا المبدأ يتعلق بقياس اإليرادات واأوبما يفيد . اإليراد بالمصروف

 .المحاسبية
عتراف باإليراد يستخدم في المحاسبة أساسان لقياس ولمقابلة إيرادات الفترة بمصروفاتها، وتطبيقًا لمبدأ اإل

 :وفيما يلي توضيح  بمفهوم هذين األساسين. الساس النقايستحقاق و أساس اإلصافي دخل المنشأة هما 
  Accrual Basisستحقاقأساس اإل . أ

أي . ت فيها اإليرادات والمصروفاتستحقاق لقياس نتيجة أعمال المنشأة مع الفترة التي تم  يتعامل أساس اإل
كتسبت خالل إعتبار هي تلك اإليرادات التي ن اإليرادات التي تؤخذ بعين اإلإلقياس صافي دخل المنشأة ف

عتبار لمقابلة هذه اإليرادات هي الفترة سواء قبضت أو لم تقبض كما أن المصروفات التي تؤخذ بعين اإل
ن تتم المحاسبة عن أوهذا يعني . ستنفدت في نفس الفترة سواء دفعت أو لم تدفعإالمصروفات التي 

 .قترانها بالتدفقات النقدية الداخلة أو الخارجةإالعمليات المالية التي تخص الفترة بصرف النظر عن 
  Cash Basisالساس النقاي . ب

بمعنى أن هذا األساس . التدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة لقياس صافي دخل المنشأةيهتم هذا األساس ب
للتوصل إلى نتيجة أعمال  عتبار المبالغ المدفوعة والمقبوضة خالل الفترة المالية ليقابلها معاً يؤخذ بعين اإل

و فترة الحقة كما أقة و يخص فترة سابأما دفع خالل الفترة سواء كان يخصها  فيعتبر مصروفاً . المنشأة
 .و فترة الحقة أو سابقةأما قبض من مبالغ خالل الفترة سواء كانت تخص الفترة الحالية  يعتبر إيراداً 

ال مضمون له وال يعطي  ن تطبيق مبدأ مقابلة اإليرادات بالمصروفات يصبح أمراً إلهذا األساس ف ووفقاً 
ولتوضيح كيفية تطبيق . ن ربح أو خسارة معرفة دقيقةيسمح بمعرفة نتيجة نشاط المنشأة م سليماً  مؤشراً 

 .األساسين السابقين إليك الحالة العملية التالية
 Disclosure  Fullالكامل مباأ اإلفصاح .4

ية لألطراف قتصادجاء هذا المبدأ لتحقيق هدف المحاسبة المتمثل بتوصيل معلومات كمية عن الوحدة اإل
و إظهار كافة المعلومات أويتطلب هذا المبدأ إعالن . ية رشيدةإقتصادقرارات  إتخاذالمعنية تساعدهم على 

و بيانات قد تضر أي معلومات أخفاء إ يتم ال  أي ينبغي أ .التي من شأنها التأثير على مجريات القرار
 .قرار معين إتخاذو قد تساعدهم في أالمستفيدين من القوائم المالية 

وحتى تكون كذلك فهذا  .ن تكون موثوق بهاأارات السليمة فيجب القر  إتخاذوحتى تساعد المعلومات على 
سس موضوعية خالية أشتقت منها المعلومات صحيحة وتم معالجتها على إن تكون البيانات التي أيتطلب 

لى إنه سيتوصل إذا ما قام شخص آخر بعملية القياس في نفس الظروف فإمن األهواء الشخصية وبحيث 
ن أالقوائم المالية  إعدادوبذلك يجب على المحاسب حين . ليها الشخص السابقإ نفس النتائج التي توصل
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يلتزم جانب الحياد وذلك باإلفصاح التام عن جميع المعلومات المالئمة بغض النظر عن مدى تأثيرها على 
 .هذه القوائم

  Accounting limitationsالمحااات المحاسبية 3.11
التالية بعين  المحاااتخذ أن تكون مفيدة واإلفصاح عنها يسلتزم أن توفير المعلومات التي يمكن إ

 :عتباراإل
   Materialityالهمية النسبية -أ 

نه ينبغي إنه من الصعب اإلفصاح التام عن كافة المعلومات في المنشأة صغيرها وكبيرها فأمن المعلوم 
نه أوبما يفيد . صاح األهم ثم المهم وهكذاألهميتها النسبية  للقرار وبالتالي اإلف ترتيب هذه المعلومات تبعاً 

ذا ما إالقرارات ثم يفصح عن األهم فيها ومن ثم  إتخاذألهميتها في  المعلومات تبعاً  دراجإيتم  ن أيجب 
ثر مادي على أذا كانت ذات إنه في هذه الحالة يسال عنها خاصة إحتاج متخذ القرار بعض المعلومات فإ

ال فلن تكون ا  ثر على القرار و أن يكون له أينبغي اإلفصاح عنه هو الذي يجب  ن البند الذيإوعليه ف .قراره
 .ك حاجة لإلفصاح عنههنا

. القوائم المالية إعدادهمية النسبية ينسحب على مدى توفر الدقة في ن مفهوم األإلى ما سبق فإإضافة 
النسبية على قائمة الدخل حيث يتوقف مدى دقة معالجة وتحليل المعلومات المحاسبية على مدى أهميتها 

دينار مثاًل  100ت النفايات بقيمه صغيرة صل ثابت مثل سال  أذا تم شراء إلذلك . وقائمة المركز المالي
 .همية نسبية صغيرةأعتراف بها كأصل ثابت كونها ذات كمصاريف، وال يتم اإل نها تعالج محاسبياً إف
 .Cost /Benefitالمنفعة /التكلفة -ب 

وتتناسب الدقة في . نفاق بعض التكاليفإلومات تعتبر سلعة يتطلب الحصول عليها ن المعأما من شك 
ذا ما كانت المعلومات الدقيقة ذات فائدة في القرارات إالقرارات وبالتالي  إتخاذالمعلومات على فائدتها في 

المرجوة من الدقة ال ما اذا كانت المنفعة إ. ن التكاليف التي تتكبدها المنشأة بسبب هذه الدقة تكون مبررةإف
ن يقارن تكلفة الحصول على أنفاق تلك التكلفة وبالتالي يجب على المحاسب إتبرر التكلفة فال جدوى من 

 .المعلومات بالمنفعة المرجوة منها
  Conservatism(الحيطة والحذر)التحفظ  -ج 

ن توضع في قائمة أي يمكن القوائم المالية يكون أمام المحاسب عدة قيم تمثل بدائل للبنود الت إعدادعند 
ن يختار البديل الذي ال يزيد من أن على المحاسب إو قائمة المركز المالي، وفي هذه الحالة فأ/الدخل و

لقاعدة الحيطة  وهذا المفهوم يعد تطبيقاً . و يزيد من قيم عناصر األصول بقائمة المركز الماليأقيمة الدخل 
يرادات والمكاسب عتراف باإلوالمصاريف المحتمله وعدم اإل عتراف بالخسائرن يتم اإلأوالحذر بمعنى 

هم التطبيقات المحاسبية على ذلك هو تكوين المخصصات للخسائر أولعل من . و المتوقعةأالمحتملة 
 .يهما أقلأو صافي القيمة القابلة للتحقق أات الطارئة وتقييم المخزون بالتكلفة لتزامالمحتملة ولإل
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 Concepts of Capital Maintenanceمفاهيم رأس المال  .11
ن اإلطار المفاهيمي وجود مفهومين لرأس المال هما المفهوم المالي لرأس المال والمفهوم المادي لرأس يبي  

وبموجب المفهوم المالي . قوائمها المالية إعدادالمال وتتبع معظم المنشآت المفهوم المالي لرأس المال عند 
أما بموجب المفهوم المادي . صافي األصول أو حقوق الملكية في المنشأة لرأس المال فإن رأس المال يمثل

فإن رأس المال يعتبر بمثابة الطاقة اإلنتاجية للمنشأة المتمثلة بوحدات ( الطاقة التشغيلية)لرأس المال مثل 
 .اإلنتاج اليومية أو ساعات تشغيل اآلالت

 .س المال والمفهوم المادي لرأس المالويبين الجدول التالي مقارنة بين المفهوم المالي لرأ
 مقارنة بين المفهوم المالي لرأس المال والمفهوم المااي لرأس المال

 المفهوم المااي المفهوم المالي من حيث
إذا كان المبلغ المالي أو النقدي لصافي  كتساب الربحإ. 2

األصول في نهاية الفترة يزيد عن المبلغ 
رة بعد لصافي األصول في بداية الفت

ستبعاد أية توزيعات للمالكين وأية إ
 .مساهمات منهم

يكتسب الربح إذا كانت الطاقة اإلنتاجية 
المادية أو القدرة التشغيلية للمنشأة في 
نهاية الفترة تزيد عن الطاقة اإلنتاجية 

ستبعاد أية إالمادية في بداية الفترة بعد 
توزيعات إلى المالكين أو مساهمات منهم 

 .ترةأثناء الف
يعتمد )مفهوم محدد  إستخدامال يتطلب  أساس القياس. 1

 (.على رأس المال المراد الحفاظ عليه
مبلغ النقد )التكلفة الجارية  إستخدام

المفترض دفعه للحصول على نفس 
 (األصل أو ما يماثله في الوقت الحالي

أثر التغير في . 1
على  األسعار
األصول 

 والمطلوبات

أسعار األصول أرباحًا تعتبر الزيادة في 
وعند إتباع ( مكتسب حيازة)مباشرة 

التكلفة التاريخية يعترف بها كأرباح 
 عند التخلص من األصل 

 (.بيع أو مبادلة)

التغيرات في األسعار المؤثرة على أصول 
لتزامو  ات المنشأة وتعتبر تغيرات في ا 

قياس الطاقة اإلنتاجية وتعالج كتعديالت 
وتعتبر جزءًا من  للحفاظ على رأس المال
 .حقوق الملكية وليس ربحاً 

 الطاقة اإلنتاجية (.حقوق الملكية)صوليمثل صافي األ رأس المال. 1
 (.مثل الوحدات المنتجة يوميا)
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 :تمارينال
 (من متعاا إختيار)التمرين الول 

 :التالية السئلةلكل سؤال من  صحال اإلجابةضع اائرة حول 
 : اسية للمعلومات الماليةالخصائص النودعية االس .0

  والتمثيل الصادقالموثوقية  -ب           والحياد المالءمة  -أ

 المالءمة والتمثيل الصادق -د والتوقيت المناسب   القابلية للتحقق  -جـ
 :  تكـون المعلـومات الماليـة ذات صلـة باتخاذ القرارات إذا كانت تحقق .2

 قمبدأ التحق -ب    أساس االستحقاق -أ
 مفهوم المالئمة -د فرض الوحدة المحاسبية االقتصادية   -ـج

االطراف التي تهتم بالمعلومات التي تسادعا في تحايا مستوى توزيعات الرباح الماضية والحالية  .6
 :والمستقبلية وأي تغيير في أسعار أسهم الشركة

                     المقرضون -أ
 الحكومة ودوائرها المختلفة -ب
   مستثمرون الحالييون والمحتملونال -ج
 الموردون والدائنون التجاريون -د

  :للخصائص النودعية للمعلومات المالية (المعززة)واحاة مما يلي ال تعتبر من الخصائص الاادعمة  .4

 التمثيل الصادق -ب     التوقيت المناسب - أ

 القابلية للفهم -القابلية للمقارنة      د -ج

  :ل الصااق فان المعلومات المحاسبية والمالية يجب ان تتسم بما يليحتى تتحقق خاصية التمثي .5

 الحياد   -االكتمال             ب - أ

 جميع ماذكر صحيح  -د   خالية من االخطاء  -ج   
  :تتحقق خاصية المالئمة اذا كانت المعلومات المالية تتصق بما يلي .6

 قيمة التوكيديةالقيمة التنبؤية وال -القيمة التنبؤية والحياد     ب - أ

 االكتمال والخلو من التحيز -الحياد واالكتمال            د -ج   
  :يشمل مفهوم الاخل مايلي. 7 

 .االيرادات والمكاسب االخرى -ب.                            االيرادات فقط -أ   
 .مصاريفااليرادات مطروحا منها ال -د.    النقص في المنافع االقتصادية لالصول -ج  
 المباايء المحاسبية بموجب المباايء المحاسبية المقبولة قبوال   ضمن واحاة مما يلي ال تعتبر من .8

 :(مريكيةال)دعاما  
 التكلفة التاريخية  -الفترة المحاسبية       ب -أ  
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 المقابلة -االعتراف بااليراد      د -ج 
 :ب معايير المحاسبة الاولية تتضمنالفروض االساسية الدعااا البيانات المالية بموج. 9

 اساس االستحقاق  -االستمرارية            ب -أ    
 ( ب)و ( أ) -االعتراف بااليراد      د -ج   
الربح إذا كانت الطاقة اإلنتاجية المااية أو القارة التشغيلية  المفهوم الذي بموجبه يتم اكتساب.11

ة اإلنتاجية المااية في بااية الفترة بعا استبعاا أية توزيعات للمنشأة في نهاية الفترة تزيا دعن الطاق
 .إلى المالكين أو مساهمات منهم أثناء الفترة

 المفهوم االقتصادي لراس المال -المفهوم المالي لراس المال    ب -أ  
 ( ب)و ( أ) -المفهوم المادي لراس المال   د -ج 

 الثاني التمرين 
وفقًا لالطار المفاهيمي الصادر عن مجلس معايير المحاسبة  لومات المحاسبيةللمعالنوعية  عدد الخصائص 

 .الدولية
 الثالث التمرين 
 .لخاصية التمثيل الصادق مع شرح موجز لكل منها الخصائص الفرعيةاذكر 

 التمرين الرابع 
 .قارن باختصار بين المفهوم المالي والمفهوم المادي لراس المال

   التمرين الخامس 
 ذكر اهداف القوائم المالية ومكونات تلك القوائم بموجب االطار المفاهيمي العداد وعرض القوائم المالية ا 

  .الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
 التمرين السااس

  .اإلطار المفاهيمي الواردة ضمن لقياس المستخدمة في إعداد وعرض القوائم الماليةاأساليب وطرق  عدد
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 ة التمرين االول جابإ
 11 1 9 7 6 5 4 3 2 1 الرقم 

 ج ا أ ب ب ا ب ج ا ا جابة اإل

 جابة التمرين الثانيإ
 :للمعلومات المحاسبيةالخصائص النودعية 

 :الخصائص النوعية االساسية وتشمل الخاصيتان التاليتان -1

 التمثيل الصادق -ب  المالءمة   -أ

 :نوعية للمعلومات وتشملللخصائص ال( المعززة)الخصائص الداعمة   -2

 .القابلية للمقارنة -أ
 .القابلية للتحقق -ب
 .التوقيت المناسب -ج
  .القابلية للفهم -د

 جابة التمرين الثالث إ

يجب  (خاصية التمثيل الصادق) حتى تصور المعلومات المالية االحداث والعمليات والظواهر بصدق 
 :ان تكون

المالية عن كافة المعلومات الضرورية لفهم مستخدمي  ان تعبر المعلومات اي :كاملة  -أ  
 .بما في ذلك المعلومات الوصفية والتوضيحية ،المعلومات عن االحداث التي يتم التعبير عنها

بحيث ال يتم إعداد وعرض القوائم المالية  أن تكون المعلومات المالية غير متحيزة،: خاصية الحياا -ب
تخدمي المعلومات المحاسبية على حساب األطراف األخرى، أو لخدمة طرف أو جهة معينة من مس

نما لالستخدام العام ودون تحيز  . لتحقيق غرض أو هدف محدد وا 
يقصد بها ان ال تكون هناك أخطاء او حذف في وصف وبيان االحداث  :خاصية الخلو من االخطاء -ج

 .ة المعلن عنهااالقتصادية، وال يوجد اخطاء في عملية معالجة المعلومات المالي

  جابة التمرين الرابعإ
يبين اإلطار المفاهيمي وجود مفهومين لرأس المال هما المفهوم المالي لرأس المال والمفهوم المادي لرأس 

بموجب المفهوم المالي و  .المالية قوائمهاتتبع معظم المنشآت المفهوم المالي لرأس المال عند إعداد المال و 
أما بموجب المفهوم المادي  .حقوق الملكية في المنشأة وأصافي األصول يمثل ال لرأس المال فإن رأس الم

المتمثلة بوحدات  للمنشأةفإن رأس المال يعتبر بمثابة الطاقة اإلنتاجية ( التشغيليةالطاقة )لرأس المال مثل 
ن خالل التغير في كما ان قياس الربح وفق المفهوم المالي يتم م. أو ساعات تشغيل اآلالت اإلنتاج اليومية

اما قياس الربح  ،حقوق الملكية خالل الفترة المالية باستثناء العمليات التي تتم مع المالك بصفتهم مالكين
الطاقة اإلنتاجية المادية أو القدرة التشغيلية للمنشأة في نهاية الفترة تزيد عن في المفهوم المادي يتحقق اذا كانت 

  . داية الفترة بعد استبعاد أية توزيعات إلى المالكين أو مساهمات منهم أثناء الفترةالطاقة اإلنتاجية المادية في ب
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 جابة التمرين الخامسإ
 أهااف القوائم المالية  

ونتائج األعمال من ربح أو خسارة  ،تهدف القوائم المالية الى تقديم معلومات حول المركز المالي
اتخاذ القرارات عملية لقاعدة عريضة من المستخدمين في ة مفيدبحيث تكون  ،والتدفقات النقدية للمنشأة

  :مكونات القوائم المالية على النحو التالي( 1)ولقد حدد المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،االقتصادية
  قائمة المركز المالي  -أ

 .للفترة المالية قائمة الدخلوتشمل هذه القائمة  .للفترة المالية ةالشامل دخلالقائمة  -ب
 . التغيرات في حقوق الملكية قائمة  -ج
 .قائمة التدفقات النقدية -د
  .السياسات المحاسبية واإليضاحات التفسيرية -هـ

 إجابة التمرين السااس
يتضمن اإلطار المفاهيمي أساليب وطرق متعددة للقياس والمستخدمة في إعداد وعرض القوائم المالية 

 :وتشمل

 التكلفة التاريخية -أ
 تكلفة الجاريةال -ب
 صافي القيمة القابلة للتحقق -ج
 القيمة الحالية -د
 القيمة العادلة-ه
   القيمة القابلة لالسترداد -و
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 الماليةعرض القوائم : الثانيالفصل 
 

 :ةيالفصل التعليمأهداف  
 :ًا باألمور التاليةبعد دراسة هذا الفصل يتوقع أن يكون القارئ ملم  

  من القوائم المالية ذات الغرض العام الهدفمعرفة. 

 مكونات القوائم الماليةتعرف على ال . 

 عتبارات العامة لعرض القوائم الماليةمعرفة اإل. 

 التعرف على هيكل ومحتوى القوائم المالية. 

 و غير متداولأ بيان الحاالت والشروط الواجب توفرها لتصنيف األصل على أنه متداول. 

 و غير متداولأ لتزام على أنه متداولبيان الحاالت والشروط الواجب توفرها لتصنيف اإل. 

  إعادة تصنيف اإللتزامات غير المتداولة إلى إلتزامات متداولة فيهايتم عرض الحاالت التي. 

  القوائم الماليةتحديد البنود الواجب عرضها في صلب. 

 هداف الرئيسة من إعداد قائمة الدخل والدخل الشاملبيان األ. 

  ت في حقوق الملكيةتوضيح العناصر األساسية التي تتضمنها قائمة التغيرا. 

   هداف الرئيسة من وجود اإليضاحات المرفقة للقوائم الماليةبيان األ. 

 عرض القوائم المالية(: "1)فصاحات التي يتطلبها المعيار المحاسبي الدولي رقم بيان اإل." 
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 Presentation of Financial Statementsعرض القوائم المالية 

 مقدمة .1
من أهم مصادر المعلومات التي يعتمد عليها المستثمرون والدائنون والمقرضون ن القوائم المالية إ 

قتصادية، وهناك تخاذ القرارات اإلإة في عملية أوالمحللون الماليون وغيرهم من األطراف التي تهتم بالمنش
. قهالتحقي طرافألهداف التي تسعى تلك احتياجات تلك األطراف من المعلومات وفقًا لألإختالفات في إ

وبسبب تكلفة وصعوبة إعداد أكثر من مجموعة من القوائم المالية تلبي كل منها حاجات جهة معينة من 
مستخدمي القوائم المالية، يتم إعداد قوائم مالية واحدة تدعى القوائم المالية ذات الغرض العام بحيث تلبي 

 .ةأالمنشبتلك القوائم معظم ما تحتاجه األطراف الخارجية المهتمة 
و الربع أو نصف السنوي أالسنوي  المالي وتقوم معظم الشركات بنشر القوائم المالية من خالل التقرير

خرى إضافية قد ال تتطلبها معايير ألى القوائم المالية معلومات إسنوي، ويحتوي التقرير بالعادة باإلضافة 
فصاح صادرة إفقد تتضمن التقارير المالية متطلبات . إلعداد التقارير المالية الدولية والمعاييرالمحاسبة 

نظمة المحلية  والجهات الرقابية والتنظيمية لكل دولة مثل الهيئات المنظمة لعمل عن التشريعات واأل
 . البورصات

القوائم المالية ذات الغرض العام،  " عرض القوائم المالية"المعنون  (1)يغطي معيار المحاسبة الدولي رقم 
ة التي يتوجب مراعاتها عند إعداد تلك القوائم ثم يغطي بشكل مفصل سس العام  ألاالمعيار بعرض ويبدأ 

 .محتويات تلك القوائم وطريقة عرضها

  Purpose of Financial Statementsمن القوائم المالية الغرض .2
ة وعن أالمالي للمنشركز يمثل الهدف من القوائم المالية ذات الغرض العام هو توفير بيانات مالية عن الم

في   Usefulمفيدة نتيجة أعمالها والتدفق النقدي لديها، وبحيث تكون البيانات التي تحتويها القوائم المالية 
 .لقاعدة عريضة من مستخدمي القوائم المالية Economic Decisionsقتصادية القرارات اإلتخاذ إ

أداء المنشأة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية  لى توفير معلومات حول نتيجةإوتهدف القوائم المالية 
 .قتصادية الرشيدةتخاذ القرارات اإلبحيث تكون مالءمة لمختلف فئات مستخدمي تلك القوائم إل

 :ن تتضمن ما يليأوحتى تحقق القوائم المالية هذه األهداف فيجب 
                                                        Assets          صولاأل -
    Liabilities                                لتزامات  اإل -
                                                      Equity     حقوق الملكية  -
 والمصاريف ( ويشمل المكاسب والخسائر)الدخل  - 

Income(Including Gains and Losses) and Expenses,.     

                 Changes in Equity خرى في حقوق الملكيةالتغيرات األ -
 Cash Flows التدفقات النقدية -
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توفير المالحظات واإليضاحات التفسيرية والسياسات  المنشأةلى البيانات أعاله يطلب من إباإلضافة 
ن تساعد مستخدمي القوائم المالية على التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية أنها أالمحاسبية التي من ش

 .للمنشاة وتوقيتها ودرجة التأكد من تحققها

  Components of Financial Statementsالقوائم المالية مكونات .3
(   1)بموجب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم ن تتضمن المجموعة الكاملة من القوائم المالية أيجب 

- :ما يلي" عرض القوائم المالية"
 Statement of Financial Position as at the)بتاريخ كل فترة مالية  قائمة المركز المالي -أ 

end of the Period)  لتزاماتها وحقوق الملكية كما في تاريخ معين  .وتتضمن أصول المنشأة وا 
 Statement of Comprehensive Income for the)للفترة المالية قائمة الدخل الشامل  -ب 

Period). 
 Statement of Changes in Equity for)للفترة المالية قائمة التغيرات في حقوق الملكية  -ج 

the Period.) 
 (.Statement of Cash Flows for the Period) للفترة الماليةقائمة التدفقات النقدية  -د 

وهي قائمة تبين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة خالل فترة معينة، وتبين مصادر هذه التدفقات والتي 
تشمل التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية، والتدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية وكذلك التدفقات 

كملة للقوائم األخرى كونها تقدم معلومات مبنية على وتعتبر هذه القائمة م. النقدية من األنشطة التمويلية
 .عداد هذه القائمةإيتعلق ب( 7)علمًا بأن معيار المحاسبة الدولي رقم . األساس النقدي

 .المالحظات، وتشمل ملخصًا للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات توضيحية أخرى -ه 
(Notes, Comprising a Summary of Significant Accounting Policies and other  

Explanatory Information) 

فصاحات تتطلبها  وتبين ملخصًا للسياسات المحاسبية ومالحظات تفسيرية تتعلق ببنود القوائم المالية، وا 
 .األخرى إلعداد التقارير المالية معايير الدوليةال

ثار التغيرات في بيئة عمل المنشأة وسياسة توزيع األرباح والمنافسة أوقد تشمل هذه التقارير معلومات حول 
ويمكن . لى حقوق الملكيةإوكذلك تعد تقارير حول مصادر األموال والنسب المستهدفة للمطلوبات . السوقية

إلعداد  معايير الدوليةلعرض تقارير تتضمن موارد المنشأة غير الواردة ضمن قائمة المركز المالي طبقًا ل
  .خرىأختيارية إفصاحات إواية  مثل الموارد البشرية، والشهرة المولدة داخلياً  التقارير المالية

عندما تطبق المنشأة ( المقارنة األولى) قائمة المركز المالي كما في بداية أقدم فترة للمقارنة -و 
ذا قامت إو سياسة محاسبية بأثر رجعي أو عند قيامها بإعادة عرض قوائمها المالية بأثر رجعي أ

 .  ة بنود في قوائمها الماليةي  أبإعادة تصنيف 
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سمح بإستخدام عناوين تالمالية  القوائمالدولية والمعايير الدولية إلعداد  معايير المحاسبةن ألى إونشير هنا  
المعايير فمثاًل يمكن تسمية قائمة المركز المالي بمسمى و مسميات تختلف عن تلك المستخدمة في أ

 .يةالميزان

 Overall Considerations العامة لعرض القوائم المالية عتباراتاإل .4
 :عتبارات لعرض القوائم المالية وتشمل ما يليإ 8أورد المعيار 

 الدولية إلعداد التقارير الماليةمعايير لالعرض العادل واإلمتثال ل 4-1
Fair Presentation and Compliance with IFRSs  

ة أوالتدفقات النقدية للمنش( نتيجة األعمال)المالي  داءاألالمالية المركز المالي و ن تعرض القوائم أيجب 
ثر األحداث والعمليات أللقوائم المالية عرض  Fair Presentationيتطلب العرض العادل . بشكل عادل

لتزامات صول واإلة بشكل صادق وبما يتماشى مع ما تم تحديده وتعريفه لألأوالظروف التي مرت بها المنش
إلعداد القوائم المالية المحدد من قبل  The Frameworkوالدخل والمصاريف بموجب اإلطار العام 

رفاق إقرار مرفق بالقوائم المالية بأن القوائم إدارة ويجب على اإل. الدولية إلعداد التقارير المالية معاييرال
 . أدائها المالي وتدفقاتها النقديةالمالية المعروضة تعبر بعدالة عن المركز المالي للمنشأة، و 

إلعداد التقارير معايير الدولية اللى أن إعداد القوائم المالية وبما ينسجم ومتطلبات إوقد أشار المعيار 
 .   إضافة إلى توفير اإلفصاح الضروري سيحقق التمثيل العادل للقوائم الماليةالمالية 

ن تقرر أة أادرة، يمكن إلدارة المنشفي بعض الحاالت الن  نه و أ إال( 1)ة الدولي رقم ويشير معيار المحاسب
لى وجود تعارض مع أهداف إقد يكون مضلاًل ويؤدي  و بعض متطلباتهأبمعيار محاسبي دولي لتزام ن اإلأ

الدولية والمعايير الدولية بمعايير المحاسبة لتزام ة عدم اإلأوفي هذه الحالة يتوجب على المنش. القوائم المالية
لتزام وأسبابه وأثره المالي، وتحديد ، مع اإلفصاح وبشكل وافي عن طبيعة عدم اإلعداد التقارير الماليةإل
 .التفسير الذي تم الخروج عنه سم المعيار أوإ

 Going Concern فرضية إستمرارية المنشأة 4-2
ة، وفي أستمرارية المنشإيتم بموجب فرض ( 1)ن إعداد القوائم المالية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم إ

ستمرار لوجود نية و مخاوف كبيرة لدى إدارة المنشاة يفيد بعدم قدرة المنشاة على اإلأحالة وجود تأكيدات 
خرى تحول دون اإلستمرارية أة ظروف ي  ألدى اإلدارة إما لتصفية المنشأة أو التوقف عن المتاجرة أو لوجود 

كما يتوجب في هذه الحالة اإلفصاح عن . أدت لهذه الحالةفيتوجب اإلفصاح عن ذلك وعن الظروف التي 
 .األساس الذي تم بموجبه إعداد القوائم المالية ومبررات عدم إعتبار المنشأة مستمرة

عتبار جميع المعلومات والحقائق ستمرارية، يتوجب على اإلدارة األخذ بعين اإلعند تقدير اإلدارة لفرض اإل
 .قادمة شهر 12بمدة ال تقل عن  المتوفرة لفترة قادمة تتعلق 
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 Accrual Basis of Accountingأساس اإلستحقاق المحاسبي  4-3
ستثناء قائمة إستحقاق بإعداد القوائم المالية حسب أساس اإل( 1)يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 

المالية سواء تم التي تخص الفترة  ويتطلب أساس اإلستحقاق اإلعتراف بالمصروفات. التدفقات النقدية
دفعها أم لم يتم وكذلك اإلعتراف باإليرادات المكتسبة والمكاسب األخرى سواء تم قبضها أم لم يتم، أي 

ستحقاق ساس اإلأن الشركة تتبع أفصاح عن ويجب اإل .بغض النظر عن واقعة الدفع أو القبض النقدي
 .المالية القوائميضاحات إب

  Consistency of Presentationتساق في العرضاإل  4-4
في عرض وتصنيف بنود القوائم المالية خالل الفترات المالية  ي الثباتأ تساقة اإلأيتوجب على المنش

 :حد حالتينأتساق في ويمكن الخروج عن اإل. المتتالية
و تصنيف أحد معايير المحاسبة الدولية، مما يتطلب ضرورة التغيير في عرض أعند حدوث تغيير في  -

 .بند معين
و عرض البند أة، مما يتطلب ضرورة تغيير في تصنيف أحدوث تغيير في الظروف الخاصة بالمنش عند -

لى عرض وتقديم إذا كان هذا التغيير سيؤدي إو التصنيف أث التغيير في العرض دكما قد يح. المعني
 .بيانات أكثر موثوقية ومالئمة لمستخدمي القوائم المالية

  Materiality and Aggregationاألهمية النسبية والتجميع 4-5
ما في حالة كون أ. يتوجب عرض البنود غير المتشابهة والتي تمثل بنود لها أهمية مادية في بنود منفصلة

قيمة البند ال تمثل أهمية نسبية عالية فيجوز دمج البنود غير المتشابهة ذات الطبيعة أو الوظيفة المشابهة 
 . في بند واحد

كما وينظر إلى األهمية . بية لبند ما أن يكون البند مهمًا كقيمة منسوبة إلى بنود أخرىوتعني األهمية النس
 النسبية من حيث المعالجة المحاسبية حيث يتم على سبيل المثال إعتبار تكلفة أصل له قيمة منخفضة

المنفعة، إذ نسبة إلى إجمالي اإلصول كمصروف إيرادي وال يتم رسملته كأصل وذلك تطبيقًا لقيد التكلفة و 
أن عدم رسملة األصل ذو القيمة غير المهمة نسبيًا لن يؤثر على نتائج األعمال أو المركز المالي للمنشأة 

 .وال يبرر إحتساب مصروف إهتالك له بشكل دوري
جتهادية، وال يوجد مقياس محدد إو غير مادي هي عملية أ( ةمادي)همية نسبية أن البند ذو أوعملية تحديد 

 .همية النسبيةلأل و مطلقأ
المحتوى  يضاً أو غير مهم ال تعتبر قيمة البند هي العامل الوحيد فأوعند تقييم ماذا كان البند مهم نسبيًا 

 :لهذا البند مهم ايضاً 
مليون دينار وقيمة المخزون  2صول غير متداولة بمقدار أظهرت قائمة المركز المالي أذا إ فمثالً  -

عتباره غير مهم نسبيًا إدينار يمكن  23333هتالك بمبلغ تساب اإلحإن الخطأ في إدينار ف 33333
 23333بينما وجود خطأ في تقييم المخزون بمبلغ . مليون 2من %  1دينار تمثل  23333ن أل
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من قيمة المخزون المعلنه، بمعنى  (33333÷ 23333) %77نه يمثل أل دينار يعتبر مهم نسبياً 
 .همية النسبية للخطأد الذي حدث فيه خطأ عند تحديد األجمالية للبناإلعتبار القيمة خذ باإلخر يتم األآ

دينار وبلغ رصيد حساب المنشأة الجاري لدى البنك  73333ذا كان على المنشأة قرض بمبلغ إ -
دينار تحت عنوان نقدية لدى البنك يعتبر  0333ي أن عرض صافي المبلغين إدينار، ف 70333

بر خطأ مهم نسبيًا على الرغم من تن الخطأ في العرض يعأخرى أبارة بع .خطأ مهم نسبيًا في العرض
 .عدم وجود خطأ رقمي

و في المالحظات المرفقة للقوائم أما في صلب القوائم المالية أويمكن تفصيل عرض البنود المختلفة 
 .المالية

 Offsetting التقاص 4-6

وتعني عملية التقاص إظهار أو عرض بند معين بقيمة صافية أي بالرصيد الصافي بعد طرح الجانب 
دينار والعموالت الدائنة البالغة  0333الدائن من الجانب المدين، مثل إظهار العموالت المدينة البالغة 

التقاص في بعض ويؤدي . دينار 2333سم صافي العموالت الدائنة بمبلغ إدينار برقم واحد ب 11333
 .مة لمستخدمي المعلومات المحاسبيةالحاالت إلى غموض المعلومات المقد

و يطلب ذلك ألتزامات، ما لم يسمح صول واإلإجراء تقاص بين أي من األ( 1)منع المعيار رقم  لذلك فقد
 .حد معايير المحاسبة الدوليةأ

حد المعايير أب و تطل  أذا سمح إال إجراء تقاص بين الدخل والمصروف إ منع المعيار المذكوركما 
ذا كانت المكاسب والخسائر والمصاريف المرتبطة بها ناتجة عن عمليات متشابهه، إو أالمحاسبية ذلك 

 .و الخسارة من فروقات العملةأوخسائر فروقات العمالت األجنبية إلظهار صافي الربح أمثل أرباح 
مثال . منها مخصصاتها الخاصة بها هو إجراء مقبول وال يعتبر تقاص صول مطروحاً ن عرض بعض األإ

 .هتالكمنها مجمع اإل صول غير المتداولة مطروحاً عرض األ

  Comparative Informationالمعلومات المقارنة 4-2

قة، ما لم عرض البيانات المالية في القوائم المالية للفترة المالية الحالية وللفترة الساب( 1)يتطلب المعيار رقم 
يتطلب معيار محاسبي معين خالف ذلك، كما يوجب المعيار إدراج المعلومات المقارنة في اإليضاحات 

 .والمالحظات الوصفية عندما تكون مالءمة لفهم محتويات القوائم المالية للفترة الحالية
ئم مالية لفترات سابقة، أو مقارنة وتوفر قابلية المقارنة إمكانية مقارنة القوائم المالية لفترة مالية معينة بقوا

القوائم المالية لمنشأة معينة بقوائم مالية لمنشآت أخرى، ويستفيد مستخدمو المعلومات المحاسبية من ذلك 
في تقييم أداء المنشأة من فترة ألخرى ومن منشأة ألخرى مما يرشد قراراتهم اإلقتصادية المختلفة ويساعدهم 

 .في عملية التنبؤ
بنود في القوائم المالية إعادة تصنيف المبالغ العند تعديل عرض أو تصنيف أي من معيار أيضًا ويتطلب ال

المقارنة إال إذا كان ذلك غير عملي، وعند إجراء إعادة تصنيف المبالغ المقارنة، يجب على المنشأة 
 :اإلفصاح عما يلي
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 .طبيعة إعادة التصنيف -
 .تصنيفهمبلغ أي بند أو درجة أي بند تم إعادة  -
 .سبب إعادة التصنيف -

اإلفصاح عن يجب على المنشأة   Impracticableوعندما تكون عملية إعادة التصنيف غير عملية
 . أسباب عدم إعادة التصنيف وطبيعة التغيرات التي كانت ستتم فيما لو تمت عملية إعادة التصنيف

 Frequency of reporting تكرار إعداد التقارير 4-8
سنويًا على ( بما فيها المعلومات المقارنة)يجب على المنشأة عرض مجموعة كاملة من القوائم المالية 

و تقل ألفترة تزيد  القوائم الماليةاألقل، وعندما تغير المنشأة نهاية فترة إعداد التقارير المالية لها وتعرض 
ستخدام فترة إائم المالية، والسبب وراء فصاح عن الفترة التي تغطيها القو عن سنة، فإن على المنشأة اإل

 .  المالية ليست مقارنة بشكل كاملالقوائم ن المبالغ المعروضة في أقل من سنة، وحقيقة أو أطول أ
سبوع، ونظرًا لعدم وجود فروقات أ 02وألسباب عملية، قد تفضل بعض المنشات إعداد قوائمها المالية لفترة 

 .مقارنة مع حالة إعداد القوائم لسنة كاملة، فقد سمح المعيار بذلكذات أهمية نسبية في هذه الحالة 

 هيكل ومحتوى القوائم المالية بشكل عام .5
Structure and Content of Financial Statements in General  

 .خرى في المالحقأفصاحات ا  فصاحات معينة في صلب القوائم المالية و إيتطلب المعيار 
 :مالية من القوائم الرئيسة على المعلومات التالية ن تحتوي كل قائمةأيجب 

 ة المعدة لها القائمة أسم المنشا  و  القائمة( عنوان)سم إ -
 (قوائم موحدة)م لمجموعة مشاريع أذا كانت القائمة للمشروع لوحدة إما  -
 الفترة الزمنية التي تغطيها القائمة -
 العملة المستخدمة في عرض القوائم -
 (.الفو بمئات اآلأاألرقام بآالف الدنانير )ختصار القيمة في القوائم المالية إو أمستوى تجميع  -

 :وتصنيف مكوناتها( الميزانية العمومية)شكل ومحتوى قائمة المركز المالي  .6
تظهر قائمة المركز المالي أو الميزانية األصول واإللتزامات وحقوق الملكية للمنشأة بتاريخ معين، وفيما 

 :  يلي متطلبات هذا المعيار بهذا الخصوص
تصنيفها إلى عند عرض األصول واإللتزامات في الميزانية ( 1)يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم . أ

كفئات منفصلة في صلب الميزانية العمومية  Current and non-Current متداولة وغير متداولة
التي يكون فيها عرض األصول والمطلوبات حسب سيولتها يوفر معلومات موثوقة  بإستثناء الحالة

وأكثر مالءمة من التصنيف إلى متداول وغير متداول عندها تعرض األصول والمطلوبات بشكل عام 
  .  حسب سيولتها

بغض النظر عن طريقة العرض التي تبنتها المنشأة فإن المنشأة ملزمة باإلفصاح عن الجزء الذي . ب 
شهر، ففي حالة وجود  12بعد أكثر من ( اإللتزامات)أو الذي يتوقع تسويته ( األصول)يتوقع إستعادته 
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عن باقي شهر فيتوجب عرض هذا الجزء بشكل منفصل  12ذمم مدينة تستحق السداد بعد أكثر من 
 .شهر 12الذمم المدينة التي تستحق السداد خالل مدة 

حسب سيولتها  - في بعض الحاالت -ويبرر مجلس معايير المحاسبة الدولية عرض األصول واإللتزامات 
ال تقوم بتوريد ( البنوك)وليس كمتداولة وغير متداولة إلى أن بعض المنشآت مثل المؤسسات المالية 

أما في الحاالت التي تقوم المنشأة بتوريد . ضمن دورة تشغيلية قابلة للتحديد بوضوحالبضائع أو الخدمات 
بضائع أو خدمات ضمن دورة تشغيلية قابلة للتحديد بوضوح فإن إجراء تصنيف منفصل لألصول 
واإللتزامات المتداولة وغير المتداولة في صلب الميزانية العمومية يوفر معلومات مفيدة لمستخدمي 

مات المحاسبية حيث يفيد فصل األصول المتداولة في تمييز مكونات رأس المال العامل عن المعلو 
األصول المستخدمة في عمليات المنشأة طويلة األجل، والتعرف على اإللتزامات التي تستحق خالل الفترة 

 . التشغيلية الحالية واألصول التي يتوقع تسييلها نقدًا خالل تلك الفترة
 Statement of financial position (الميزانية)المالي  قائمة المركز 

 .ك في المنشأة في لحظه معينهال  وهي القائمة التي تظهر أصول ومطلوبات وحقوق الم  
 (:الميزانية)فوائد وأهداف قائمة المركز المالي 

القائمة  تقدم قائمة المركز المالي معلومات مفيدة لمستخدمي المعلومات المحاسبية، حيث تبين هذه
 :معلومات تتعلق بما يلي

 يولة الس   .1
وتتمثل بالنقدية وشبة النقدية وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع حدوثها ضمن الدورة التشغيلية 

 .ة، وكلما كانت السيولة مرتفعة كلما كانت الشركة أقدر على تسديد إلتزاماتهاأللمنش
 القدرة على سداد الديون طويلة األجل .2

تعتبر عملية تحليل عناصر الميزانية أداة للوقوف على قدرة المنشأة على سداد ديونها طويلة األجل 
ما كانت قدرة المنشاة على لتزامات طويلة األجل أكثر كل  إما كان على المنشأة ستحقاق، فكل  عند اإل

أصولها ستخضع رتفاع المخاطرة لدى هذه المنشاة كون المزيد من إالوفاء بالديون منخفضة بسبب 
 .لمواجهة األعباء الثابتة لتلك الديون مثل الفوائد وأقساط تلك الديون

 المرونة المالية .3
ة على أيعتبر مفهوم المرونة المالية أوسع من مفهوم السيولة حيث تقيس المرونة المالية قدرة المنش

حتياجات والفرص غير المتوقعة، ستجابة لإلتعديل حجم وتوقيت التدفقات النقدية والذي يمكنها من اإل
 .وهناك عالقة عكسية بين المرونة المالية ومخاطر تعرض المنشأة للفشل المالي

كما تقدم الميزانية تصورًا عن حجم نشاط المنشأة من خالل مجموع الموجودات وتعطي كذلك تصور  .4
ليها وحقوق أصحاب لتزامات المترتبة عوهيكل اإل ( األصول)قتصادية عن حجم ونوعية مواردها اإل

 .قتصاديةة في تلك المصادر اإلأالمنش
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 ( الميزانية) محددات قائمة المركز المالي
بالرغم من الفوائد العديدة للميزانية إال أن هناك محددات تؤثر على قدرة الميزانية في تمثيل الواقع المالي 

 :الفعلي للمنشأة في وقت محدد ومن هذه المحددات
 لتزامات بمبالغ التكلفة التاريخيةاألصول واإل التعبير عن معظم  .1

، ولكنها موضع إنتقاد (Reliable)ففي حين أن المعلومات الواردة في الميزانية ذات موثوقية مرتفعة 
كونها ال تعتبر مالءمة لعدم إدراجها بالقيمة العادلة الجارية، وبالتالي فإن معظم األصول تكون مدرجه 

ويشار هنا إلى أن هناك توجهًا . ذي قد يولد إحتياطيات سرية غير ظاهرهبأقل من قيمتها، األمر ال
، تقييم معظم (0)رقم  إلعداد التقارير المالية دوليال معيارالنحو محاسبة القيمة العادلة، حيث تطلب 

قياس الممتلكات اإلستثمارية ( 43)األدوات المالية بالقيمة العادلة كما تطلب معيار المحاسبة رقم 
 .عقارات بالقيمة السوقية العادلةكال

 التقديرات والحكم الشخصي .2
حيث تتضمن الميزانية العديد من البنود المعبر عنها من خالل التقدير والحكم الشخصي ومن األمثلة 
على ذلك، تقدير الديون الممكن تحصيلها والعمر اإلنتاجي لألصول طويلة األجل و قيمة المخزون 

 .الظاهرة في الميزانية
 :عدم شمول الميزانية للعديد من البنود ذات القيمة المالية للمنشأة والتي يصعب قياسها بموضوعية .3

العديد من البنود والتي تمثل أصواًل تولد منافع ( الميزانية)حيث ال تتضمن قائمة المركز المالي 
ن األمثلة الهامة مستقبلية للمنشأة نظرَا لصعوبة قياس قيم هذه األصول بموضوعية وبشكل موثوق، وم
قتصادية خاصة على ذلك قياس قيمة الموارد البشرية والتي تمثل في بعض الصناعات أهم الموارد اإل

ن العديد إفي الصناعات التكنولوجية والتي تعتمد أساسًا على مهارات العنصر البشري، وكذلك الحال ف
ية القياس مثل السمعة، والتفوق من األصول غير الملموسة ال تظهر في الميزانية لصعوبات في عمل

 . في األبحاث، والشهرة المولدة داخلياً 

   Classification of Assetsتصنيف األصول
   Current Assetsاألصول المتداولة: ولً أ

 : تصنيف األصل على أنه متداول عندما ينطبق عليه واحدة مما يلي( 1)يتطلب المعيار رقم 
ستخدامه خالل الدورة التشغيلية العادية إو أو بيعه أعندما تحتفظ المنشاة باألصل لغايات تحصيله  .1

لى سلعة إوالدورة التشغيلية هي عبارة عن المدة الزمنية المقدرة لشراء المواد الخام وتحويلها . ةأللمنش
 .وبيعها وتحصيل قيمتها نقداً 

المنشاة باألصل لغايات المتاجرة به خالل فترة قصيرة أو حتفاظ إساسية من عندما تكون الغاية األ .2
 .شهر من تاريخ الميزانية 12خالل مدة 

 .ستعمالهإو نقدية مكافئة، وال يوجد قيود على أصل عبارة عن نقدية في حالة كون األ .3
 .صول غير متداولةأصول التي ال تنطبق عليها الشروط أعاله، فتصنف ما األأ



  

 -06- 

م المدينة التجارية ضمن األصول المتداولة حتى إذا كان من غير المتوقع تحققها ويعتبر المخزون والذم
 .شهر من تاريخ الميزانية 12وتحولها لنقد خالل 

 :ومن األمثلة على األصول المتداولة
  Cash and Cash Equivalentsالنقدية والنقدية المكافئة -

ويشمل هذا البند النقدية بالصندوق بالعملة المحلية واألجنبية، والشيكات بالصندوق، والسحوبات النقدية، 
               . واإليداعات لدى البنوك التي يمكن سحبها عند طلب المنشأة

، فإن النقد المكافئ يمثل اإلستثمارات "قائمة التدفقات النقدية( "7)ووفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
لى سيولة بقيمة محددة ولها تاريخ إستحقاق إقصيرة األجل وذات السيولة العالية وتكون جاهزة للتحول 

 . لفترة ثالثة أشهر أو أقل
 Trading Investmentsاجرة  اإلستثمارات المالية المحتفظ بها للمت -

وهي األصول المالية التي يتم إقتنائها بهدف تحقيق أرباح من التذبذبات قصيرة األجل في أسعارها أو 
وتشمل هذه األصول المالية اإلستثمارات في حقوق الملكية مثل األسهم، . هوامش تقلب اإلتجار بها

والذمم المقتناة للمتاجرة، كما وتعتبر اإلستثمارات  واإلستثمارات في أدوات الدين مثل السندات، والقروض
والمشتقات . ألغراض المتاجرة ما لم تكن مخصصة للتحوط عادةً  Derivativesفي المشتقات المالية 

هي أدوات مالية تنتج عن عقود تتم مع الغير ويتم تسويتها وتنفيذها في المستقبل وتتغير قيمتها عند 
األدوات ( "30)ويتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم . عليه في العقدصل الضمني المتفق تغير األ
قياس " دوات الماليةاإل(: "0)رقم  الدولي إلعداد التقارير المالية معيارال، و "اإلعتراف والقياس: المالية

 .األصول المالية المحتفظ بها للمتاجرة بالقيمة العادلة عند إعداد القوائم المالية
 المخزون  -

أيهما أقل، وبالنسبة للمنشات الصناعية يتوجب   NRVللتحققوالذي يظهر بالتكلفة أو القيمة القابلة 
لى المواد األولية، واإلنتاج تحت التشغيل، والبضاعة تامة الصنع، حيث يتوجب إتفصيل المخزون 

 (.Footnotes)اإليضاحات اإلفصاح بشكل مفصل عن هذه البنود إما في صلب الميزانية أو في 
  Receivablesالذمم المدينة  -

، Notes Receivables، وأوراق القبض Accounts Receivablesوتشمل الحسابات المدينة 
، وذمم وسلف Receivables from Affiliate Companiesوالذمم المدينة من الشركات الحليفة 

المدينة المبالغ وتمثل حسابات الذمم . Officer and Employee Receivablesالموظفين 
المستحقة على العمالء الناتجة عن العمليات التي تحدث ضمن النشاط اإلعتيادي للمنشأة وهي بيع 

بحسابات منفصلة ويمكن  هاكما يجب رصد مخصصات للديون المشكوك في. السلع وتقديم الخدمات
إعداد ذلك المخصص كنسبة من قيمة المبيعات خالل الفترة، أو من خالل التحليل المباشر لحسابات 

 .الذمم المدينة
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 :كما يلي  Receivablesويمكن عرض الذمم المدينة
   ×× حسابات الذمم المدينة

   ×× أوراق تجارية /أوراق القبض 
  ×××  اإلجمالي

  (×××)  مخصص الديون المشكوك فيها: يطرح
 ××××   حسابات الذمم المدينة وأوراق القبض بالصافي

 ××××   شركات زميلة –أرصدة مدينة 
 ××××   ذمم وسلف الموظفين
 ××××   إجمالي الذمم المدينة

  Prepaid Expensesالمصاريف المدفوعة مقدمًا   -
تدفع قبل إستنفاد المصروف، وتستنفد هذه المدفوعات وهي األصول الناجمة عن مدفوعات نقدية 

مثل، مصروف اإليجار المدفوع مقدمًا، مصروف )وتصبح مصاريف بمرور الوقت، أو اإلستخدام 
ويتم تجميع هذه البنود معًا عند عرضها في صلب (. مين المدفوع مقدمًا، واألصول الضريبية المؤجلةأالت

الميزانية مع بيان تفاصيلها بالمالحظات أو اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية، وعادة تكون مبالغها 
 . غير كبيرة نسبياً 

 األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع -
 Assets Held For Sale  Non - Current 

عندما تخطط و تقرر المنشأة بيع أصل أو مجموعة أصول، عندها يجب أن يتم إعادة تصنيف تلك 
ويجب  ،شهر 12صول المتداولة حيث يتوقع بيعها خالل األصول كأصول محتفظ بها للبيع ضمن األ

أيهما أقل وهذا ما ( تكاليف البيع –لعادلة بالقيمة ا)أو ( القيمة الدفترية)قياسها بالقيمة المسجلة بالدفاتر 
 .IFRS 5( 0)رقم  إلعداد التقارير المالية معيار الدولياليتطلبه 

 Non – Current Assets األصول غير المتداولة: ثانياً 
هي األصول التي ال تعتبر أصواًل متداولة، وهي غير معدة لإلستهالك التام أو اإلستخدام خالل الدورة 

العادية للمنشأة، ويتم إقتنائها لتسيير أعمال المنشأة ولإلستفادة من طاقتها اإلنتاجية وتشمل هذه  التشغيلية
 :األصول ما يلي

 ,and Equipment Plant  Property  الممتلكات والمصانع  والمعدات -
وهي أصول ملموسة تحتفظ بها المنشأة إلستخدامها في عمليات اإلنتاج أو في توريد السلع والخدمات، 
 . أو لتأجيرها للغير، أو إلستخدامها لألغراض اإلدارية والتي يتوقع إستخدامها ألكثر من فترة مالية واحدة

اإلفصاح عنها مقرونة بمجمع  ويجب. ومن أمثلة ذلك األراضي، والمباني، واألثاث، والمعدات، واآلالت
 :اإلهتالك المتعلق بها كما يلي وعلى سبيل المثال
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 ×××المعدات واآلالت             
  (×××)مجمع اإلهتالك      : يطرح

 دينار ×××   المعدات واآلالت بالصافي    
 أو       

 دينار  ×××  (    دينار مجمع إهتالك×××  صافي بعد طرح )المعدات واآلالت بالصافي 
 Intangible Assets: األصول غير الملموسة -

وتشمل . وهي أصول غير متداولة وليس لها وجود مادي ملموس ويتوقع أن تتدفق منها منافع مستقبلية
 .جارية، وبراءة اإلختراع، وحقوق الملكية الفكريةهذه األصول على سبيل المثال الشهرة، والعالمات الت

، األصول غير الملموسة، أنه عندما يتم اإلعتراف (38)ويتطلب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
وبشكل عام . باألصول غير الملموسة القابلة لإلطفاء، فيجب أن تظهر بالتكلفة مطروحًا منها اإلطفاء

بشكل منفصل مثل المتطلبات التشريعية في دول اإلتحاد  يظهر مجمع اإلطفاء أو مجمع التدني
يجيز جعل حساب األصل غير الملموس دائنًا بمقدار اإلطفاء ( 38)األوروبي، لكن المعيار الدولي رقم 

 .أو التدني دون قيدها في حساب مجمع إطفاء أو مجمع تدني منفصل
 في السندات المقاسة بالتكلفة المطفأةالية ستثمارات المإلامثل  اإلستثمارات المالية طويلة األجل - 

وهي اإلستثمارات التي لها . قائمة المركز الماليشهر من تاريخ  12والتي تستحق بعد فترة أكثر من 
 .تاريخ إستحقاق ثابت ومحدد والتي يكون لدى المنشأة النية والقدرة لإلحتفاظ بها لتاريخ اإلستحقاق

وهي الممتلكات التي يتم إقتنائها ألغراض  Investment Propertyالممتلكات اإلستثمارية  -
تأجيرها، أو لإلستفادة من إرتفاع سعرها في المستقبل وليس إلستخدامها في اإلنتاج أو في تسيير أعمال 

وتسجل الممتلكات اإلستثمارية عند . المنشأة، وهي غير مخصصة للبيع في السياق العادي للمنشأة
حق لها عند إعداد القوائم المالية باإلختيار بين نموذج التكلفة أو ويتم القياس الآل. فةاإلقتناء بالتكل

 (.43)نموذج القيمة العادلة وفق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 
وال يمنع هذا المعيار إستخدام أي توصيفات بديلة طالما كان المعنى واضحًا، فنجد مثاًل أن دول اإلتحاد 

بداًل من األصول غير المتداولة وتم أخذ  Fixed Assetsستخدمون مصطلح أصول ثابتة األوروبي ي
مصطلح أصول ثابتة من الميزانية العمومية التي كانت تعد خالل القرن التاسع عشر حيث كانت 

 . Circulatingومتنقلة  Fixedأصول ثابتة األصول تقسم إلى 
   Other Assetsاألصول األخرى   -

المصاريف المدفوعة )األصول األخرى الحسابات التي ال ينطبق عليها فئات األصول األخرى مثل وتضم 
 (.مقدمًا طويلة األجل والتي ال تعتبر جزء من الدورة التشغيلية، والضرائب المؤجلة

و اإللتزامات الضريبية المؤجلة أصراحة على عدم جواز تصنيف األصول ( 1)وينص المعيار رقم 
 .مطلوبات متداولةكأصول أو 
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   Classification of Liabilitiesتصنيف اإللتزامات
  Current Liabilitiesاإللتزامات المتداولة : أولً 
 :حد الحاالت التاليةأتصنيف اإللتزام على أنه إلتزام متداول عندما ينطبق عليه ( 1)يتطلب المعيار رقم  
 للمنشاة، أويستحق السداد خالل الدورة التشغيلية العادية  -1
 شهر من تاريخ الميزانية، أو 12يستحق السداد خالل فترة  -2
 وأيحتفظ به لغايات المتاجرة،  -3
 .شهر 12ال تستطيع المنشاة تأجيل سداده لمدة تتجاوز  -4
جل لتزامات طويلة األإلتزامات التي تنوي وتستطيع المنشاة تجديدها فتصنف و اإلأما بالنسبة للقروض أ -

 .شهر 12ستحقاقها يقل عن إحتى لو كان تاريخ 
خالل المنشاة بشرط القرض بحيث يصبح القرض نتيجة ذلك واجب السداد فيجب تصنيف إوفي حالة  -

لتزام متداول، حتى في حالة موافقة المقرض بعد إعداد الميزانية وقبل نشرها على إنه أالقرض على 
 .عدم مطالبة الشركة بتسديد القرض

ر متداول في حالة موافقة المقرض قبل تاريخ إعداد الميزانية على لتزام غيإن القرض يصنف أال إ -
 .شهر 12عطاء المنشاة فترة سماح للسداد تتجاوز إ

ن كانت ا  لتزامات الناشئة عن البنود التشغيلية على أنها إلتزامات متداولة حتى و ويتم تصنيف اإل -
مية، وتطبق نفس الدورة التشغيلية شهرًا من تاريخ الميزانية العمو  12تسويتها مستحقة بعد أكثر من 

وعندما ال تكون الدورة التشغيلية العادية قابلة . العادية على تصنيف األصول واإللتزامات لمنشأة ما
 .شهراً  12للتحديد بشكل واضح،  يفترض أن تكون مدتها 

 :وتشمل اإللتزامات المتداولة ما يلي
دمات والداخلة في الدورة التشغيلية للمنشأة مثل اإللتزامات الناشئة عن الحصول على البضائع والخ -

الحسابات الدائنة، وأوراق الدفع قصيرة األجل، واألجور مستحقة الدفع، والضرائب المستحقة الدفع، )
 (.والمصاريف األخرى مستحقة الدفع

مًا، اإليجار المقبوض مقد)المبالغ المقبوضة مقدمًا من العمالء لتقديم بضائع أو أداء خدمات مثل  -
يرادات خدمات مقبوضة مقدماً   (.وا 

اإللتزامات األخرى التي تستحق خالل الدورة التشغيلية الجارية، مثل السندات طويلة األجل وأوراق  -
 (.شهر من تاريخ الميزانية 12تستحق خالل )الدفع طويلة األجل والتي تستحق خالل الفترة الجارية 

تسديدها ضمن الدورة التشغيلية الحالية، إال أنها تستحق السداد وهناك بعض اإللتزامات المتداولة ال يتم 
شهرًا من تاريخ الميزانية العمومية أو كان محتفظ بها ألغراض المتاجرة فتصنف متداولة، ومن  12خالل 

 :األمثلة عليها
ألدوات ا( "30)اإللتزامات المالية المحتفظ بها للمتاجرة وفق ما ورد في معيار المحاسبة الدولي رقم  -

 .االدوات المالية(: 0)رقم  الدولي إلعداد التقارير المالية معيارالو " ف والقياساإلعترا: المالية
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 .Bank Overdraftsالحسابات الجارية المكشوفة  -
 الجزء المتداول من اإللتزامات المالية غير المتداولة. 
 توزيعات األرباح مستحقة الدفع. 
  الدائنة األخرى غير التجاريةضرائب الدخل المستحقة والذمم. 

و اإللتزامات أتصنيف األصول  عدم جوازينص صراحة على ( 1)ويشار هنا إلى أن المعيار رقم 
 .الضريبية المؤجلة كأصول أو مطلوبات متداولة

   Non-Current Liabilitiesاإللتزامات غير المتداولة: ثانياً 
 :وهي اإللتزامات التي

 تسييلها خالل الدورة العادية التشغيلية للمنشأة، أوال يتم تسديدها أو  .1
 شهرًا، أو  12التي تستحق خالل فترة أكثر من  .2
 التي ال يتم إقتنائها ألغراض المتاجرة، أو  .3
 .شهراً  12تلك التي يكون للمنشأة حق غير مشروط بتأجيل سدادها ألكثر من  .4

 .لتزامات غير المتداولة طالما كان المعنى واضحاً لإل وهذا المعيار ال يحظر إستخدام أي توصيفات بديلة
 : وتشمل اإللتزامات غير المتداولة ما يلي

اإللتزامات الناشئة عن هيكل التمويل طويل األجل للمنشأة، مثل إصدار السندات طويلة األجل، وأوراق  .1
 .لتزامات عقود اإليجار التمويلي طويلة األجلا  الدفع طويلة األجل، و 

لتزامات التقاعد، والمخصصات طويلة إاإللتزامات الناشئة عن العمليات غير التشغيلية للمنشأة، مثل  .2
 .األجل، والضرائب المؤجلة

فال يتم اإلعتراف بها كإلتزامات ألنها إلتزامات  Contingent Obligationsاإللتزامات الطارئة ا أم  
ال تلبي شروط اإلعتراف بها كإلتزام من حيث عدم  كيد معقول بحدوثها أو ألنهاأمحتملة أي ال يوجد ت

ويتم اإلفصاح فقط عن . القدرة على تقدير قيمتها بموثوقية أو كون التدفقات النقدية الخارجة غير محتملة
 (.37)هذه اإللتزامات وفق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 

 :ولةإعادة تصنيف اإللتزامات غير المتداولة إلى إلتزامات متدا
 :إعادة تصنيف اإللتزامات غير المتداولة إلى إلتزامات متداولة في الحاالت التالية( 1)يتطلب المعيار رقم 

في تاريخ الميزانية العمومية أو قبل ذلك بحيث  عندما تخل المنشأة بشروط إتفاقية قرض طويل األجل -
و قسط من ذلك أية دفعة أخالل بعند اإل واجب الدفع عند الطلببكامل قيمته يصبح ذلك اإللتزام 

، وحتى في حالة موافقة المقرض بعد تاريخ الميزانية العمومية يصنف اإللتزام على أنه متداوللتزام اإل
 . وقبل التصريح بإصدار القوائم المالية على عدم المطالبة بالدفع نتيجة إلخالل المنشأة بالدفع

واحدة من األحداث التالية بين تاريخ الميزانية العمومية إذا تم تصنيف قروض كإلتزامات متداولة ووقعت  -
فيطلب من المنشأة اإلستمرار ( حقة لتاريخ الميزانيةاألحداث الآل)وتاريخ التصريح بإصدار القوائم المالية 

في تصنيف اإللتزام كمتداول، نظرًا الن هذه األحداث مؤهلة ليتم اإلفصاح عنها كأحداث غير معدلة، 
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حقة األحداث الآل( "13)تزامات متداولة بتاريخ الميزانية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم أي تبقى كإل
 ": لتاريخ الميزانية

 .لى طويل األجلإتحويل إتفاقية اإلقتراض قصير األجل  -
 .معالجة اإلخالل بإتفاقية قرض طويل األجل -
طويلة األجل تنتهي على األقل منح المقرض فترة إمهال للمنشأة لمعالجة اإلخالل بإتفاقية قرض  -

 . شهرًا من تاريخ الميزانية العمومية 12بعد 

   Classification of Stockholders Equityتصنيف بنود حقوق الملكية
وهي تبين . صحاب المشروع من أصول المنشأةأقيمة ما يمتلك ( حقوق الملكية) تمثل حقوق المساهمين

 :عمليات وأحداث سابقة وتشمل البنود التالية صافي النتائج التراكمية الناجمة عن

 Share Capital رأس مال األسهم .1
ويجب أن يتم . سمية لألسهم العادية واألسهم الممتازةوهذا يشمل القيمة اإل: رأس المال األساسي -

ما في صلب الميزانية أو في اإليضاحات بحيث تشمل عدد األسهم المصرح بها، وعدد إعرضها 
 . األسهم المصدرة المدفوعة بالكامل، وعدد األسهم القائمة غير المسددة

 :عرض األسهموفيما يلي أمثلة على كيفية   
قابلة لإلستدعاء   دينار 3000000دينار،  33سمية ، القيمة اإل%(4) أسهم ممتازة مجمعة األرباح -  

Callable  سهم 13333دينار، عدد األسهم المصرح بها والقائمة  30بسعر   . 
 2333,333، دينار 20000000دينار للسهم، األسهم المصرح بها   1، بقيمة أسمية أسهم عادية -

 . سهم 833,333سهم، األسهم المصدرة والمسددة 
بناءًا على رغبة حاملها بحيث  Redeemableلإلسترداد  أما فيما يتعلق باألسهم الممتازة القابلة  

( 32)فإن معيار المحاسبة الدولي رقم  وبتاريخ معين يحق لحاملها إسترداد قيمتها بسعر متفق عليه
 . تصنيفها كإلتزاماتيوجب 

  Retained Earningsاألرباح المحتجزة .2
 .وتمثل إجمالي األرباح المتراكمة منذ تأسيس المنشأة مطروحًا منها التوزيعات للمساهمين 

  Legal Reserveاإلحتياطي اإلجباري .3
وهو مبلغ يتم إقتطاعة كنسبة من األرباح المتحققة بناء على نسب تحددها التشريعات المحلية في 

 .بعض الدول، وتظهر في بند منفصل ضمن حقوق الملكية

  Treasury Stockم الخزينة أسه .4
وتمثل شراء المنشأة ألسهمها المصدرة وتظهر  تعتبر أسهم الخزينة من مكونات حقوق الملكية،

 .مطروحة من حقوق الملكية بتكلفة الشراء
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، Comprehensive Income بعض بنود الدخل الشامل التي تظهر ضمن حقوق الملكية .5
مثل صافي التغير في القيمة العادلة لمحفظة اإلستثمارات المالية المعدة للبيع، واألرباح أو الخسائر 

 .  غير المتحققة عند ترجمة القوائم المالية للمنشأة األجنبية المعدة بالعملة األجنبية

 Non-controlling interests(  حقوق األقلية)الحقوق غير المسيطر عليها  .6
األقلية هي حصة األقلية في صافي أصول المنشأة التابعة، ويظهر هذا الحساب عند إعداد القوائم حقوق 

 .المالية الموحدة ضمن بند حقوق الملكية وفي بند منفصل
 :قائمة المركز الماليالمعلومات التي يجب عرضها في صلب 

الميزانية، فقد يتم عرض و شكل عرض مجموعات أطريقة ( 1)لم يحدد معيار المحاسبة الدولي رقم  -
صول غير المتداولة في البداية ثم كما يجوز عرض األ ير المتداولةغصول صول المتداولة ثم األاأل
ة فمثاًل تقوم الشركات أعلى الممارسة الصناعية وطبيعة عمل المنش عتماداً إصول المتداولة وذلك األ

وكذلك . صول المتداولةكون قيمتها كبيره نسبيًا ثم األ والً أصول غير المتداولة الصناعية بعرض األ
لتزامات غير المتداولة ثم لتزامات المتداولة ثم اإلخر بالميزانية، فقد تعرض اإلالحال بالنسبة للجانب اآل

 .لتزامات المتداولةلتزامات غير المتداولة ثم اإلحقوق الملكية، كما يجوز البدء بحقوق الملكية ثم اإل
 :ن تتضمنه الميزانيةألمعيار حدد البنود التالية كحد أدنى يجب ن األ إ
 الممتلكات والمصانع والمعدات. 
 الممتلكات اإلستثمارية . 
 األصول غير الملموسة. 
 اإلستثمارات التي تم المحاسبة عنها بإستخدام طريقة حقوق الملكية. 
 المخصصات. 
 األصول البيولوجية. 
 المخزون. 
 ة والذمم الدائنة األخرىالذمم التجارية الدائن. 
 الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى. 
 النقد والنقد المكافئ. 
 األصول المالية األخرى. 
  ضرائب ( "12)اإللتزامات واألصول الضريبية الحالية وفق ما يتطلب ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم

 ".الدخل
  ضرائب ( "12)ما يتطلب ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم اإللتزامات واألصول الضريبية المؤجلة وفق

 ".الدخل 
  اإللتزامات المالية األخرى. 
  حقوق غير مسيطر عليها non-controlling interests(حقوق األقلية )المعروضة ضمن حقوق الملكية. 
 رأس المال المصدر واإلحتياطيات التي تعزى لحملة األسهم في الشركة األم. 
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  األصول المصنفة كأصول محتفظ بها للبيع واألصول المشمولة في مجموعات التصرف إجمالي
 إلعداد التقارير المالية معيار الدوليلوالمصنفة على أنها محتفظ بها للبيع وفقًا ل( مجموعة األصول)

 (.0)رقم 
 :المعلومات التي يجب عرضها إما في صلب الميزانية العمومية أو في اإليضاحات

 :اإلفصاح إما في صلب الميزانية أو في اإليضاحات عما يلي( 1)يار المحاسبة الدولي رقم يتطلب مع
تصنيفات جزئية أخرى للبنود المعروضة مصنفة بشكل مناسب لعمليات المنشأة ووفق ما تتطلبه  .1

مثل تصنيفات المخزون إلى أنواعه . ومعايير المحاسبة الدولية المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
نتاج تحت التشغيل، ومواد أولية، وتحليل مكونات رأس المال وهكذا  .بضاعة جاهزة، وا 

 :بالنسبة لكل فئة من فئات رأس المال .2
 عدد األسهم المصرح بها. 
  المسددة بالكاملعدد األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل، وعدد األسهم الصادرة وغير. 
  سميةإسمية لكل نوع من األسهم، أو أن األسهم ليس لها قيمة القيمة اإل. 
 تسوية لعدد األسهم غير المسددة في بداية ونهاية الفترة. 
  عادة دفع الحقوق والمزايا والقيود الخاصة بتلك الفئة بما في ذلك القيود على توزيع أرباح األسهم وا 

 .رأس المال
 و الزميلة أ، وأسهم المنشأة التي تملكها الشركات التابعة (أسهم الخزينة)ة ألسهمها ملكية المنشأ

 .للمنشأة
 األسهم المحجوزة إلصدارها بموجب عقود الخيارات، وعقود بيع األسهم متضمنة الشروط والمبالغ. 
  ،اإلفصاح كما يلزم المعيار المنشآت التي ال يتكون رأسمالها من أسهم مثل شركات األشخاص

عن معلومات مماثلة للمعلومات المطلوبة في هذه الفقرة مبينة الحركات إثناء الفترة في كل فئة من 
 .فئات حقوق الملكية، والحقوق واإلمتيازات والقيود لكل فئة من حقوق الملكية

 .حتياطي ضمن حقوق الملكيةإوصف لطبيعة وغرض كل   .3
وهذا الشكل والمعطيات ( 1)لي وفق ما يتطلبه معيار رقم فيما يلي هيكل توضيحي لقائمة المركز الما

 .التي تتضمنه ال يعتبر الشكل الوحيد الذي يمكن إتباعه، حيث يمكن عرضها بأشكال أخرى
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 المساهمة العامة الصناعات المعدنيةشركة 
 مقارنة مع السنة السابقة 31/12/2012قائمة المركز المالي كما في 
 (لف الدنانيرل آب)

 2011 2012 
 األصول

 األصول المتداولة 
 النقد والنقد المعادل المكافئ 

 خرىوالذمم األ   الذمم التجارية المدينة
 المخزون

 المصاريف المدفوعة مقدماً 
 مجموع األصول المتداولة

 األصول غير المتداولة 
 (                                   بالصافي)الممتلكات والمصانع والمعدات  

 الشهرة 
 ستثمارات في الشركات الزميلة اإل
 صول مالية بالقيمة العادلةأ

 مجموع األصول غير المتداولة 

 
 

43333 
33333 
0333 
0333 

80000 
 

23333 
13333 
0333 
13333 
45000 

 
 

20333 
10333 
13333 
0333 

55000 
 

20333 
13333 
13333 
0333 

50000 
 105000 125000 إجمالي  األصول

 لتزامات المتداولة إ
 الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى

 قروض قصيرة األجل  
 الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

 (الجارية)ضريبة مستحقة الدفع 
 مصاريف مستحقة الدفع

 مجموع اإللتزامات المتداولة  
 لتزامات غير المتداولة اإل 

 قروض طويلة األجل 
 لتزامات ضريبية مؤجلة إ

 مخصصات طويلة األجل
 مجموع اإللتزامات غير المتداولة 

 مجموع اإللتزامات

 
24333 
7333 
13333 
3333 
2333 

45000 
 

33333 
13333 

33313 
03333 
05000 

 

 
12333 
0333 
13333 
2333 
7333 

35000 
 

23333 
3333 
8333 
31333 
66000 
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 حقوق الملكية 
 رأس مال األسهم

 رأس المال اإلضافي
 فائض إعادة التقييم

 ( إجباري)حتياطي قانوني إ
 األرباح المحتجزة 

 مجموع حقوق الملكية

13333 
4333 
7333 
8333 
2333 

30000 

13333 
4333 
13333 
12333 
3333 

30000 

 105000 125000 مجموع حقوق الملكية واإللتزامات

  Income Statementوتصنيف مكوناتهاقائمة الدخل شكل ومحتوى . 7
ستخدم معيار إوقد . و خسارة عن فترة مالية محددةأعمال المنشاة من ربح أتعرض قائمة الدخل نتائج 

من  و الخسارة بدالً أ، مصطلح الربح 2333دخاله عام إ، ضمن التعديل الذي تم (1)المحاسبة الدولي رقم 
 .قائمة الدخلخير الذي يظهر في و الخسارة للداللة على الرقم األأصافي الربح 

   Statement of comprehensive incomeقائمة الدخل الشامل 
جمالي الدخل الشامل التغير في حقوق الملكية خالل الفترة المالية الناجم عن عمليات وأحداث إيمثل رقم 

المال س أو تخفيض ر أمثل زيادة )غير التغيرات الناجمة عن العمليات مع مالكي المنشأة بصفتهم مالكين 
 :ن مجموع الدخل الشامل هوأي أ( رباحألوتوزيعات ا

 الدخل الشامل اآلخر+ و الخسارة للفترة المالية أ الربح=  مجموع الدخل الشامل 
 :الدخل الشامل اآلخر

إلعداد التقارير  لمعايير الدوليةليمثل بنود دخل ومصاريف لم يتم اإلعتراف بها في قائمة الدخل وفقًا 
 :مايلي هي تشمل عادةً عتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية و تم اإلو  IFRSs المالية

 IAS 16عادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات إفائض )عادة التقييم إالتغيرات في فائض  -
 (. IAS 38صول غير الملموسة واأل

 .IAS 21جنبية بموجب أالمالية لعمليات  القوائماتجة عن ترجمة األرباح والخسائر الن   -
 .صول المالية المتوفرة للبيععادة قياس األإاألرباح والخسائر الناتجة عن  -
 .IAS 39ال من تحوط التدفقات النقدية بموجب و خسارة الجزء الفع  أربح  -

عرض كافة بنود الدخل والمصروفات المعترف بها خالل الفترة ( 1)يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 
 : كما يلي

 a single statement of comprehensive incomeللدخل الشامل  في قائمة واحدة  - أ
 أو   
 : في قائمتين منفصلتين هما - ب

 .Separate income statement( رباح والخسائرتظهر مكونات األ )قائمة دخل منفصلة  -1
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قائمة تبدأ بالربح والخسارة الظاهر في قائمة الدخل المنفصلة ثم يتم عرض مكونات الدخل  -2
  Statement of comprehensive incomeالشامل اآلخر 

 :البنود الواجب عرضها بشكل منفصل في قائمة الدخل الشامل
بنودًا تعرض المبالغ   -كحد أدنى –ن تشمل قائمة الدخل الشامل بشكل منفصل أيتطلب هذا المعيار 
 :   التالية للفترة المالية

 .اإليراد - أ
 .تكاليف التمويل  - ب
حصة المنشأة من األرباح أو الخسائر في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة والتي تم المحاسبة  -ج

 .عليها بإستخدام طريقة حقوق الملكية
 .روف ضريبة الدخلمص -د

 : مبلغ برقم واحد يشمل مايلي -هـ 
 .Discontinued Operationsالربح أو الخسارة بعد الضريبة من العمليات المتوقفة  -
الربح أو الخسارة بعد الضريبة المعترف بها عند قياس القيمة العادلة مطروحًا منها التكاليف  -

بة الناتجة من التخلص من األصول أو حتى نقطة البيع أو الربح أو الخسارة بعد الضري
 .لعمليات موقوفة( مجموعة التخلص)مجموعة األصول 

 . الربح أو الخسارة -و   
 .خرى مصنفة وفقًا لطبيعتهاكل مكونات الدخل الشامل األ -ز   
حصة المنشأة من الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة والمشاريع الخاضعة للسيطرة المشتركة  -ح

 .يتم محاسبتها بإستخدام طريقة حقوق الملكيةالتي 
 .جمالي الدخل الشاملإ -ط

أيضًا اإلفصاح في قائمة الدخل الشامل عن البنود التالية كتخصيصات ربح ( 1)كما يتطلب المعيار رقم  
 :أو خسارة للفترة

 :الى( ينسب)الربح أو الخسارة الذي يعزى   - أ
 (.حقوق األقلية)الحقوق غير المسيطر عليها   -   
 . مالكي الشركة األم -    
 : جمالي الدخل الشامل للفترة المالية الذي ينسب الىإ -ب
 (.حقوق األقلية)الحقوق غير المسيطر عليها  -   
 .مالكي الشركة األم -   

 اإلفصاح عن مبلغ ضريبة الدخل لبنود الدخل الشامل اآلخر 
يجب على المنشأة اإلفصاح عن مبلغ ضريبة الدخل المرتبطة بكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر، 

ويمكن للمنشأة . يضاحاتفي اإل أوعادة التصنيف إما في قائمة الدخل الشامل إبما في ذلك تعديالت 
 :عرض مكونات قائمة الدخل الشامل اآلخر كما يلي
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 .العالقةثار الضريبية ذات بالصافي بعد اآل -
ظهار قيمة واحدة مبينة إبالمبالغ قبل الضريبة لكل بند من مكونات الدخل الشامل اآلخر مع  -

 . للمبلغ التراكمي لضريبة الدخل ذات العالقة بتلك المكونات
عادة التصنيف المتعلقة بمكونات الدخل الشامل اآلخر،  إفصاح عن تعديالت كما يتطلب المعيار اإل

عادة تصنيفها ضمن إعادة التصنيف المبالغ المعترف بها كدخل شامل آخر في السابق وتم إوتمثل 
فعلى سبيل المثال تكون المكاسب المتحققة عند التصرف باألصول . حقةرباح والخسائر في الفترة الآلاأل

ب كانت قد ن هذه المكاسأرباح والخسائر للفترة الحالية، حيث المالية المتاحة للبيع مشمولة ضمن األ
قتطاع هذه المكاسب إو الفترة السابقة، وبالتالي يجب أظهرت في قائمة الدخل الشامل في الفترة الحالية 

 . رباح والخسائرلى األإوتحويلها ( عادة تصنيفهاإ)غير المتحققة من الدخل الشامل اآلخر 
 :Extraordinary Itemsالبنود غير العادية 
عرض أي من بنود الدخل أو المصاريف كبنود  عدمعلى أنه يجب على المنشأة ( 1)ينص المعيار رقم 

و حتى في أ، (ذا تم عرضهاإ)و في قائمة الدخل المنفصلة أغير عادية في قائمة الدخل الشامل 
و أشامل مفهوم البنود غير العادية عند عرض قائمة الدخل ال لغى المعيارأفقد وبالتالي . اإليضاحات

 .عرض قائمة الدخل
 :يضاحاتالمعلومات التي يجب عرضها في قائمة الدخل الشامل أو في اإل

فصاح عن اإل( 1)، يتطلب المعيار رقم (قيمتها مهمة نسبياً )ة إذا كانت بنود الدخل والمصروفات مادي   
 . حجمها وطبيعتها بشكل منفصل

 :بنود الدخل والمصروف ما يلي لى اإلفصاح المنفصل عنإتشمل الحاالت التي تؤدي 
، والمبالغ (مصروف هبوط أسعار المخزون)هبوط قيمة المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق . أ

 .المعكوسة لهذه التخفيضات
، (خسارة التدني في القيمة)تدني قيمة الممتلكات والمصانع والمعدات إلى المبلغ القابل لإلسترداد . ب

 (.ستعادة التدنيإرباح أ)لهذه التخفيضات والمبالغ المعكوسة 
 .ة مخصصات لتكاليف إعادة الهيكلةإعادة هيكلة أنشطة المنشأة، والمبالغ المعكوسة ألي  . ج
 .و التخلص من بنود الممتلكات والمصانع والمعداتأأرباح أو خسائر بيع أو شطب  . د
 .نتيجة بيع اإلستثمارات. هـ
 .نتائج العمليات الموقوفة. و
 .نتائج تسوية القضايا. ز
 .المبالغ التي يتم عكسها للمخصصات. ح

رباح المقترح ك، وحصة السهم من هذه التوزيعات واأل ال  اإلفصاح عن المبلغ المعترف به كتوزيعات للم  
 :توزيعها

اإلفصاح عن المبالغ المعترف بها كتوزيعات لحملة األسهم وكذلك حصة ( 1)يتطلب المعيار رقم  -1
 :من هذه التوزيعات ضمن واحدة مما يليالسهم 
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 .اإليضاحات قائمة التغيرات في حقوق الملكية أو  -
 القوائمصدار إالمعلن عنها بعد نهاية السنة المالية وقبل  وأأما بخصوص األرباح المقترح توزيعها  -2

فيتطلب المعيار اإلفصاح عنها ضمن  (كتوزيعات بشكل قطعي بها لم يعترف)قرارها إالمالية والتي لم يتم 
 .المالية القوائمبيضاحات المرفقة اإل

 (الربح والخسارة للفترة المالية الحالية)طرق عرض المصروفات عند إعداد  قائمة الدخل 
يجب على المنشأة أن تعرض تحلياًل للمصروفات بإستخدام تصنيف يعتمد على ( 1)بموجب المعيار رقم 

 :واحدة مما يلي
هتالك مثال ذلك اإل)ويتم تجميع المصروفات في بيان الدخل حسب طبيعتها : طبيعة المصروف .1

 (.ومشتريات المواد وتكاليف النقل واألجور والرواتب وتكاليف اإلعالن
أما أسلوب وظيفة المصروف أو تكلفة المبيعات حيث تصنف المصروفات بموجب : وظيفة المصروف .2

 .أو التوزيع أو األنشطة اإلدارية من تكلفة المبيعات هذا األسلوب حسب وظيفتها كجزء
الئمة والذي يعتمد على كل من العوامل ويجب إختيار األسلوب الذي يقدم معلومات موثوقة وأكثر م  

ت على عرض ذلك التحليل في صلب قائمة آالمنشويشجع المعيار . التاريخية والصناعية وطبيعة المنشأة
كثر شيوعًا ن تصنيف المصاريف حسب الوظائف هي األألى إشارة وتجدر اإل. الدخل وال يلزم بذلك

 .ردن وفي معظم دول العالمستخداما من قبل الشركات في األا  و 
 :طبيعة المصروفستخدام طريقه إفيما يلي مثال للتصنيف ب

 المساهمة العامة المعدنيةشركة الصناعات 
 (لف الدنانيرآب) 31/12/2012قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في 

 214333     اإليرادات من النشاط التشغيلي
 17333                  يرادات أخرى ا  مكاسب و 
 233333  المجموع

  (10333) التغيرات في مخزون البضائع الجاهزة والعمل قيد اإلنجاز
  (03333)        المواد الخام والمستهلكات المستخدمة 

  (13333)                 منافع الموظفينتكاليف 
  (13333)        هتالك واإلطفاء مصاريف اإل

  (2333)  المصروفات األخرى 
  (1333)                     مصاريف التمويل

 (88333)  إجمالي المصروفات  
 2333  ة في أرباح المنشات التابعة والزميلةأحصة المنش

 144333  الضريبةربح الفترة قبل 
 (28833)  %23 مصروف ضريبة الدخل

 :ربح الفترة يوزع بين
 مالكي الشركة القابضة -
 قليةحصة األ -

 115200 
133783 
11023 
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 :أسلوب وظيفة المصروفستخدام إب للتصنيفوفيما يلي مثال 

 ةالمساهمة العام   المعدنيةشركة الصناعات 
 31/12/2012المالية المنتهية في قائمة الدخل الشامل عن الفترة 

 (لف الدنانيرآب)
 214333 اإليرادات من النشاط التشغيلي

 70333 تكلفة المبيعات
 140333 إجمالي الربح

 17333  يرادات أخرى ا  مكاسب و 
 (0333) مصاريف التوزيع

 (10333) المصروفات اإلدارية
 (2333) المصروفات األخرى 

 (1333) مصاريف التمويل
 2333 ت الزميلةآة في أرباح المنشأحصة المنش

 144333 ربح الفترة قبل الضريبة
 (28833) مصروف ضريبة الدخل

 115200 ربح الفترة
 :الدخل الشامل اآلخر

 صول مالية معدة للبيعأرباح غيرمحققة لتقييم أ. 
  عادة التقييم إفائض 

 .الزميلةحصة المنشأة في الدخل الشامل اآلخر للشركات 

 
3333 
4333 
2333 

 0000  الدخل الشامل اآلخر للسنة
 124200 جمالي الدخل الشامل للسنةإ

 :لىإموزع ( دينار 115200)ربح الفترة 
 حملة أسهم الشركة األم  - 
 حصة الحقوق غير المسيطر عليها  -  

 :لىإموزع ( دينار 124200)الدخل الشامل 
 حملة أسهم الشركة األم  -
 حصة الحقوق غير المسيطر عليها  - 

 
133783 
11023 

 
111783 
12423 

سلوب تصنيف المصروفات حسب وظيفتها، يجب عليها إلفصاح عن معلومات أوعند قيام المنشأة بإتباع 
 .إضافية حول طبيعة المصروفات بما في ذلك مصروف اإلهتالك واإلطفاء وتكاليف منافع  الموظفين
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 : Statement of Changes in Equityفي حقوق الملكيةقائمة التغيرات . 8
 :يجب على المنشأة عرض قائمة التغيرات في حقوق الملكية بحيث تظهر هذه القائمة 
لى مالكي الشركة األم والمبالغ التي إنًا بشكل منفصل المبالغ المنسوبة اجمالي الدخل الشامل للفترة مبي   -أ

 (.قليةحقوق األ)عليها لى الحقوق غير المسيطر إتعود 
ثر رجعي أعادة العرض بإو ألكل مكون من مكونات حقوق الملكية، آثار التطبيق بأثر رجعي  -ب

 (.8)لمعيار المحاسبة الدولي رقم  المعترف بها وفقاً 
 تسوية لمبالغ البنود الواردة ضمن حقوق الملكية بين القيمة المسجلة في بداية الفترة المالية ونهايتها، -ج

  :وبشكل منفصل يجب األفصاح عن التغيرات الناجمة عن
 .رباح والخسائراأل -   
 .كل بند من مكونات الدخل الشامل -   
( س المالأزيادة ر ) المعامالت مع المالكين بصفتهم مالكين، التي تظهر بشكل منفصل المساهمات -   

كات التابعة التي ال ينتج عنها فقدان السيطرة والتوزيعات على المالكين والتغير في حقوق المالكين في الشر 
 .  ابعةعلى الشركة الت  

عرض القوائم ( "1)فيما يلي مثال توضيحي لقائمة التغيرات في حقوق الملكية وفق ما يتطلبه معيار رقم 
 ". المالية

 المساهمة العامة الصناعات الكيماويةشركة 
 31/12/2010المنتهية في قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة 

 (لف الدنانيرل آب)

 البيان
رأس مال 

 األسهم

رأس 
المال 
 اإلضافي

فائض 
إعادة 
 التقييم

حتياطي إ
 قانوني

األرباح 
 المحتجزة

حقوق 
 األقلية

 المجموع

 378333 23333 73333 38333 33333 33333 233333 1/1رصدة أ
 0333    0333   فائض إعادة التقييم

 123333  123333     ربح الفترة
 (43333)  (43333)     توزيعات أرباح

 333  (12333) 12333    حتياطي قانونيإ
 110333     10333 133333 صدار أسهمإ

صافي الزيادة في 
 قليةحقوق األ

     13333 13333 

 088333 33333 128333 03333 30333 40333 333333 31/12رصدة أ
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 :Cash Flow Statementالنقديةقائمة التدفقات . 9
وهي القائمة التي تبين المقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية للمنشأة خالل فترة معينة والتي يتم تصنيفها 

ستثمارية  أو األنشطة التمويلية وقد عرف معيار المحاسبة كتدفقات من األنشطة التشغيلية أو األنشطة اإل
 : ا يليتلك النشاطات كم( 7)الدولي رقم 

وهي النشاطات الرئيسة لتوليد اإليراد في المنشأة والنشاطات األخرى التي ال : النشاطات التشغيلية .1
 . ستثمارية أو التمويليةتعتبر من النشاطات اإل

متالك األصول طويلة األجل والتخلص منها، إوهي النشاطات المتمثلة في : ستثماريةالنشاطات اإل .2
 . ستثمارات التي ال تدخل ضمن البنود التي تعادل النقديةوغيرها من اإل

وهي النشاطات التي ينتج عنها تغيرات في حجم ومكونات ملكية رأس المال : النشاطات التمويلية .3
 . قتراض التي تقوم بها المنشأةوعمليات اإل

والهدف األساسي لقائمة التدفق النقدي تزويد معلومات حول المقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية     
 .ستثمارية والتمويليةخالل فترة زمنية معينة، وتوفير معلومات حول األنشطة اإل

لبات والذي يبين متطلبات عرض قائمة التدفقات النقدية ومتط(  7)ويشير معيار المحاسبة الدولي رقم 
قتران مع قائمة المركز بأن المنافع المدركة عند عرض قائمة التدفق النقدي باإل اإلفصاح المتعلقة بها،

 : المالي وقائمة الدخل تتمثل بما يلي
وقدرة المنشأة ( ويتضمن السيولة والقدرة على الوفاء بالديون)تقدم معلومات حول الهيكل المالي للمنشأة  .1

قيت تدفقاتها النقدية بما يمكنها من التكيف مع التغيرات في الظروف والفرص بالتأثير على مبالغ وتو 
 . المختلفة

 . لتزامات وحقوق المالكتقدم معلومات تساعد مستخدمي القوائم المالية لتقييم التغيرات في األصول واإل .2
د آثار إختالف تعزز قابلية المقارنة لنتائج األنشطة التشغيلية بين المنشآت المختلفة نظرًا لتحيي .3

 .السياسات المحاسبية المطبقة

 Notes to the Financial Statements يضاحات المرفقة للقوائم الماليةاإل. 10
تعتبر اإليضاحات المرفقة للقوائم المالية جزءًا ال يتجزأ منها، إذ أن لها أهمية كبيرة في المساعدة على فهم 

لى المعلومات إوقد سبق اإلشارة . القوائم المالية، وتوضيح المعلومات التي يصعب إدراجها في تلك القوائم
ة التغير في حقوق الملكية وبالتالي يتوجب التي يتوجب عدم إدراجها ضمن قائمة الدخل والميزانية وقائم

 . إدراجها ضمن اإليضاحات المرفقة للقوائم المالية
 :ن اإليضاحات المرفقة للقوائم المالية تساهم في تحقيق األهداف التاليةإوبحسب معيار المحاسبة الدولي ف

إعداد القوائم  تقديم معلومات عن األسس والسياسات المحاسبية المستخدمة من قبل المنشاة في -
 .المالية

وال تظهر في  إلعداد التقارير المالية معايير الدوليةالبها و معلومات تتطل  أاإلفصاح عن أي بيانات  -
 .صلب قائمة الدخل والميزانية وقائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية
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و معلومات لم تظهر في صلب قائمة الدخل والميزانية وقائمة التغير في أاإلفصاح عن أي بيانات  -
 Fairالعرض العادلن نشرها يعتبر ضروري لتوفير أ ال  إحقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية، 

Presentation للقوائم المالية والمساعدة في فهم محتويات القوائم المالية. 
سلوب عرض اإليضاحات المرفقة للقوائم المالية، أعلى أهمية ( 1)المحاسبي الدولي رقم ويؤكد المعيار 

طالما كان ذلك ممكنًا أو عمليًا، كما يجب الربط  Systematic Manner بحيث  تقدم بأسلوب منتظم
بين كل بند في صلب القوائم المالية مع أية معلومات ذات صلة Cross- Referenced المرجعي 

 .بها  في اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية مرتبطة
 :ماإن طبيعة المعلومات التي تعرض من خالل اإليضاحات المرفقة للقوائم المالية تكون إوبحسب المعيار ف

 .و تفاصيل للمعلومات المعروضة في صلب القوائم الماليةأمعلومات إضافية  .1
 .ئم الماليةرقام الواردة في القوامعلومات محددة لشرح بعض األ .2
  .لتزامات الطارئةية بنود تتعلق بها في القوائم المالية مثل اإلأمعلومات إضافية لم ترد  .3

ن هذا أعتبار إمعيار ترتيب محدد لعرض اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية، على يضا ذلك الأوقد حدد 
 :ت المختلفة، وهذا الترتيب هوآللمنشالترتيب سيساعد مستخدمي القوائم  في عملية مقارنة القوائم المالية 

يتم عادة عرض اإليضاحات حسب الترتيب التالي مما يساعد ( 1)ووفق المعيار المحاسبي رقم 
 :المستخدمين في فهم القوائم المالية ومقارنتها مع القوائم المالية للمنشات األخرى

 .IFRSs ير الماليةللمعايير الدولية إلعداد التقار عبارة تفيد بإمتثال المنشاة . أ
 .القياس المستخدمة في إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية المطبقة( سسأ)ساس عرض أل. ب
ستخدام نفس الترتيب الذي إمعلومات موضحة ومؤيدة للبنود المعروضة في صلب القوائم المالية مع . ج

 . عرضت فيه البنود في القائمة ونفس ترتيب القوائم المالية
بموجب معيار المحاسبة ( الطارئة)خرى، مثل اإلفصاحات المتعلقة باإللتزامات المحتملة أإفصاحات . د

والتعهدات التي قدمتها المنشأة للغير ولم تظهر في القوائم المالية، وكذلك اإلفصاح ( 37)الدولي رقم 
 .عن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية

 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية والتقديرات الهامة( 1)يتطلب المعيار المحاسبي رقم 
 :وتشمل معلومات عما يلي اإليضاحاتيتطلب إفصاحات أخرى في كما 

مبلغ توزيعات أرباح األسهم المقترح توزيعها أو المعلن عن توزيعها قبل التصريح بإصدار القوائم  .1
خالل الفترة، وحصة ( الهيئة العامة)بذلك المالية، والتي لم يتم المصادقة عليها من الجهة المخولة 

 .السهم من تلك التوزيعات
 .مبلغ أية أرباح أسهم ممتازة تراكمية لم يتم اإلعتراف بها .2
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تفصح المنشأة عما يلي إذا لم يتم اإلفصاح في مكان أخر ضمن المعلومات المنشورة مع القوائم  .3
 :المالية

 .التأسيس وعنوان المكتب المسجل بلد إقامة المنشأة وشكلها القانوني وبلد  -أ
 .ات المنشأة وعملياتها الرئيسةوصف لطبيعة عملي   -ب
  .إسم الشركة القابضة والشركة القابضة النهائية للمجموعة -ج
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 مارينالت  
 (ختيار من متعددإ)التمرين األول 

  :ضع دائرة حول اإلجابة األصح لكل سؤال من األسئلة التالية
 : المالية اإلفصاح عما يلي بإستثناء القوائمحول عرض ( 1)يتطلب المعيار المحاسبي الدولي رقم  .1

 .بلد إقامة المنشأة وشكلها القانوني وبلد التأسيس وعنوان المكتب المسجل -أ
 .إسم الشركة القابضة والشركة القابضة النهائية للمجموعة -ب
 .األرباح أو الخسائر غير العادية -جـ
 .السياسات المحاسبية -د

  :المالية األساسية الواجب عرضها القوائمالمالية التالية ال يعتبر أحد  القوائمأي من  .2
 .قائمة التغيرات في حقوق الملكية -ب.         نتاجقائمة تكلفة اإل -أ  
 . قائمة الدخل الشامل -د.       قائمة التدفقات النقدية -جـ  

لتزام قابل للدفع ت بأحد شروط تنفيذ إلتزام طويل األمد حيث أصبح هذا اإلن المنشأة أخل  أفي حالة   .3
 : عند المطالبة فإن على المنشأة تصنيف هذا اإللتزام بتاريخ قائمة المركز المالي على أنه

 .لتزام متداولإ -أ
 .لتزام غير متداولإ -ب
لتزام غير متداول إذا وافق المقرض بعد تاريــخ قائمة المركز المالي علــى تأجيل الدفع بسبب إ -جـ
 . خالل المنشاة بهذا الشرطإ
تأجيل على  هاصدار إبعد تاريخ قائمة المركز المالي وقبل  المقرضإذا وافق  لتزام غير متداولإ -د

 . بسبب إخالل المنشأة بهذا الشرط الدفع
 : تدرج أسهم الخزينة في قائمة المركز المالي  ضمن. 4

 . خرىصول األاأل -ب           . جلستثمارات طويلة األاإل -أ
 .جلمطلوبات طويلة األ -د     . مطروحة من حقوق المساهمين -جـ

   :المالية كما يلي القوائمإن نتائج العمليات الموقوفـة تظهـر فـي . 0
 . ال تظهر مستقلة في بيان الدخل -أ
 .تظهر مستقلة في بيان الدخل -ب
 . ذا كانت جوهريةإالمالية  القوائميضاحات حول فصاح عنها في اإليتم اإل -جـ
 .عاله صحيحأ( ج)و ( أ)ما ورد في  -د
 :رباح المقترح توزيعها على المساهمين يتم عرضها في التقارير المالية للمنشأة ضمناأل .7

 . ضمن المطلوبات  -أ
 . في بند أرباح مقترح توزيعها على المساهمين ضمن حقوق المساهمين -ب
 . المالية القوائميضاحات إفصاح عنها في يتم اإل -جـ
 . في قائمة التدفقات النقدية -د
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 :قائمة المركز الماليفي  بشكل منفصل دنى من المعلوماتأعرضها كحد  ال يطلبيلي  أي مما . 7
 .الضريبية المؤجلة صولاأل -ب          .البيولوجية صولاأل - أ
 .في الشركات الحليفةستثمارات اإل -د         .لتزامات الطارئةاإل -ج

عتبارات العامة لعرض القوائم المالية بموجب معيار المحاسبة الدولية واحدة مما يلي ال تعتبر من اإل .8
 :(1)رقم 
 تساق              اإل -أ  
 ستحقاق المحاسبي ساس اإلأ -ب  
 ستمرارية   فرضية اإل  -ج 
 مبدأ المقابلة  -د 
 :واحدة مما يلي ال تعتبر من عناصر الدخل الشامل اآلخر  في قائمة الدخل الشامل. 0

 .صول الثابتةمكاسب بيع األ -أ
 .جنبيةأالمالية لعمليات  القوائماألرباح والخسائر الناتجة عن ترجمة  -ب
 .عادة قياس االصول المالية المتوفرة للبيعإاألرباح والخسائر الناتجة عن  -ج
 .عادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعداتإفائض   -د

حد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية قد يكون ألتزام بمتطلبات ن اإلأالعربية  ةدارة الشركإترى . 13
  :في هذه الحالة يتوجب على المنشاة ما يلي. أهداف القوائم المالية لى وجود تعارض معإمضلاًل ويؤدي 

لتزام وأسبابه وأثره المالي، لتزام بذلك المعيار مع اإلفصاح وبشكل وافي عن طبيعة عدم اإلعدم اإل  -أ
 .ر أو التفسير الذي تم الخروج عنهوتحديد أسم المعيا

 .ح بالخروج عن ذلك المعيارلتزام بمتطلبات المعيار وال يسميجب اإل -ب     
 .تخاذ القرار المناسبإلة مجلس معايير المحاسبة الدولية مخاطب -ج     

 .لتزام بذلك المعيارثار السلبية الناجمة عن اإللتزام بذلك المعيار مع اإلفصاح وبشكل وافي عن اآلاإل -د     
 التمرين الثاني 

 (.1)معيار المحاسبة الدولي رقم لعرض القوائم المالية بموجب متطلبات   عتبارات العامةذكر اإلأـ
 التمرين الثالث 

 .دنى في صلب قائمة الدخل الشاملأذكر خمسة بنود يجب عرضها بشكل منفصل كحد أ
 التمرين الرابع 

 صول المتداولة ؟ صل ضمن األما هي شروط تصنيف األ
 التمرين الخامس 

(   1)الكاملة من القوائم المالية بموجب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم المجموعة ذكر مكونات أ
 ."عرض القوائم المالية"

 التمرين السادس 
 .هداف قائمة المركز الماليأعدد 
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 ول جابة التمرين األ إ
 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 الرقم 

 د أ ج ب د د ج ب د ج جابة اإل
 جابة التمرين الثانيإ

 :العامة لعرض القوائم المالية تشمل ما يليعتبارات اإل
 للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالعرض العادل واإلمتثال . 1
 فرضية إستمرارية المنشأة  . 2
 تساق في العرض  اإل. 4أساس اإلستحقاق المحاسبي   . 3
 تكرار إعداد التقارير   . 8المعلومات المقارنة        . 7  التقاص. 7  األهمية النسبية والتجميع    . 0

 جابة التمرين الثالث إ   
 :   بنودًا تعرض المبالغ التالية للفترة المالية  -كحد أدنى –تشمل قائمة الدخل الشامل بشكل منفصل  

 .اإليراد .1
 .تكاليف التمويل  .2
والمشاريع المشتركة والتي تم المحاسبة حصة المنشأة من األرباح أو الخسائر في الشركات الزميلة  .3

 .عليها بإستخدام طريقة حقوق الملكية
 .مصروف ضريبة الدخل  .4
 : مبلغ برقم واحد يشمل مايلي  .0

 .Discontinued Operationsالربح أو الخسارة بعد الضريبة من العمليات المتوقفة  -
ادلة مطروحًا منها التكاليف الربح أو الخسارة بعد الضريبة المعترف بها عند قياس القيمة الع -

حتى نقطة البيع أو الربح أو الخسارة بعد الضريبة الناتجة من التخلص من األصول أو 
 .لعمليات موقوفة( مجموعة التخلص)مجموعة األصول 

 جابة التمرين الرابعإ    
 :حد الحاالت التاليةأتصنيف اإللتزام على أنه إلتزام متداول عندما ينطبق عليه ( 1)يتطلب المعيار رقم    

 يستحق السداد خالل الدورة التشغيلية العادية للمنشاة، أو .1
 شهر من تاريخ الميزانية، أو 12يستحق السداد خالل فترة  .2
 وأيحتفظ به لغايات المتاجرة،  .3
 .شهر 12ال تستطيع المنشاة تأجيل سداده لمدة تتجاوز  .4

 جابة التمرين الخامسإ
(   1)الكاملة من القوائم المالية بموجب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم ن تتضمن المجموعة أيجب 

- :ما يلي" عرض القوائم المالية"
 قائمة المركز المالي بتاريخ كل فترة مالية  -أ
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 قائمة الدخل الشامل للفترة المالية  -ب
 قائمة التغيرات في حقوق الملكية للفترة المالية   -ج
 النقدية للفترة المالية قائمة التدفقات  -د
 .المالحظات، وتشمل ملخصًا للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات توضيحية أخرى -هـ
عندما تطبق المنشأة سياسة ( المقارنة األولى)قائمة المركز المالي كما في بداية أقدم فترة للمقارنة  -و

ذا قامت بإعادة تصنيف إة بأثر رجعي أو محاسبية بأثر رجعي أو عند قيامها بإعادة عرض قوائمها المالي
 .  ية بنود في قوائمها الماليةأ
 جابة التمرين السادسإ

 (:الميزانية)فوائد وأهداف قائمة المركز المالي 
تقدم قائمة المركز المالي معلومات مفيدة لمستخدمي المعلومات المحاسبية، حيث تبين هذه القائمة 

 :معلومات تتعلق بما يلي
 السيولة  .1
 القدرة على سداد الديون طويلة األجل. 2
 المرونة المالية. 3    

كما تقدم الميزانية تصورًا عن حجم نشاط المنشأة من خالل مجموع الموجودات وتعطي كذلك . 4
لتزامات المترتبة عليها وحقوق وهيكل اإل( األصول)قتصادية تصور عن حجم ونوعية مواردها اإل

 .قتصاديةادر اإلأصحاب المنشاة في تلك المص
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 يرادعتراف باإلقائمة الدخل واإل: الثالثالفصل 
 

 أهداف الفصل التعليمية
 :بعد دراسة هذا الفصل يتوقع أن يكون القارئ ملمًا باألمور التالية

 التعرف على مفاهيم الدخل المختلفة. 

  قائمة الدخلمعرفة عناصر ومكونات. 

 التعرف على فوائد ومحددات قائمة الدخل. 

 يراديراد ومعرفة كيفية قياس اإلبيان مفهوم اإل. 

 يراد بيع البضاعة وتقديم الخدماتإعتراف بالتعرف على شروط اإل. 

 التعرف على ماهية مبيعات التقسيط والمعالجة المحاسبية لها. 

 لمحاسبيةبيان المعالجة المحاسبية للتغير بالسياسات ا. 

 التعرف على مفهوم التغير بالتقديرات المحاسبية والمعالجة المحاسبية لها. 

 خطاء سنوات سابقةالتعرف على المعالجة المحاسبية أل. 

  ساسية والمخفضةحتساب ربحية السهم األإبيان كيفية. 

 ساسية والمخفضةالتعرف على كيفية عرض ربحية السهم األ. 
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  يراد باإلعتراف قائمة الدخل واإل
Income Statement & Revenue recognition 

 مقدمة. 1 
، ويبنى تعريف قائمة الدخل على أساس خالل فترة معينة تبين قائمة الدخل أو نتيجة األعمال أداء المنشأة 

ويشمل مفهوم الدخل كاًل من . (Accrual Concept of Earnings)ستحقاق لألرباح مفهوم اإل
مثل )كما تتضمن قائمة الدخل المصاريف ( صول ثابتهأرباح بيع أ)والمكاسب ( المبيعاتمثل )يرادات اإل

 (.صول ثابتهأخسائر بيع )والخسائر ( دارية والعموميةتكلفة المبيعات والمصاريف اإل
وهناك بنود غير منتظمة قد تظهر في قائمة الدخل وهي تمثل بنود ينتج عنها ربح أو خسارة حيث يتم 

العمليات غير المستمرة   عتيادية للمنشأة ومن هذه البنودبشكل مستقل عن نتيجة األنشطة اإلإظهارها 
Discontinued Operations . وقد تناولنا في الفصل الثاني من هذا الكتاب عناصر قائمة الدخل

راد يعتراف باإلستعراض فوائد ومحددات قائمة الدخل، وكيفية اإلإتم هنا يوكيفية عرض القائمة، وس
         . ضافة لعرض ربحية السهمإخطاء المحاسبية، ت والتقديرات واألومحاسبة التغيرات في السياسا

 Income Concepts الدخل مفاهيم. 2
هناك ثالثة مفاهيم رئيسية للدخل عادة ما يتم مناقشتها في األدب و يمكن أن يأخذ الدخل أشكااًل مختلفة،  

 :المحاسبي وهي
 .والذي يعود إلى إشباع الحاجات اإلنسانية : Psychic Incomeالدخل النفسي -1
 .قتصاديةويعود إلى الزيادة في الثروة اإل :Real Incomeالدخل الحقيقي  -2
 .قتصاديةويعود إلى الزيادة في التقييم النقدي للموارد اإل: Money Incomeالدخل النقدي  -3

يا ومساوئ مرتبطة بكل منها حيث أن قياس الدخل إن جميع هذه المفاهيم الثالثة مهمة، ولكن هناك مزا 
قتناع بها عند مستويات مختلفة النفسي صعب بسبب أن حاجات اإلنسان ال تخضع لألرقام الكمية ويتم اإل

عتبار التغيرات عندما يكسب الفرد دخلة الحقيقي، بينما الدخل النقدي سهل القياس، ولكنه ال يأخذ بعين اإل
قتصاديون بشكل عام بأن هدف قياس الدخل يتركز على ويتفق اإل. حدة النقودالتي تحصل بالنسبة لو 
، ونتيجة لذلك فقد ركز يث الثروة خالل فترة زمنية محددةة بشكل أفضل من حأتحديد كم أصبحت المنش

قتصادي كما إالدخل من مفهوم  (J. R. Hicks)قتصاديون على تحديد الدخل الحقيقي، حيث عرف اإل
 : يلي
اس مؤشرًا للمبلغ الذي يستطيعون حتساب الدخل في الشؤون العملية هو إعطاء النإإن الغرض من "
لهذه الفكرة نجد أنه يجب أن نعرف دخل المرء على أنه القيمة القصوى  ، وتبعاً ستهالكه بدون إفقار أنفسهمإ

الرفاهية في نهاية األسبوع أن يكون على نفس درجة  ، و يبقى متوقعاً ستهالكها خالل أسبوعإالتي يستطيع 
 ".كما كان عليها في بدايته
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ستخدام هذا التعريف كأساس لتحديد دخل المنشاة، إإن هذا التعريف يركز على الدخل الفردي ويمكن 
ة أقتصادي بأنه التغير في صافي األصول الناجم عن أنشطة المنشإحيث يعرف دخل المنشأة من مفهوم 

ة خالل الفترة وكذلك أمستبعدين المبالغ المستثمرة من قبل أصحاب المنشخالل الفترة المحاسبية، 
أما المفهوم المحاسبي للدخل فهو يمثل الفرق بين اإليراد المتحقق للوحدة . التوزيعات التي تتم عليهم

 .قتصادية خالل الفترة والمصروفات التي تكبدتها خالل تلك الفترة لتحقيق هذا الدخلاإل

عرض قائمة الدخل الشامل  1/1/2002عتبارًا من ا  و ( 1)ر المحاسبة الدولي رقم وقد تطلب معيا 
Statement of Comprehensive Income   رباح األ)والتي تتضمن ليس فقط بنود قائمة الدخل

عتراف بها ضمن حقوق الملكية مثل فائض يضًا بنود الدخل والمصاريف التي تم اإلأنما ا  و ( والخسائر
 .كما هو مبين في الفصل الثاني من هذا الكتاب صول الثابتهعادة تقييم األإ

 elements    Income statementقائمة الدخل عناصر. 3
    Income الدخل 1.3
بأنه الزيادة في المنافع اإلقتصادية خالل  الدخليعرف اإلطار العام لمجلس معايير المحاسبة الدولية  -

الفترة المحاسبية والتي تؤدي إلى زيادة حقوق الملكية عدا المساهمات التي تتم من قبل المالك، وتكون 
 .على شكل تدفقات واردة أو زيادة في األصول أو تخفيض في اإللتزامات

يراد في سياق النشاطات العادية ويتحقق اإل. اإليرادات والمكاسبيتضمن تعريف الدخل كاًل من  -
متياز للمنشأة ويشار إليه بأسماء مختلفة تشمل المبيعات والرسوم والفائدة وأرباح األسهم وريع حق اإل

 .واإليجار
تمثل المكاسب بنود أخرى تحقق تعريف الدخل وقد تنشأ أو ال تنشأ في سياق النشاطات العادية  -

قتصادية وبذلك فهي ليست مختلفة عن اإليراد من نافع اإلوتمثل المكاسب زيادات في الم. للمنشأة
 . حيث الطبيعة

  Expenses المصاريف 2.3
أما المصاريف فتعرف وفق اإلطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية بأنها نقصان في المنافع 

لتزامات، وتؤدي إقتصادية خالل الفترة المحاسبية على شكل تدفقات خارجة أو إستنفاد األصول أو تكبد اإل
 . لى نقصان في حق الملكية خالفًا لتلك المتعلقة بالتوزيعات إلى المالكينإالمصاريف 

يتضمن تعريف المصروفات الخسائر والمصروفات األخرى التي تنشأ في سياق النشاطات العادية  -
وتشمل المصروفات التي تنشأ في سياق النشاطات العادية للمنشأة، على سبيل المثال تكلفة . للمنشأة

المبيعات، األجور واإلهتالك، وتأخذ عادة شكل التدفقات الخارجة أو إستنفاذ األصول مثل النقد وما 
 .يعادل النقد، والمخزون، والممتلكات والمصانع والمعدات

رى تحقق تعريف المصروفات، وقد تنشأ أو ال تنشأ في سياق النشاطات العادية تمثل الخسائر بنود أخ -
قتصادية وال تختلف في طبيعتها عن المصروفات تمثل الخسائر نقصان في المنافع اإل. للمنشأة

 .األخرى، وعليه ال تعتبر عنصرًا منفصاًل في هذا اإلطار
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لكوارث مثل الحريق والفيضان، وتلك التي تشمل الخسائر، على سبيل المثال، تلك التي تنتج عن ا -
ويشمل تعريف المصروفات كذلك الخسائر غير . تنشأ عن التخلص من األصول غير المتداولة

المتحققة، على سبيل المثال، تلك التي تنشأ من آثار الزيادات في سعر الصرف لعملة أجنبية فيما 
ما يتم  لخسائر في قائمة الدخل فإنه عادةً عتراف باعند اإل. يتعلق بإقتراض المنشأة بتلك العملة

وغالبًا ما يتم التقرير . قتصاديةعرضها بصورة منفصلة ألن العلم بها مفيد لغرض إتخاذ القرارات اإل
  .عن الخسائر بطرح الدخول ذات العالقة منها

التي تكبدتها خالل قتصادية خالل الفترة والمصروفات يمثل الدخل الفرق بين اإليراد المتحقق للوحدة اإل -
 .تلك الفترة لتحقيق هذا الدخل

 Usefulness of the income statement قائمة الدخل فوائد. 4
تزود قائمة الدخل مستخدمي القوائم المالية بالمعلومات حول األداء المالي للمنشأة وتساعدهم بالتنبؤ 

قتصادية الرشيدة، ويمكن تحديد القرارات اإلتخاذ بالتدفقات النقدية، إضافة إلى معلومات أخرى مفيدة إل
 : أهداف قائمة الدخل على النحو التالي

تزويد مستخدمي القوائم المالية بمعلومات تساعد في عملية التنبؤ ومقارنة وتقييم القوة اإليرادية  .1
 .للمشروع

فعال من أجل ستغالل موارد المشروع بشكل إتقديم المعلومات المفيدة للحكم على قدرة اإلدارة في  .2
 (.تعظيم القوة اإليرادية)تحقيق الهدف األساسي للمشروع 

قتصادية األخرى والتي توفير المعلومات الحقيقية والتفسيرية بالنسبة للعمليات التشغيلية واألحداث اإل .3
 .تكون مفيدة في عملية التنبؤ والمقارنة وتقييم القوة اإليرادية

التي تؤثر على المجتمع، والتي يمكن تحديدها ووضعها أو  عن أنشطة المشروع( عالماإل)التقرير  .4
 .قياسها، والتي تكون ذات أهمية بالنسبة لألهداف المحددة والموضوعة مسبقاً 

 .ةأتحديد مقدار الضريبة المستحقة على المنش .5
 .ستثماراتهم في المنشأةإك لنتائج اّل معرفة الم   .6

 Limitations of Income Statementsمحددات قائمة الدخل . 5
شتمال صافي الدخل على عدد من الفروض والتقديرات مثل تقدير الديون المشكوك في تحصيلها نظرًا إل 

دراك إن الدخل يمثل رقم تقديري، مما يتطلب ضرورة إصول غير المتداولة، فهتالك األإومصروف 
مستخدمي هذه القائمة أوجه القصور المرتبطة بالمعلومات التي تتضمنها قائمة الدخل والتي تحد من الفوائد 

 : المرجوة منها، ومن هذه المحددات
ومن هذه البنود المكاسب : البنود التي ال يمكن قياسها بشكل موثوق غير مشمولة بقائمة الدخل .1

ارات المالية التي ال يتم تسجيلها في قائمة الدخل في حالة عدم ستثموالخسائر غير المتحققة لبعض اإل
عتراف بالزيادة في ومن األمثلة األخرى على ذلك عدم اإل. التأكد بأن التغيرات في قيمتها سوف تتحقق
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القيمة الناتجة عن زيادة جودة المنتج أو تحسن الخدمة المقدمة للعمالء أو زيادة كفاءة ومهارة العنصر 
 . في المنشأةالبشري 

ختيار طريقة إختالف في ويتضح هذا في اإل: تتأثر أرقام الدخل بالطرق المحاسبية المستخدمة .2
هتالك لألصول الثابتة من منشأة ألخرى مما يجعل من الصعوبة إجراء المقارنة المباشرة بين نتائج اإل

 .أعمال المنشآت بعضها ببعض
األمثلة على تأثير الحكم الشخصي في تحديد رقم الدخل، ومن : مقاييس الدخل تتأثر بالحكم الشخصي .3

هتالك السنوية وبالتالي فإن فتراضي لألصل الثابت ألغراض تحديد نسبة اإلتقدير قيمة العمر اإل
 .ختالفًا في قيم الدخل من منشأة ألخرىإختالف في ذلك بين المنشآت يولد اإل

  Presentation of Income Statement Itemsعرض بنود قائمة الدخل .6
عرض عدة بنود من بنود قائمة الدخل بشكل مستقل في صلب ( 1)تطلب معيار المحاسبة الدولي رقم  

يراد ومصروف الضريبة وكذلك نتيجة العمليات غير واإل( الفوائد)قائمة الدخل، مثل مصاريف التمويل 
 . تخاذ القرارا  ومساعدتهم على التنبؤ و  وذلك لتقديم معلومات مالئمة لمستخدمي البيانات المالية المستمرة

 :وتشمل البنود الواجب عرضها بشكل منفصل في قائمة الدخل ما يلي
 .اإليراد - أ
 .تكاليف التمويل  - ب
حصة المنشأة من األرباح أو الخسائر في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة والتي تم المحاسبة  -ج

 .عليها بإستخدام طريقة حقوق الملكية
 .صروف ضريبة الدخلم -د
 : مبلغ برقم واحد يشمل مايلي -هـ 

 .Discontinued Operationsالربح أو الخسارة بعد الضريبة من العمليات المتوقفة  -
الربح أو الخسارة بعد الضريبة المعترف بها عند قياس القيمة العادلة مطروحًا منها التكاليف  -

الضريبة الناتجة من التخلص من األصول أو حتى نقطة البيع أو الربح أو الخسارة بعد 
 .لعمليات موقوفة( مجموعة التخلص)مجموعة األصول 

 . الربح أو الخسارة -و   
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 :(فتراضيةإرقام أ)عرض قائمة الدخل وفيما يلي مثال على 
 المساهمة العامة المتحدة الصناعيةشركة ال

 31/12/2112قائمة الدخل الشامل عن الفترة المالية المنتهية في 
 (الف الدنانيرآب)

 100000 اإليرادات من النشاط التشغيلي
 (40000) تكلفة المبيعات
 60000 إجمالي الربح

 15000  يرادات أخرى ا  مكاسب و 
 (6000) مصاريف التوزيع

 (14000) المصروفات اإلدارية
 (3000) المصروفات األخرى 

 (1000) مصاريف التمويل
 4000 أرباح المنشات الزميلةة في أحصة المنش

 55000 ربح الفترة قبل الضريبة
 (11000) %20 مصروف ضريبة الدخل

 من العمليات المستمرة  ربح الفترة
 خسائر العمليات غير المستمرة 

 ربح الفترة 

44111 
(14111) 

31111 
  Revenue Recognitionيرادعتراف باإلاإل. 7

 مقدمة  1.7
ه تتحدد الكثير من بنود ساسأعلى  العناصر الرئيسة في القوائم المالية والذيحد أاإليراد  يعتبر

لتقييم ربحية المنشاة وكفاءة اإلدارة في  يرادباإل ةأطراف المعنية بالمنشالعديد من األ وتهتم .المصاريف
س حسب أساو . جل الطويلوتحديد قدرة المنشأة على السداد في األ صول المتاحة لديهاستغالل األإ

عتراف ستخدام مبدأ المقابلة كأساس لإلإستحقاق المستخدم محاسبيًا لدى الشركات الهادفة للربح يتم اإل
عتراف بكل من اإليرادات والمصاريف التي تخص بتحقق اإليراد، حيث يحدد مبدأ المقابلة توقيت وقيم اإل

عمال يراد يؤثر على نتيجة األباإلعتراف واإل. و الخسارةألى صافي الربح إكل فترة مالية للوصول منها 
ن العديد من النسب المالية أصول، كما ثر األأالمركز المالي حيث تتوكذلك على قائمة ( قائمة الدخل)

 . يرادتتاثر بشكل مباشر باإل
سس أيراد من حيث المعالجات المتعلقة باإل" يراداإل" المعنون ( 11)وقد بين معيار المحاسبة الدولي رقم  
و أو تقديم الخدمات أيرادات سواء كانت ناتجة عن بيع البضاعة فصاح المتعلقة باإلعتراف والقياس واإلاإل

 .غيرها
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قتصادية خالل فترة ة نتيجة للمنافع اإلإنه مجموع التدفقات الواردة للمنشأب Revenueيراد اإلويمكن تعريف 
ستثناء الزيادات المتعلقة إزيادات في حقوق الملكية بمعينة والتي تنتج من األنشطة العادية للمنشأة مما يولد 

وال يشمل اإليراد المبالغ المستلمة نيابة عن أطراف أخرى مثل ضريبة . الك في المنشأةبمساهمات الم  
ة عند بيع البضاعة للغير ثم يعاد توريدها لدائرة ضريبة أستالمها من قبل المنشإالمبيعات، والتي يتم 

 . ال تؤدي الى زيادة حقوق الملكيةالمبيعات وبالتالي 

 Measurement of Revenueيراد قياس اإل 2.7
قياس قيمة اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل أو  يجب" يراداإل( " 11)بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم     

و تقديم الخدمة، أويتم تحديد قيمة اإليراد عادة من خالل عقد البيع . البدل المستلم أو القابل لإلستالم
 .والذي يتمثل في فاتورة البيع مع األخذ بعين اإلعتبار وجود الخصم أو الحسومات التجارية

 (1)مثال 
في حالة تجاوز  جمالي المبيعاتإمن قيمة % 4عمالئها خصم كمية بنسبة  تمنح الشركة المتحدة 

بلغت مبيعات و . 31/12للشركة في دينار، تنتهي السنة المالية  60000المبيعات السنوية للعميل مبلغ 
 .دينار 50000مبلغ  31/12/2011وحتى  1/3/2011لى أحد عمالئها خالل الفترة من إالشركة 
 ؟ المتحدة ما هو مبلغ اإليراد الذي يجب اإلعتراف به عن العملية أعاله من قبل الشركة  :المطلوب
 ( 1)حل مثال 

حتساب قيمة المبيعات السنوية المتوقعة لذلك العميل، إلتحديد فيما إذا كان العميل يستحق الخصم، يتم 
ن المبيعات السنوية إوعليه ف(. شهور 10/ 50000)دينار  5000حيث يبلغ المتوسط الشهري للمبيعات 

 .يل على نفس الوتيرةات لذلك العمستمرت المبيعإإذا ما ( 5000×12)دينار  60000للعميل تقدر بمبلغ 
 . دينار 50000أي أن معدل المبيعات السنوية لهذا العميل تجاوزت الحد األدنى لمنح الخصم البالغ 

عداد مخصص بذلك، حيث يتم منح العميل الخصم ا  ثبات خصم مسموح به و إلذلك فإن الشركة ستقوم ب
وتبلغ قيمة  .2012خالل عام  دوثهدينار والذي يتوقع ح 60000الفعلي عند تجاوز حجم المبيعات حاجز 

دينار، وبالتالي  50000على مبلغ  %4نسبة ي أدينار  2000ما قيمته  2011الخصم حتى نهاية عام 
 :عداد القيد التاليإويتم . %(4×  50000 – 50000)دينار  41000يجب أن تعترف بإيراد يبلغ 

 31/12/2011خصم كمية مسموح به                / من حـ  2000
 مخصص خصم مسموح به/ لى حـإ        2000 

 (ثبات الخصم المتوقع منحه للعميلإ)
، من قيمة المبيعات في قائمة الدخلنه يظهر مطروحًا إيراد فن خصم الكمية يعتبر حساب مقابل لإلأوبما  

 خصم مسموح به  –المبيعات =   2011ن صافي المبيعات لعام إوعلية ف
 =50000 – 2000    
 دينار 41000= 
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ي يعتبر حساب مقابل أما حساب مخصص خصم مسموح به فسيظهر مطروحًا من حساب الذمم المدينة، أ
  ستالمالقيمة القابله لإلوهي  دينار 41000للذمم المدينة وسيظهر حساب الذمم المدينة بالصافي بمبلغ 

  :وكما يلي
 مخصص خصم كميه مسموح به  –الذمم المدينه = الذمم المدينة بالصافي 

 دينار 41000=             2000 -  50000=                       

 Exchange of Goods and Services     مبادلة البضائع والخدمات بعضها ببعض 3.7
أو خدمات من نفس الطبيعة والقيمة و الخدمات ببضائع أعند مبادلة أو مقايضة البضائع  -أ    

ن البضائع تحمل عتراف بعملية مالية ألي ال يتم اإلأال يعتبر التبادل عملية تولد إيرادًا،  (متشابهة)
 .نفس المخاطر والعوائد

. عتراف بالربح الناجم عن ذلكو خدمات ببنود غير متشابهة فيجب اإلأفي حالة مبادلة بضاعة  -ب    
و الخدمة المستلمة بعد تعديله بالنقدية أستخدام القيمة العادلة للبضاعة إراد عن طريق ويتم تحديد اإلي

 .و شبه النقدية المحولةأ
و الخدمة المستلمة بشكل موثوق، يتم تحديد اإليراد في أعندما ال يتم تحديد القيمة العادلة للبضاعة 

ة بعد أالخدمات المتنازل عنها من المنشو أستخدام القيمة العادلة للبضاعة إهذه الحالة عن طريق 
 .و شبه النقدية المحولةأتعديله بالنقدية 

 Identification of the Transactionتحديد العملية والتعرف على مكونات اإليراد  4.7
عندما تنطبق شروط اإلعتراف باإليراد فإنه يتم تطبيقها على كل عملية بشكل منفصل، إال أن هناك 

مع المعامالت المتداخلة، مثل بيع أجهزة كهربائية مع اإللتزام بإجراء صيانة لفترات قادمة، حاالت تظهر 
يراد صيانةإوبالتالي فإن اإليراد سيتم تقسيمه   .لى إيراد مبيعات وا 

 (2)مثال 
وقد حدد سعرها النقدي بمبلغ  جهزة كهربائيةألى العميل عالء إباعت شركة السعادة  1/1/2011في 

ألجهزة لبتقديم خدمات صيانة  السعادةتفاق بين الطرفين على قيام شركة وتم اإل. دينار 120000
دينار بداًل  150000سنوات من تاريخ البيع، ونتيجة ذلك أصبح سعر البيع المتفق عليه  3لمدة  الكهربائية

 .دينار 120000من 
، (11)فق معيار المحاسبة الدولي رقم و الكهربائية جهزة األتحديد كيفية اإلعتراف بإيراد بيع  :المطلوب

ثبات القيود المحاسبية الآل  .2011زمة لعام وا 
 (2)حل مثال 

 : باإلعتراف باإليرادات كما يلي السعادةفي هذه الحالة ستقوم شركة 
 .دينار إيرادات مبيعات 120000مبلغ   -
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 3صيانة لمدة  دينار إيرادات خدمات صيانة مؤجلة سيتم اإلعتراف بها كإيراد خدمات 30000مبلغ   -
 .سنوات

 1/1/2011 النقدية  / من حـ  150000
  كهربائيةمبيعات أجهزة / لى حـإ  120000 
  غير مكتسبةيراد خدمات صيانة إ/ حـ     30000 
  (مع تقديم خدمات صيانة كهربائيةجهزة أبيع )  

دينار كإيراد خدمات صيانة مكتسبة وسيتم إعداد القيد  10000سيتم اإلعتراف بمبلغ  12/2011/ 31في 
 :التالي

 31/12/2011   غير مكتسبةيراد خدمات صيانة إ/ من حـ  10000
  يراد خدمات صيانة إ/ لى حـإ 10000 

 Sale of Goods Revenue Recognition forاإلعتراف بإيرادات بيع البضائع  5.7
عتراف باإليراد الناتج عن بيع البضاعة في حالة ضرورة اإل( 11)يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم  -أ

 :توفر جميع الشروط التالية
 .عندما ينقل البائع للمشتري المخاطر الهامة ومنافع ملكية البضاعة -
الدرجة العادية المرتبطة بهذا لى إالسيطرة اإلدارية على البضاعة ( 1: )عندما ال يحتفظ البائع بكل من -

 .الرقابة على البضاعة المباعة( 2)النوع من البضاعة من قبل المالك، 
 .يمكن قياس مبلغ اإليراد بشكل موثوق -
 .لى البائعإن المنافع المتعلقة ببيع البضاعة سوف تتدفق أمن المحتمل  -
 .البضاعة بشكل موثوق و سيتم تكبدها في سبيل بيعأيمكن قياس التكاليف التي تم تكبدها   -
في معظم الحاالت وخاصة مبيعات التجزئة يتزامن نقل المخاطر ومنافع الملكية مع نقل الملكية  -ب

لى المشتري، ولكن هناك حاالت أخرى يكون فيها تحويل مخاطر ومنافع إالقانونية أو تحويل الحيازة 
ومثال على ذلك بيع . قل الحيازةالملكية في وقت مختلف عن وقت تحويل الملكية القانونية أو ن

 .بضاعة قيد التصنيع أو بيع عقارات ال تزال قيد البناء
للملكية  الهامة بالمخاطر والمنافع( البائع)ومن األمثلة على الحاالت التي تحتفظ بها المنشأة 
 :وبالتالي ال يتم اإلعتراف بإيراد من عملية البيع ما يلي

 . مانهي بضاعة األأحد العمالء برسم البيع رسال بضاعة ألإ -
 .حتفاظ المنشأة بالمسؤولية عن سوء أداء األصل المباع والذي ال يعتبر ضمن شروط الكفالة العاديةإ -
  ويكون التركيب جزء مهم من العقد وال ( مثل بيع أآلت)عند تسليم البضاعة للعميل بشرط التركيب

ولم يتم اإلنتهاء من تركيب األصل لدى العميل حتى إنتهاء  تستطيع المنشأة تقدير تكاليف التركيب
 .السنة المالية

  حتمالية إعندما يحق للمشتري إنهاء عقد البيع لسبب محدد في العقد ويكون البائع غير متأكد من
 . إعادة المشتري للبضاعة
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 ( 3)مثال 
 (:11)متطلبات المعيار رقم حاالت عملية على اإلعتراف باإليراد من بيع البضاعة وفق فيما يلي 
 اإلعتراف باإليراد الحالة الرقم
عملية البيع تخضع لشروط الفحص أو   .1

التركيب، وكانت عملية التركيب هي عملية 
 .(ةأي أنها ال تعتبر هامّ )بسيطة وغير طويلة 

 .يتم اإلعتراف باإليراد عند تسليم البضاعة

عملية البيع خاضعة للفحص أو التركيب،   .2
عملية التركيب هي عملية غير بسيطة  وكانت

وال يمكن التنبؤ بتكاليف  وهامة، وطويلة زمنياً 
 .و التركيبأالفحص 

ال يتم اإلعتراف باإليراد حتى يتم اإلنتهاء 
 .من عملية الفحص والتركيب

بيع بضاعة مشروطة بموافقة العميل مع حق   .3
 .رفض العميل للبضاعة

يتم قبول عتراف بإيراد العقد عندما يتم اإل
 البضائع أو تنقضي فترة حق إرجاع

 .البضاعة
عتراف بإيراد المبيعات عندما يبيع يتم اإل (.األمانة)تسليم بضاعة للعميل برسم البيع    .4

 .العميل البضائع
 Revenue Recognition for Rendering of Services اإلعتراف بإيراد تقديم الخدمات 6.7

 :المتحقق من تقديم الخدمات في حالة توفر جميع الشروط التاليةعتراف باإليراد يتم اإل -أ
 يمكن قياس مبلغ اإليراد بشكل موثوق. 
  لى البائعإن المنافع المتعلقة بتقديم الخدمة سوف تتدفق أمن المحتمل . 
 عداد الميزانية يمكن قياسها بشكل موثوقإنجاز الخدمة بتاريخ إن نسبة إ . 
 و سيتم تكبدها في سبيل تقديم الخدمة بشكل موثوقأم تكبدها يمكن قياس التكاليف التي ت. 

عداد إنجاز الخدمة بتاريخ إعلى نسبة  اً ن مبلغ اإليراد المعترف به يتم بناءأعتبار إلخذ بعين امع األ
 (.نجازطريقة نسبة اإل)الميزانية 

 :إنجاز عملية تقديم الخدمات للعمالء( نسبة)طرق تحديد درجة  -ب
الحاالت تنتهي السنة المالية للمنشأة دون إستكمال الخدمات المتعاقد عليها من العمالء، في كثير من 

هناك عدة طرق يمكن إستخدامها لقياس نسبة اإلنجاز  Matching Principle))وتطبيقًا لمبدأ المقابلة 
دمات المقدمة إعتمادًا المقدمة للعمالء بتاريخ الميزانية، حيث تختار المنشأة الطريقة التي تقيس موثوقية الخ

  :وتشمل هذه الطرق ما يليعلى طبيعة الخدمة المقدمة 
. عتراف باإليراد على نسبة تنفيذ المهام المطلوبةحيث تعتمد هذه الطريقة لإل: طريقة نسبة اإلنجاز .1

وبموجب هذه الطريقة يعترف باإليراد في الفترات المحاسبية التي تقدم خاللها المنشأة الخدمات 
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عتراف باإليراد على هذا األساس معلومات مفيدة عن مدى نشاط الخدمة لوبة منها، ويوفر اإلالمط
 .وعن اإلنجاز خالل الفترة المحاسبية
عتراف باإليراد وفق طريقة نسبة اإلنجاز، ، اإل"عقود اإلنشاء(: "11)ويتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 

كما يتم اإلعتراف بأية إيرادات ناجمة عن تقديم . لكتابوكما هو مبين في الفصل الخامس عشر من هذا ا
خدمات الدراسات اإلستكشافية أو دراسات الجدوى اإلقتصادية من خالل نسبة اإلنجاز والتي تتحدد كما 

 : يلي
نسبة إنجاز تقديم الخدمات 

 =بتاريخ الميزانية 
 التكاليف المتكبدة حتى تاريخ الميزانية

 
 المقدرة للعملية بتاريخ الميزانيةإجمالي التكاليف 

 .صة للعمل المنجزإجراء مسوحات ميدانية ومخصّ . 2
 .لى مجموع الخدمات الواجب تقديمها للعميلإالخدمات المقدمة حتى نهاية السنة المالية منسوبة . 3
فإنه يجب  عندما ال يمكن تحديد أو تقدير نتائج العملية التي تتضمن تقديم خدمات على نحو موثوق، -ـج

وعندما ال يمكن تقدير نتائج . عتراف باإليراد فقط بمقدار المصروفات المتكبدة الممكن إستردادهااإل
نما ا  العملية بموثوقية ويكون من المحتمل عدم إسترداد التكاليف التي تم تكبدها، فال يعترف باإليراد، و 

 .يعترف بالتكاليف المتكبدة كمصروف
 ( 4)مثال 
قتصادية للشركة إجراء دراسة حد المستثمرين إلأستشارات عقد مع قعت شركة الشرق لإلو  1/1/2011في 
وفيما يلي . ن يتم تنفيذ الدراسة وتسليمها خالل سنتين من تاريخ توقيع العقدأدينار وعلى  100000بقيمة 

 :التكاليف المتعلقة بالدراسة
إجمالي التكاليف الفعلية المنفقة  التاريخ

 لتاريخه
التكاليف المقدرة إلتمام  إجمالي

 الدراسة
 دينار 24000 دينار 36000 31/12/2011
 0 دينار 66000 31/12/2012

 : المطلوب
 .2012و 2011للعامين نجاز تحديد نسبة اإل .1
  .عتراف به لكل سنةتحديد مقدار اإليراد الواجب اإل .2

 ( 4)حل مثال 
 .2012و  2011نجاز لألعوام تحديد نسبة اإل. 1

 = 31/12/2011إنجاز تقديم الخدمة في نسبة 
36000 

 =60% 
36000  +24000 
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جمالي نسبة إنجاز تقديم الخدمة في إ
31/12/2012 = 

66000 
 =100% 

66000  +0 
 %.41% = 61 -% 111=  2112نجاز للعام نسبة اإل 

 .عتراف به لكل سنةمقدار اإليرادات الواجب اإل .1
 اإليراد مقدار حتسابطريقة اإل السنة
 دينار 60000 % =60×  100000 2011
 دينار 40000 % =40×  1000000 2012

 (5)مثال 
 (:18)حاالت عملية على اإلعتراف باإليراد من تقديم الخدمات يوردها المعيار رقم فيما يلي  

 Installement Sales  التقسيطمبيعات . 1 
 مقدمة  1.1 

جمالية سلوب البيع بالتقسيط وذلك لزيادة حجم المبيعات، وتخفيض الكلفة اإلألى إالعديد من المنشآت  تلجأ
لى إو الشراء أنتاج للوحدة المنتجة من خالل تخفيض نصيب الوحدة من التكلفة الثابته عند وصول اإل

 اإلعتراف باإليراد الحالة الرقم
التجارية أمام يعترف بها عند ظهور اإلعالنات  إيراد اإلعالنات  .1

خراج اإلعالن فيعترف . الجمهور أما إيرادات إنتاج وا 
 .في القوائم المالية وفق نسبة اإلنجاز

إيراد عموالت وكالة   .2
 التأمين

عتراف بعموالت وكالة التأمين عند بدء التأمين يتم اإل
ما لم يكن من المحتمل أن يضطر الوكيل إلى تقديم 

تم تأجيل جزء من خدمات إضافية، وفي هذه الحالة ي
 .اإليراد لتغطية تكلفة تقديم تلك الخدمة

شتراكات على أساس القسط عتراف عادة باإليتم اإل شتراكاتإيراد اإل  .3
شتراك وبنسبة وتناسب مع المدة الثابت خالل فترة اإل

 .الزمنية
عتراف برسوم التعليم والدراسة خالل الفترة التي يتم اإل يرادات الرسوم الدراسيةإ  .4

 .يتم فيها تقديم خدمة التعليم
إيراد رسوم دخول  

 الحفالت
يعترف باإليراد من الحفالت الفنية وحفالت الطعام 

تقديم )والحفالت األخرى المشابهة عند وقوع الحدث 
 .وليس عند بيع التذاكر( الخدمة
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التي وقد شاع اللجوء للبيع بالتقسيط لدى الشركات  .رباحلى زيادة األإمثل والذي يؤدي بدوره الحجم األ
 . ثاث المنزلي وتجارة السيارات والعقارات وغيرهاجهزة الكهربائية واألتتاجر باأل

نه يحمل مخاطر أ، هي يضاً أثاره السلبية آهم أن أ وبالرغم من هذه المزايا التي يحققها البيع بالتقسيط األ
ء في تسديد ماللى تضخيم قيمة الديون المعدومة التي تنتج عن عجز العإن يؤدي أكبيره حيث يمكن 

ن هذا األسلوب من البيع يجذب عادة فئة العمالء ممن تكون أقساط في مواعيدها المحددة، خاصة و األ
 .محدودةقدراتهم المالية 

ما بالنسبة لنسبة مجمل ربح مبيعات التقسيط فهي مرتفعة مقارنة بنسبة مجمل الربح للمبيعات النقدية أ
  :عتبار ما يليبالتقسيط تأخذ بعين اإلكون سعر بيع البضاعة المباعة وذلك 

قساط قد تمتد أصيل قيمة السلعة المباعة على عدة ن مبيعات التقسيط تتضمن تحأئتمان حيث فوائد اإل -
 . لى الثمن النقدي مبلغًا يمثل فوائدإضافة جمالي للسلعة باإللعدة سنوات لذلك يتضمن الثمن اإل

 .لى ثمن البيعإيم السلعة للعميل ي سيتحملها البائع بعد تسلبدل المصاريف المحتملة لضمان السلعة الت -
 .الخسائر المحتملة للديون المعدومة الناتجة عن عدم التحصيل -

دراج شرط في عقد البيع يتضمن الحق في إويقوم البائع عادة بالتخفيف من مخاطر البيع بالتقسيط ب
ستالم دفعة مقدمة كبيرة إلى إضافة إ .قساطسترداد السلعة من العميل في حال التخلف عن تسديد األإ

 .عند البيعمن العميل مكان قدر األ
 Installement Sales Accounting forالمعالجة المحاسبية للبيع بالتقسيط  2.1

ن يراد، ألعتراف باإلهم المشاكل المحاسبية التي تظهر في البيع بالتقسيط هي عملية تحديد توقيت اإلأمن  
( حقةمثل الصيانة الآل)التي ستتحقق من عملية البيع وكذلك النفقات التي ستتحملها المنشأة يرادات اإل

قساط غير مؤكدة وال يمكن تقدير عملية تحصيل األف .يصعب تحديدها بدقة بتاريخ حدوث عملية البيع
ساسًا لتحديد أالديون المشكوك فيها بموضوعية، مما يجعل من الصعوبة تطبيق مبدأ المقابلة الذي يعتبر 

 . ربح الفترة المحاسبية
 :يرادات مبيعات التقسيط هماإعتراف بلإل في الممارسات المحاسبية ستخدامهماإيتم  وهناك طريقتان

 .Installment Sales Method(طريقة مجمل الربح يضاً أوتسمى )ط طريقة مبيعات التقسي -1 
 Cost Recovery Method سترداد التكلفةإطريقة  -2 
   :وفيما يلي بيان لكال الطريقتان 
 Installment Sales Method( طريقة مجمل الربح)طريقة مبيعات التقسيط  - 1

عتراف بالدخل من مبيعات التقسيط خالل الفترات التي يتم فيها تحصيل النقدية تقوم هذه الطريقة على اإل
حيث . بلية بموثوقيةالمتحصالت النقدية المستقمن العمالء وليس خالل فترة البيع، نظرًا لصعوبة تقدير 

قساط المحصلة خاللها، يخصص لكل فترة محاسبية حصة من مجمل الربح المحقق يتناسب مع قيمة األ
  :وتحدد هذه الحصة بالمعادلة التالية

  المتحصالت النقدية خالل الفترة المالية × نسبة مجمل الربح = مجمل الربح المحقق خالل الفترة المالية 
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                                                           :حيث
 .المبيعات/ مجمل الربح = نسبة مجمل الربح  

 . تكلفة البضاعة المباعة –المبيعات = مجمل الربح 
 .خدامًا في معالجة مبيعات التقسيطستإكثر وتعتبر هذه الطريقة األ

ويتم عرض مجمل الربح المحقق من مبيعات التقسيط في بند منفصل بعد رقم مجمل ربح الشركة من 
 .المبيعات العادية

 ( 6)مثال 
بمبلغ جهزة الكهربائية للعميل طارق باعت شركة العروبة التجارية مجموعة من األ 1/4/2010في  

ن يقوم طارق بتسديد أعلى  ،وتتبع الشركة الجرد المستمردينار  54000وتبلغ تكلفتها دينار  20000
  :اقساط وكما يلي 3دينار دفعة مقدمة والباقي على  20000

  1/1/2013دينار في  30000، 1/4/2012دينار في   25000، 1/4/2011دينار في  15000
 .لربح للمحاسبة عن مبيعات التقسيطوتستخدم الشركة طريقة مجمل ا

  :مطلوبال
 2013 – 2010بين الفترات المالية رباح عملية البيع أتخصيص  -1
 .1/4/2010ستالم الدفعة المقدمة في ا  ثبات عملية البيع و إ -2
 .2011- 2010عوام الربح المحقق لألقساط المحصلة و باألعتراف زمة لإلعداد القيود الآلإ -3
 .عرض مجمل الربح المحقق من مبيعات التقسيط في قائمة الدخل بيان كيفية -4

 ( 6)حل مثال
  20000(/54000- 20000= )نسبة مجمل الربح  تحديدفي البداية يتم 

  =40 % 
تخصيص مجمل ربح مبيعات التقسيط بين الفترات المالية وبنسبة وتناسب مع المتحصالت النقدية  -1

          :لكل فترة
 المجموع 2113 2112 2111 2111عام  البيان

 المتحصالت النقدية للفترة
× 

 نسبة مجمل الربح

 دينار 20000
 
40 % 

15000 
 
40% 

25000 
 
40% 

30000 
 
40% 

20000 
 
40% 

 36000 12000 10000 6000 1000 مجمل الربح المحقق
 دينار
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    :ستالم الدفعة المقدمةا  ثبات عملية البيع و إ -2
 من مذكورين  له منه

 1/4/2010النقدية                                 / حـ  20000
 ذمم مدينة مبيعات التقسيط  / حـ   00000
 مبيعات التقسيط / لى حـإ     20000 
 (ستالم دفعة مقدمةا  مبيعات بالتقسيط و )  

  :ثبات تكلفة البضاعة المباعةإقيد  
 1/4/2010      تكلفة البضاعة المباعة       / من حـ  54000

 مخزون بضاعة التقسيط / لى حـإ     54000 
  :2010عتراف بالربح المحقق لعام اإل - 3
ظهار مجمل الربح ا  قفال حساب مبيعات التقسيط وتكلفة مبيعات التقسيط و إ 31/12/2010يتم في  -أ  

   :المؤجل
 31/12/2010                                        له منه

 مبيعات التقسيط                    /من حـ  20000
 لى مذكورين إ   
 تكلفة مبيعات التقسيط  / حـ 54000 
 مجمل الربح المؤجل/ حـ 36000 

 (قفال مبيعات التقسيط وتكلفتهاإ)  
دينار والمبين في الجدول  1000والبالغ  2010عتراف بالربح المحقق لعام عداد قيد لإلإكما يتم  -ب

 . السابق
 31/12/2010            مجمل الربح المؤجل   / من ح  1000

  مجمل الربح المحقق/ لى حـإ     1000 
ويتم عرض مجمل الربح المحقق من مبيعات التقسيط في قائمة الدخل في بند منفصل بعد رقم مجمل  -ج 

  :الربح للشركة من المبيعات العادية وكما يلي
 ×××(                        العادية)المبيعات           

 (×××)(            العادية)تكلفة البضاعة المباعة  -         
 ×××مجمل الربح                                           

 1000مجمل ربح محقق مبيعات التقسيط    : يضاف         
 ×××   مجموع مجمل الربح                              
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  :2111القيود المحاسبية لعام  -د
 :        1/4/2011ول في ثبات تحصيل القسط األإ -

 1/4/2011                              النقدية / من حـ  15000
 ذمم مدينة مبيعات التقسيط  / لى حـإ     15000 

   :دينار بالقيد التالي 6000بمبلغ  2011عتراف بالربح المحقق لعام يتم اإل 2011/ 31/12في  -
 31/12/2011مجمل الربح المؤجل               / من ح  6000

 مجمل الربح المحقق / لى حـإ     6000 
عتبارة غير مكتسب بإلتزامات في قائمة المركز المالي ويظهر حساب مجمل الربح المؤجل ضمن اإل

 . يرادات غير المكتسبةي يعامل كاإلأ
   Cost Recovery Methodسترداد التكلفةإطريقة  -2
سترداد وتحصيل تكلفة إال بعد إرباح من مبيعات التقسيط أعتراف بأيه بموجب هذه الطريقة ال يتم اإل 

قل أ وهذه الطريقة .كثر تحفظًا من طريقة مجمل الربح السابقة الذكرأالسلعة المباعة بالكامل، وهي طريقة 
عادة عندما تكون المخاطر مرتفعة جدًا مثل البيع بالتقسيط في حاالت الحروب  ويتم اللجوء اليها ستخداماً إ

 . ستقراروعدم اإل
 (7)مثال

ية أسترداد التكلفة ال تعترف بإن شركة العروبة وبموجب طريقة إالسابق، ف( 6) دة لبيانات المثال رقمبالعو  
 .دينار 54000رباح حتى تقوم بتحصيل تكلفة البضاعة المباعة البالغة أ

   :ن مجمل الربح المحقق سيعترف به كما يليإوعليه ف
المتحصالت  التاريخ

 النقدية
الربح  مجمل التكاليف المستردة

 المحقق
 ـ 20000 20000 1/4/2010
 ـ 15000 15000 1/4/2011
1/4/2012 25000 12000 6000 
 30000 ـ 30000 1/4/2013

 36111 54111 01111 المجموع
سترداد تكلفة البضاعة المباعة حيث إن مجمل الربح المحقق يعترف به فقط بعد أنالحظ من هذا الجدول   

دينار فقط  6000عتراف بمبلغ تم اإل 2012وفي عام  2011و 2010لعام  ي مجمل ربحألم يعترف ب
 . كربح 2013عتراف بكامل متحصالت عام لى اإلإضافة إعتراف بتكلفة المبيعات ستكمال اإلإبعد 

  :القيود المحاسبية
بقيد البيع سترداد التكلفة عن طريقة مجمل الربح فيما يتعلق إال تختلف القيود المحاسبية بموجب طريقة  -أ
 .2010ي ربح محقق لعامأعتراف بستثناء عدم اإلإب .2010ثبات مجمل الربح الموجل نهاية عام ا  و 
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كما هو الحال بطريقة مجمل الربح  1/4/2011ثبات قيد التحصيل فقط في إيتم  2011خالل عام  -ب
 .2011رباح لعام أي أعتراف بلكن ال يتم اإل

يتم  31/12/2012وفي ،1/4/2012قيد المتحصالت النقدية في عداد إفيتم  2012ما خالل عام أ -ج
عداد القيد إدينار كمجمل ربح محقق كما هو موضح في الجدول السابق، ويتم  6000عتراف بمبلغ اإل

 : التالي
 31/12/2012مجمل الربح المؤجل               / من ح  6000

 مجمل الربح المحقق / لى حـإ     6000 
عتراف بكامل قيمة ، وفي نهاية العام يتم اإل1/4/2013عداد التحصيل في إيتم  2013خالل عام  -د

 :المتحصالت النقدية كمجمل ربح محقق كما هو مبين في الجدول السابق، وكما يلي
 31/12/2013مجمل الربح المؤجل               / من ح  30000

 مجمل الربح المحقق / لى حـإ     30000 
   Change in Accounting Estimatesالتغير في التقديرات المحاسبية. 0

ألصل أو إلتزام ما، على ( القيمة الدفترية)تمثل التغيرات في التقديرات المحاسبية تعديل في المبلغ المسجل 
المستقبلية هتالك السنوي لألصل نتيجة إعادة تقييم الوضع الراهن والمنافع سبيل المثال تعديل مبلغ اإل

وتنتج التغيرات في التقديرات المحاسبية . و قيمة الخردةإ/نتاجي وعادة تقدير العمر اإلإالمتوقعة والمتمثل ب
  .، وبالتالي فهي ليست تصحيح أخطاءومات جديدة لم تكن متوفرة سابقاً عن نشوء معل
 :للتقديرات للعديد من البنود مثلن عملية إعداد القوائم المالية تتطلب اإلستخدام المتكرر أومن المعلوم 

قتصادية ستهالك المتوقع للمنافع اإلستهالك، أو نمط اإلاألعمار اإلنتاجية لألصول القابلة لإل -
 .المستقبلية المتمثلة في تلك األصول

 .  تقادم المخزون -
 . قيمة الخردة أو النفاية لألصول الملموسة طويلة األجل -
 .الديون المشكوك في تحصيلها -
 . المقدرةتكاليف التقاعد ، و لتزامات الضماناتإ -

وعلى الرغم من أن إعداد القوائم المالية يتطلب إستخدام تقديرات معقولة، إال أن هذه التقديرات من وجهة 
 و تقوض موثوقية تلك القوائم  واإلعتماد عليها أال تضعف  IASBنظر مجلس معايير المحاسبة الدولية 

(Reliability).  مرور الوقت فإن التقديرات لتلك البنود وما شابهها معرضة للتغيير بدرجة كبيرة عند ومع
 .الحصول على معلومات وحقائق جديدة
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 المعالجة المحاسبية للتغير بالتقديرات المحاسبية  1.0 
من  بأثر مستقبليعتراف بأثر التغير في التقدير المحاسبي اإل 1(1)يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم  

خالل تضمينه في الربح أو الخسارة  خالل فترة التغير بالتقديرات كان التغير يؤثر على تلك الفترة فقط 
ذا كان و خالل فترة التغير والفترات المستقبلية إأ. مثل التغير في تقديرات الديون المشكوك في تحصيلها

اإلنتاجي لألصول الثابتة والتي ستؤثر بدورها مثل التغير في تقديرات العمر ، التغير يؤثر على كل منهما
 .على مصروف اإلهتالك للسنة الحالية وللسنوات القادمة حتى إنتهاء عمر األصل

 (1)مثال 
سنوات، كما قدرت  5نذاك آدينار وقد قدر عمرها اإلنتاجي  33000تم شراء آلة بمبلغ  ،1/1/2006في 

 .  ركة طريقة القسط الثابت في اإلهتالكدينار، وتستخدم الش 3000قيمة النفاية بمبلغ 
 5ونظرًا لنشوء معلومات جديدة لم تكن متوفرة سابقًا ق در بأن األصل سيستخدم لمدة  ،1/1/2002وفي 

 .دينار 4000كما أعيد تقدير الخردة لتصبح القيمة الجديدة المقدرة  1/1/2002خرى إعتبارًا من أسنوات 
لعام  هتالك الجديدحتساب مصروف اإلا  بيان المعالجة المحاسبية للتغير بالتقديرات المحاسبية و  :المطلوب
 .حقة لهاوالسنوات الآل 2002

 (  1)حل مثال 
حتى إنتهاء  2002مابعد عام )والفترات المستقبلية ( 2002عام )كنتيجة لهذا التغيير، فإن الفترة الحالية 

 .التقديرات السابقة في عمر األصل وقيمة الخردةستتأثر بالتغير في ( عمر األصل
عن  على هذه التغيرات فإن قسط اإلهتالك السنوي على مدار العمر المتبقي لألصل سيتم إحتسابه اً وبناء

 :كما يلي السنة التي حصل فيها التغير بالتقدير طريق تحديد القيمة الدفترية كما في بداية
 النفاية المعاد تقديرهاقيم  –القيمة الدفترية لألصل  

 =مصروف اإلهتالك الجديد 
 العمر المتبقي لألصل

 

 دينار 2200= 
215000 – 4000 

= 
5 

، مما سيزيد صافي دينار سنوياً  2200دينار سنويًا إلى  6000أي أن مصروف اإلهتالك إنخفض من 
 .دينار حتى إنتهاء عمر األصل 3100الربح لدى المنشأة بمبلغ 

                                                           
1   IAS (8) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors  
 –التكلفة )دينار وتمثل  15000التغيير في تقدير كل من عمر األصل والقيمة المتبقية بلغت القيمة الدفترية لألصل عند  2

دينار  6000دينار حيث كان مصروف اإلهتالك السنوي قبل التغيير ( 11000 – 33000)أي  ( مجمع اإلهتالك
 .دينار 11000وبالتالي فإن رصيد مجمع اإلهتالك يبلغ للسنوات الثالث األولى . 5÷ ( 3000 - 33000)



  

 -60- 

   :(1)متطلبات اإلفصاح عن التغير في التقديرات المحاسبية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  2.0
يجب أن تفصح المنشأة عن طبيعة و حجم التغير في التقدير المحاسبي الذي يكون له تأثير في الفترة 

األثر على الفترات ستثناء اإلفصاح عن إالحالية أو يتوقع إن يكون له تأثير في الفترات المستقبلية، ب
ذا لم يتم اإلفصاح عن حجم األثر في  .المستقبلية عندما يكون من غير العملي تقدير ذلك األثر وا 

 .ن تقديره غير عملي، تقوم المنشاة باإلفصاح عن تلك الحقيقةالفترات المستقبلية أل

 Accounting Policies Changes in التغير في السياسات المحاسبية. 11
نها األسس والقواعد واألعراف واألحكام والممارسات التي تتبعها المنشأة في أالسياسات المحاسبية بتعرف 

 .إعداد وعرض القوائم المالية
ختيار وتطبيق إفي  الثبات IAS 8 (1)معيار المحاسبة الدولي رقم  يتطلبو   تباع السياسات المحاسبية وا 

والتغيرات في السياسة المحاسبية . السياسات المحاسبية بشكل يالئم المعامالت واألحداث ذات العالقة
. خرآإلى مبدأ  إلعداد التقارير المالية الدولية معاييرالتعني تحول المنشأة من مبدأ محاسبي مقبول وفق 

المخزون إلى  المستخدمة في تسعير( WA)ول من طريقة المتوسط المرجح وعلى سبيل المثال، فإن التح
  .يعتبر تغير في سياسة محاسبية( FIFO)طريقة الوارد أواًل صادر أواًل 

التغير في بيسمح حيث  ،ستثناء الحاالت التاليةإوبشكل عام ال يسمح بالتغير بالسياسات المحاسبية ب
  :السياسة المحاسبية إذا

 أو   لزاميالتحول اإل و اذا تطلب تشريع محلي ذلك، ويسمى أتطلب معيار محاسبي دولي ذلك   -
أدى هذا التغيير لعرض قوائم مالية تقدم معلومات موثوقة ومالئمة أكثر حول تأثير العمليات المالية  -

 .ختياريالتحول اإلعلى ميزانية المنشأة ونتيجة أعمالها وتدفقاتها النقدية ويسمى 
 المعالجة المحاسبية للتغير بالسياسات المحاسبية  1.11

يجب على المنشاة المحاسبة عن التغيير في السياسة ( 1)بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  -
عن التطبيق األولي لمعيار أو تفسير معين بموجب األحكام اإلنتقالية المحددة أن  الناتجالمحاسبية 

 .وجدت في ذلك المعيار أو التفسير
عندما تقوم المنشأة بتغيير السياسة المحاسبية عند التطبيق األولي لمعيار أو تفسير معين ال يحتوي  -

تغيير السياسة المحاسبية بشكل طوعي تقوم ب أونتقالية محددة تنطبق على ذلك التغيير، إأحكامًا 
من خالل تعديل الرصيد Retrospectively بأثر رجعي يجب عليها تطبيق التغيير  ،(إختياري)
 .رباح المحتجزةفتتاحي لألاإل

فتتاحي لكل بند متأثر في حقوق الملكية ألول فترة سابقة معروضة والمبالغ اإل كما يتم تعديل الرصيد
 .السياسة المحاسبية مطبقة سابقاً  المفصح عنها لكل فترة سابقة معروضة كما لو أنالمقارنة األخرى 
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 :Impracticable Applying a Requirement عدم قابلية التطبيق 
، في بداية الفترة الحالية لتطبيق عندما يكون من الصعب أو من غير العملي تحديد األثر التراكمي

السياسة المحاسبية الجديدة على كافة الفترات السابقة، يتم تعديل المعلومات المقارنة لتطبيق السياسة 
 .من بداية أول فترة قابلة للتطبيق بأثر مستقبليالمحاسبية الجديدة 

. بذلك بذل كل جهد معقول للقياميعد تطبيق المتطلب غير ممكن عندما ال تستطيع المنشأة تطبيقه بعد  
وبالنسبة لفترة سابقة محددة، يعتبر من غير الممكن تطبيق التغيير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي أو 

 :إعادة العرض بأثر رجعي لتصويب خطأ معين إذا
 .كانت آثار التطبيق بأثر رجعي أو إعادة العرض بأثر رجعي غير قابلة للتحديد -
فتراضات حول ما كانت ستكون عليه نية إثر رجعي أو إعادة العرض بأثر رجعي تطلب التطبيق بأ -

 .اإلدارة في تلك الفترة
 (التغير في السياسة المحاسبية مع التطبيق بأثر رجعي)( 0)مثال 
بخمس  للمعداتنتاجي دينار وقدر العمر اإل 36000بقيمة  معدات تحاداإلشترت شركة إ 1/1/2006في 

في . المعداتستهالك إستخدام طريقة القسط الثابت في إدينار وقررت الشركة  6000سنوات والخرد بقيمة 
رقام السنين وكان سبب أستخدام طريقة مجموع ا  ستهالك و قررت الشركة تغيير طريقة اإل 31/12/2001

أرقام السنين وليس بسبب  ستخدام الشركات التي تعمل في مجال نفس الصناعة لطريقة مجموعإالتغيير هو 
تخضع الشركة لضريبة على الدخل تبلغ . صلقتصادية المقدر الحصول عليها من األالتغير في المنافع اإل

 .لغايات الضريبة بطريقة القسط الثابت المعداتستهلك ت، و 20%
 :رباح المحتجزة قبل إجراء التغيير كما يليبلغ رصيد األ

 دينار 20000 1/1/2006
 دينار 21000 31/12/2006
 دينار 60000 31/12/2000

ق سهم عادية، وال يوجد مكونات أخرى ضمن حقو أدينار ويتكون من  100000س مال الشركة أيبلغ ر  -
 .الملكية سوى األرباح المحتجزة
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 :على النحو التالي 2001و   2000كما ظهرت قائمة الدخل المختصرة للعام 
 2111 2117 البيان

 220000 100000 المبيعاتيرادات إ
 (100000) (20000) يطرح تكاليف المبيعات

 120000 10000 مجمل الربح
 (50000) (34000) (المعداتهتالك إقبل تنزيل مصروف )دارية إيطرح مصاريف 
  (6000) المعداتهتالك إينزل مصروف 

  40000 الربح قبل ضريبة الدخل
  (1000) %20ينزل ضريبة الدخل 

  32000 الربح بعد ضريبة الدخل
 .2001و 2000بيان أثر التغير في السياسة المحاسبية على القوائم المالية لعامي  :المطلوب
 ( 0)حل مثال 

 :(2000و  2006)ثر التغير على الفترات السابقة للتغير أ
 2117 2116 البيان

 هتالك السنوي حسب طريقة القسط الثابتقسط اإل
 5÷  30000( = 6000 – 36000( = )التغييرجراء إبدون )

6000 6000 

 رقام السنيينأهتالك السنوي حسب طريقة مجموع قسط اإل
 ( جراء التغييرإبعد )

  

  (10000) = 5/15× ( 6000 – 36000= ) 2006عام 
 (1000)  = 4/15× ( 6000 – 36000= ) 2000عام 

 2000 4000 هتالكفرق اإل
 (400) (100) %20ثر الضريبة أ

 1600 3200 ثر التغيير في السياسات المحاسبية بعد الضريبةأصافي 
 :2000و  2006جراء القيد التالي لتعديل فروقات عامي إعلى ما سبق، يتم  اً وبناء

 31/12/2001 ثر المتراكم للتغير في السياسات المحاسبيةاأل/من حـ  4100
 صول ضريبية مؤجلة أ/ حـ     1200

  ثاثأهتالك إمجمع / لى حـإ 6000 
 .المحتجزةرباح ثر المتراكم للتغير في السياسات المحاسبية يقفل في حساب األوحساب األ

 31/12/2001 رباح المحتجزة األ/ من حـ  4100
  ثر المتراكم للتغير في السياسات المحاسبيةاأل/ لى حـإ    4100 
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هتالك الجديدة التي تم تبنيها على طريقة اإل اً بناء المعداتهتالك إحتساب إفيتم ( 2001)ما العام الحالي أ
 :كما يلي 2001هتالك للعام من قبل الشركة، وعليه يكون مصروف اإل

 .دينار 6000=  3/15× ( 6000 – 36000= ) 2001عام 
ن الشركة تنشر قوائم مقارنة أفتراض إب في ضوء التغيير 2001و 2000قائمة الدخل المقارنة للعامين  -

  :كما يليلعامين 
 لعام قائمة الدخل

 2111 معدلة 2117 البيان
 220000 100000 يرادات المبيعاتإ

 (100000) (20000) يطرح تكاليف المبيعات
 120000 10000 مجمل الربح

 (50000) (34000) (ثاثهتالك األإقبل تنزيل مصروف )دارية إيطرح مصاريف 
 (6000) (1000) ثاثأهتالك إينزل مصروف 

 64000 31000 الربح قبل ضريبة الدخل
 (12100) (0600) %20ينزل ضريبة الدخل 

 51200 30400 الربح بعد ضريبة الدخل
ن الشركة تنشر أفتراض إفي ضوء التغيير وب 2001و 2000 المقارنة للعامين  قائمة المركز المالي -

 :المقارنة لعامينالقوائم المالية 
 قائمة المركز المالي كما هي في

 1/1/2117 البيان
 معدلة

 31/12/2111 معدلة 31/12/2117

 36000 36000 36000 (بالتكلفة التاريخية) المعدات
 4(24000) 3(11000) (10000) هتالكإيطرح مجمع 

 12000 11000 26000 صافي القية الدفترية
 

                                                           
 رقام السنينأبموجب طريقة مجموع  2000و  2006ثاث لعامي هتالك األإتالك يغطي مجمع اإل 3
(10000  +1000.) 
رقام السنين أبموجب طريقة مجموع  2001و 2000و  2006ثاث لالعوام هتالك األإهتالك يغطي مجمع اإل 4
(10000  +1000+6000.) 
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 :قائمة التغيرات في حقوق الملكية وكما يليكما وسيتم  إعادة عرض 
 قائمة التغيرات في حقوق الملكية

أسهم رأس  
 المال

األرباح 
 المحتجزة

 (المعاد بيانها)

 المجموع

 121000 21000 100000  1/1/2000= 31/12/2006الرصيد كما في 
    التغير في السياسة المحاسبية            

 "2006للعام  المعداتهتالك إ"
 (1/1/2000ما قبل )

___ (3200) (3200) 

 124100 24100 100000 (  المعدل) 1/1/2000الرصيد كما في
 30400 30400 ___  (المعدل) 2000صافي الربح لعام  :يضاف

 155200 55200 100000                              31/12/2000الرصيد كما في 
 51200 51200 ___                                              2001صافي الربح لعام 
 206400 106400 100000 31/12/2001الرصيد كما في 

 :مالحظة
وقبل التغير في السياسة  2006نالحظ في المثال السابق أن رصيد األرباح المحتجزة كما في نهاية عام 

دينار وبإنخفاض  24100 دينار، وقد أصبح بعد التغير في السياسة المحاسبية 21000المحاسبية قد بلغ 
 .دينار 3200 مقداره

ويتطلب المعيار اإلفصاح عن أثر التغيرات في السياسات المحاسبية وضمن اإليضاحات، بحيث يظهر 
 :اإلفصاح كما يلي

 اإليضاحات
لديها من خالل  المعداتهتالك إقامت الشركة بتغيير سياستها المحاسبية لمعالجة  2001خالل عام 

ن التحول إدارة فرقام السنيين بداًل من طريقة القسط الثابت، ومن وجهة نظر اإلأستخدام طريقة مجموع إ
التي تم ن السياسة الجديدة أ، كما المعداتهتالك لى السياسة الجديدة سيعطي معلومات أكثر مالئمة إلإ

تبنيها تنسجم مع الممارسة الصناعية المحلية للشركات المماثلة، مما يجعل القوائم المالية للشركة أكثر 
وتمت المحاسبة عن هذا التغير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي، كما تم إعادة عرض . قابلية للمقارنة

  .2000القوائم المالية المقارنة لعام 

  Correction of Errorsتصحيح األخطاء .11
حذف بند من بنود القوائم المالية أو : أخطاء الفترات السابقة بأنها( 1)يعرف معيار المحاسبة الدولي رقم  

إدراجه بشكل خاطيء في القوائم المالية لفترة أو لعدة فترات سابقة، نتيجة عدم إستخدام أو الخطأ في 
تي كانت متوفرة عند التصريح بإصدار القوائم المالية، إستخدام معلومات صحيحة متوفرة وموثوقة وال
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األخطاء : ويمكن الحصول عليها وأخذها بعين اإلعتبار عند إعداد القوائم المالية ومن أمثلة هذه األخطاء
  .غفال الحقائق أو تفسيرها بشكل خاطيء، واإلحتيالإالحسابية، أخطاء في تطبيق السياسات المحاسبية، 

 :الفرق بين األخطاء والتغيرات في التقديرات المحاسبية  1.11
. مراجعة عند توفر معلومات إضافية تمثل التقديرات المحاسبية تحديد أرقام تقريبية ومقدرة والتي تحتاج الى

فمثاًل اإلعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن تحقق اإللتزامات الطارئة والتي لم يتم تقديرها بشكل 
لكن إذا كان مبلغ . تعتبر فروقات ناتجة عن التقديرات المحاسبية وال يمثل ذلك تصحيح أخطاء موثوق،

ن هناك إعداد القوائم المالية فإاإللتزامات الطارئة قد تم أحتسابه بشكل خاطيء من المعلومات المتوفرة عند 
 .خطأ إحتساب

 ( خطاء فترات سابقةأ)خطاء المعالجة المحاسبية لأل  2.11 
بأثر  ان تتم( 1)وتتطلب المعالجة المحاسبية لتصحيح أخطاء فترات سابقة وفق المعيار المحاسبي رقم 

عادة عرض البيانات المالية بأثر رجعي وكما ا  رباح المدورة و فتتاحي لألرجعي من خالل تعديل الرصيد اإل
 :(ذا كان ذلك عملياً إ)يلي 

 .  السابقة المعروضة التي حدث فيها الخطأ( الفترات)إعادة عرض المبالغ المقارنة للفترة  - أ
فتتاحية لألصول إذا حدث الخطأ قبل أقدم فترة سابقة معروضة، يتم إعادة عرض األرصدة اإل - ب

 .لتزامات وحقوق الملكية ألقدم فترة سابقة معروضةواإل
ذا كان من غير العملي تحديد تأثيرات ال خطأ في فترة معينة على المعلومات المقارنة لواحدة أو أكثر من وا 

لتزامات وحقوق الملكية للفترة فتتاحية لألصول واإلالفترات السابقة المعروضة يتم إعادة عرض األرصدة اإل
 (.  والتي يمكن أن تكون الفترة الحالية)األولى التي يكون فيها إعادة العرض بأثر رجعي أمرًا ممكنًا 

ع عتراف بمبالغ عناصر القوائم المالية وقياسها واإلفصاح عنها ادة العرض بأثر رجعي تمثل تصويب اإلوا 
 .طأ الفترة السابقة لم يحدث ابداً كما لو إن خ

ذا كان من غير العملي تحديد األثر التراكمي في بداية الفترة الحالية لخطأ معين على كافة الفترات ا  و 
 . ض المعلومات المقارنة لتصحيح الخطأ بأثر مستقبلي من أول تاريخ عمليالسابقة يتم حينها إعادة عر 

 (11)مثال 
صيانه ) التاآل صيانةمبلغ مصروف  نه لم يتم إثباتأب السالم، إكتشف محاسب شركة 2010خالل عام 

، وقد ظهرت قائمة الدخل ولم يدفع المبلغ لتاريخه 2002تمت خالل عام  دينار 20000بقيمة  (عادية
 :وقائمة التغيرات في حقوق الملكية قبل تصحيح الخطأ كما يلي( جزئية)
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 2111 2110 البيان
 330000 250000 مجمل الربح                                                                     

 (100000) (120000)                              التشغيلمصاريف 
 160000 130000 110000 صافي الربح قبل الضريبة                      

 (41000) (32000)      % 30 ضريبة الدخل
 112000 21000 صافي الربح بعد الضريبة      

 131111 41111 األرباح المحتجزة أول المدة
 243111 131111 خر المدةآاألرباح المحتجزة 

 .المحاسبية لتصحيح الخطأالمعالجة بيان  :المطلوب
 (11)حل مثال 

لتصحيح ذلك ( 1)فيما يلي المعالجة المحاسبية والعرض المطلوب بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
          .                 الخطأ

 (جزئية)قائمة الدخل  -شركة السالم 
 2111 معدلة 2110 البيان

 330000 250000 مجمل الربح                                                                     
 (100000) (140000)                             (20000+120000) التشغيلمصاريف 

 160000 110000 110000 صافي الربح قبل الضريبة                      
 (41000) (33000)    % 30ضريبة الدخل  

 112000 00000 صافي الربح بعد الضريبة                    
 

 (إظهار عمود االرباح المحتجزة فقط)قائمة التغيرات في حقوق الملكية  -السالمشركة 
 2111 (معدلة) 2110 البيان

 131000 40000 علنت سابقاً أأول المدة كما ،األرباح المحتجزة
 5(14000)-----  األخطاء، صافي بعد ضريبة الدخلتصحيح 

 110000 40000 األرباح المحتجزة أول المدة المعدلة
 112000 00000 صافي الربح المعدل
 222000 110000 خر المدةآاألرباح المحتجزة 

 

                                                           
ويمثل أيضًا الفرق بين صافي الربح بوجود الخطأ . دينار 14000%( =30-1)20000ضريبة يمثل الفرق صافي اثر الخطأ بعد ال 5

  دينار 00000دينار والربح بعد تصحيح الخطأ البالغ  21000البالغ 
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   متطلبات اإلفصاح عن أخطاء الفترات السابقة 3.11
 .ماهية الخطأ في الفترة السابقة -أ
 :اإلفصاح عن مبلغ تصحيح األخطاء لكافة الفترات السابقة المعروضة -ب

 .معروض ومتأثر في القوائم الماليةلكل بند  -
م من األرباح األساسية ة لحصة السهأعلى المنش( 33)إذا إنطبق معيار المحاسبة الدولي رقم  -

   .والمخفضة
 . في بداية أول فترة سابقة معروضة مقدار تصحيح الخطأ -ج
 .رجعي غير عملي لفترة سابقة معينةبيان أسباب إن إعادة العرض بأثر   -د

  Earnings per Share (EPS)( رباححصة السهم من األ )ربحية السهم . 12
ستخدام لتحليل ربحية الشركة وتقييم أدائها، حيث تستخدم تعتبر ربحية السهم من المقاييس الشائعة اإل

عبر الفترات الزمنية المتعاقبة، كما يستخدم المحللون ربحية السهم  لمقارنة ذلك مع أداء الشركة نفسها
لمقارنة ربحية وأداء الشركة مع الشركات المماثلة التي تعمل في نفس مجال الصناعة وخالل نفس الفترة 

 .المالية
 (33)رقم  فقد صدر معيار المحاسبي الدولي Earnings per Shareهمية موضوع ربحية السهم ونظرًا أل
 ."ربحية السهم" بعنوان 
كتتاب والتداول العام في حتساب وعرض ربحية السهم للشركات التي تكون أسهمها مطروحة لإلإويتم 

 . كتتاب العامو التي تنوي طرح أسهم لإلأالسوق المالي 
  Basic Earnings per Share حتساب ربحية السهم األساسيةإ 1.12

تمثل ربحية السهم األساسية، بشكل عام، حصة السهم العادي الواحد من صافي أرباح الشركة من النشاط 
ستخراج ربحية السهم عن طريق تقسيم صافي أرباح الشركة من إالمستمر بعد الفوائد والضرائب، ويتم 

ة من األرباح وحصص النشاط المستمر بعد طرح جميع المصاريف بما فيها الفوائد والضرائب وحصة األقلي
 .األسهم الممتازة من األرباح على عدد األسهم العادية المصدرة والمتداولة من قبل الشركة

 

 حصة األسهم الممتازة من األرباح –األرباح السنوية 
 =ربحية السهم 

 عدد األسهم العادية المصدرة والمتداولة من قبل الشركة

ستخدام العدد الموزون إنخفاض يتم خالل العام سواًء بالزيادة أو اإلوفي حالة تغير عدد األسهم العادية 
حتساب ربحية إحتساب ربحية السهم، وعليه تصبح معادلة لعدد األسهم خالل العام إل( المتوسط المرجح)

 :السهم على النحو التالي
 حصة األسهم الممتازة من األرباح –صافي األرباح السنوية من العمليات المستمرة 

 =ربحية السهم 
 العادية المصدرة والمتداولةلألسهم ( المتوسط المرجح)العدد الموزون 
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لى أن هناك العديد من األحداث التي ينتج عنها تغير في عدد األسهم العادية المطروحة إوتجدر اإلشارة 
كتتاب، وتوزيع أسهم مجانية، والمتداولة في السوق منها زيادة رأس مال الشركة بطرح أسهم جديدة لإل

 .لى أسهم عاديةإو األسهم الممتازة القابلة للتحويل أوشراء أسهم الخزينة، وتجزئة السهم، وتحويل السندات 
 :حتساب ربحية السهم األساسية والمتوسط المرجح لعدد األسهم نورد المثال التاليإولتوضيح كيفية 

 (11)مثال 
كما كان . دينار 1سمية إسهم عادي بقيمة  100000 المتحدة كان عدد أسهم الشركة 1/1/2011في 

 %. 10دينار تعطي أرباح  10000سمية إسهم ممتاز بقيمة  40000لدى الشركة 
 :تم ما يلي 2011وخالل العام 

سهم إضافي تم بيعها  50000قامت الشركة بزيادة رأس مالها عن طريق إصدار  1/4/2011في  -
 .للسهم دنانير 3بسعر 

 (.أسهم خزينة)سهم من أسهمها  20000قامت الشركة بشراء  1/1/2011في  -
 .قامت الشركة بتوزيع سهم مجاني لكل سهم عادي 1/10/2011في  -
 .سهم من أسهم الخزينة 6000قامت الشركة ببيع  1/11/2011في  -
 .دينار 120650 يبلغ  2011لعام بلغ صافي ربح الشركة  -

 :المطلوب
 2011حتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام إ .1
 .2011حتساب ربحية السهم األساسية للعام إ. 2

 (11)حل مثال 
 .2011حتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام إ. 1

 الفترة
عدد األسهم 

 القائم
الفترة 
 المتوسط المرجح بالشهور

1/1/2011 100000 3 (100000×2 ) ×(3÷12)  =50000 
1/4/2011 150000 4 (150000×2 ) ×(4÷12) = 100000 
1/1/2011 130000 2 (130000×2 ) ×(2÷12)  =43333.33 
1/10/2011 260000 2 (260000 ) ×(2÷12)  =43333.33 
1/11/2011 266000 1 (266000 ) ×(2 ÷12)  =44333.33 
31/12/2011 266000 0   

 سهم 211000  12  المجموع
ن توزيع أسهم مجانية يعامل وكأنه تم في بداية العام، ولهذا السبب تم أيالحظ من الجدول أعاله  -

ويعامل تجزئة السهم نفس معاملة توزيع  2ضرب عدد األسهم القائم خالل الفترات السابقة للتوزيع بـ 
 .أسهم مجانية
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 .2011حتساب ربحية السهم األساسية للعام إ. 2
 حصة األسهم الممتازة من األرباح –صافي األرباح السنوية

 لعدد األسهم خالل العام( المتوسط المرجح)العدد الموزون  =ربحية السهم 
 

120650 – (10000  ×10%) 
 =ربحية السهم 

211000 
 

 دينار للسهم  0.65  =
112650 

 =ربحية السهم 
211000 

  Diluted Earnings Per Share المخفضةربحية السهم وعرض حتساب إ 2.12
لى أسهم إة قابلة للتحويل أتحتسب وتنشر ربحية األسهم المخفضة في حالة وجود أدوات مالية لدى المنش

حتساب ربحية السهم في هذه إويتم . عادية، مثل األسهم الممتازة والسندات القابلة للتحويل ألسهم عادية
( البسط)ثر التحويل على األرباح ألى أسهم عادية وبالتالي يتم تعديل إفتراض تحويل هذه األدوات إالحالة ب

نخفاض ربحية السهم عند التحويل عن إوفي حالة . حتساب ربحية السهمإفي عملية ( المقام)وعدد األسهم 
من ربحية السهم ربحية السهم األساسية يعتبر ربحية السهم مخفضة ويتوجب في هذه الحالة نشر كل 

حد األدوات المالية أنه في حالة كون عملية تحويل ألى أوتجدر اإلشارة . األساسية وربحية السهم المخفضة
لى زيادة ربحية السهم فيتم في هذه الحالة تجاهلها وبالتالي ال تدخل في عملية إالقابلة للتحويل تؤدي 

 .حتساب ربحية السهم المخفضةإ
لى أسهم عادية وبالتالي يتوجب إن تتحول أالتي وردت ضمن المعيار والتي يمكن ومن األدوات المالية 

 :حتساب ربحية السهم المخفضة ما يليإستخدامها في إ
 الديون القابلة للتحويل -
 األسهم الممتازة القابلة للتحويل -
 أسهم الخيارات  -
 (الحقوق)أسهم التعهدات  -

لى أسهم عادية حسب درجة أثرها على ربحية السهم، حيث يتم إويتم ترتيب األدوات المالية القابلة للتحويل 
وفي حالة األدوات التي . حتساب ربحية السهم المخفضة بالبدء باألداة األكثر تخفيضا ثم التي تليها وهكذاإ

 .حتسابثر تخفيضي تستثنى من عملية اإلأال يوجد لها 
 (12)مثال 

وفيما يلي . سهم 100000بلغ عدد األسهم العادية المرجح لدى شركة الشروق  2011خالل العام 
 :المعلومات اإلضافية التالية

سنويا، ويبلغ عددها % 10دينار تعطي أرباح  50000سمية لدى الشركة أسهم ممتازة قيمتها اإل -
 .سهم عادي 2بل للتحويل الى لى أسهم عادية بمعدل كل سهم ممتاز قاإسهم قابلة للتحويل  20000
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، ويبلغ سنوياً % 12دينار يبلغ معدل الفائدة عليها  200000سمية لدى الشركة سندات قيمتها اإل -
أسهم  4لى إلى أسهم عادية بمعدل كل سند قابل للتحويل إسند قابلة للتحويل  100000عددها 
 .عادية

 .دينار  15000مبلغ    2011بلغ صافي ربح الشركة للعام  -
 %.20يبلغ معدل ضريبة الدخل على الشركة  -

 :المطلوب
 .حتساب ربحية السهم األساسيةإ .1
 .ربحية السهم المخفضة .2

 (12)حل مثال 
 .حتساب ربحية السهم األساسيةإ .1

 حصة األسهم الممتازة من األرباح –صافي األرباح السنوية
 =ربحية السهم األساسية 

 األسهم خالل العاملعدد ( المتوسط المرجح)العدد الموزون 
 

 دينار للسهم 0.100= 
15000 – 50000  ×10% 

 =ربحية السهم األساسية 
100000 

 .حتساب ربحية السهم المخفضةإ. 2
 :ثرها على ربحية السهمألى أسهم عادية حسب درجة إيتم في البداية ترتيب األدوات المالية القابلة للتحويل 

 :ثر تحويل األسهم الممتازةأ -

 دينار للسهم 0.125 =
50000  ×10% 
20000  ×2 

 .قل من ربحية السهم األساسية بالتالي يكون تحويل األسهم الممتازة مخفضةأن القيمة المحسوبة أوبما 
 : ثر تحويل السنداتأ -

 دينار للسهم 0.041= 
200000  ×12( %1-0.20) 

100000  ×4 

 :تحويلها على ربحية السهمثر أترتيب األدوات المالية حسب درجة 
 دينار 0.041السندات  .1
 دينار 0.125سهم الممتازة األ .2
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 .حتساب ربحية السهم المخفضة في ضوء تحويل السندات يليها األسهم الممتازةإبعليه يتم البدء  اً وبناء
 ربحية السهم في حالة تحويل السندات  -

 دينار للسهم . 1214 =
15000 – (50000×10+)%     
200000  ×12( %1-0.20) 
100000  +100000  ×4 

 :واألسهم الممتازة ربحية السهم في حالة تحويل السندات -
15000 +200000  ×12( %1-0.20) 
100000  +100000  ×4   +20000  ×2 

 

 دينار للسهم 0.12226= 
15000 + 12200 

= 
540000 

على ما سبق تكون األسهم الممتازة والسندات مخفضة وبالتالي تكون ربحية السهم المخفضة  اً وبناء
دينار،  0.100حيث يتوجب على الشركة نشر كل من ربحية السهم األساسية والبالغة . دينار 0.12226

 .دينار 0.12226وربحية السهم المخفضة والبالغة 
  Presentation of Earnings per Shareعرض ربحية السهم  3.12

  :بخصوص عرض ربحية السهم مايلي( 33)يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 
قائمة الدخل حتى لو كانت خسارة ( صلب)يجب عرض ربحية السهم األساسية والمخفضة في متن  -

 .ولكل فئة من األسهم العادية( أرقام سالبة)
إذا أعدت المنشأة تقريرًا عن هذه )للعمليات المتوقفة يجب عرض ربحية السهم المخفضة واألساسية  -

 .إما في صلب قائمة الدخل أو اإلفصاح عنها في اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية( العمليات
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 تمارين ال
 (ختيار من متعددإ)التمرين األول 

 :ضع دائرة حول اإلجابة األصح لكل سؤال من األسئلة التالية
ن مخصص أ الفداءكتشفت شركة إ ،2010صدار البيانات المالية لعام إوبعد  2011خالل عام  .1

 1000عن المفروض أخذه بمبلغ  يزيد 2010الديون المشكوك في تحصيلها والذي تم أخذه عام 
لم تكن متوفـرة  2011ن هذا الفرق قد ينشأ نتيجة لظهور معلومـات جـديدة خالل عام أب دينار علماً 

 . 2010بعام 
  :على النحو التالي 2011فرق في المخصص يجب معالجته خالل عام أن ال

 . تغيير في التقديرات المحاسبية -ب .             أخطاء سنوات سابقة -أ
 . ال شيء مما ذكر اعاله -د .   يةتغيير في السياسات المحاسب -جـ

ثر أمعالجة  ختياري فإنه يجبإبشكل سياستها المحاسبية المتبعة في حالة تغيير شركة مساهمة عامة . 2
   :هذا التغير كما يلي

 .معالجته بأثر رجعي - أ
 .سنة الحالية فقطثر مستقبلي للأمعالجته ب - ب
 . ثر التغيير في البيانات المالية للسنة الجارية والسنوات القادمةأخذ أثر مستقبلي و أمعالجته ب -ج  
 .عالهأال شيء مما ذكر  -د     

سنوات  4نتاجي بمدة دينار حيث قدر عمرها اإل 600000شترت شركة آلة بمبلغ إ 1/1/2001في . 3
غيرت الشركة طريقة  1/1/2010في . هتالكستخدام طريقة القسط الثابت لإلإوتم ( صفر)وقيمة النفاية 

 . رقام السنيينأمجموع لى طريقة إ هتالكاإل
  :هو هتالكاإلاألثر المتراكم لتغير طريقة 

 دينار 300000 -دينار             ب 30000 -أ     
 دينار  420000 -دينار            د 120000 -ج    
في  لهادينار، وقدر العمر اإلنتاجي  24000بقيمة  السالمة سيارةشترت شركة إ 1/0/2010بتاريخ . 4

تم إعادة  1/1/2012فتراض بتاريخ إبصفر، على ( النفاية)سنوات، وقدرت قيمة الخردة  5ذلك التاريخ بـ 
 1400( النفاية)سنوات بداًل من خمس سنوات وقيمة الخردة  0ليصبح  للسيارةتقدير العمر اإلنتاجي 

    :2012لسنة  السيارةهتالك إستخدام طريقة القسط الثابت ما هي قيمة مصروف إدينار، ب
 دينار    3422.2 -ب  دينار      2200-أ 
 دينار 2100 -دينار      د 3221 -ج

 :التاليين 6و  5جابة عن السؤاليين ستخدم المعلومات التالية لإلإ
دينار  150000ثاث للعميل مروان بمبلغ باعت شركة الهالل التجارية مجموعة من األ 1/2/2010في  

دينار دفعة  30000ن يقوم مروان بتسديد أدينار وتتبع الشركة الجرد المستمر، على  05000وتبلغ تكلفتها 
  :وكما يلي 1/2/2011من تبدأ قساط متساوية أ 3مقدمة والباقي على 
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 .وتستخدم الشركة طريقة مجمل الربح للمحاسبة عن مبيعات التقسيط
  :يبلغ 2111ن مجمل الربح المحقق لعام إ. 5
 دينار 20000 -دينار     ب 25000  -أ  
 دينار   40000 -د   دينار    15000 -ج 
 :هو 2111 صيد حساب مجمل الربح المؤجل سيظهر في قائمة المركز المالي نهاية عامر ن إ.  6
 دينار  15000 -دينار    ب 05000 -أ 
 دينار  120000 -دينار     د 60000 -ج
 :عتراف باإليراد عن أداء فني ما عنديتم اإل. 7

ستالم النقد من مبيعات التذاكر -ب    .إستالم طلبات اإلشتراك في الحفل -أ  .بيع التذاكر وا 
 . دفع أتعاب الفنان -د             .يبدأ الحفل -جـ

بمبادلة بضائع غير متشابهة، حيث بلغت القيمة السوقية العادلة للبضاعة المستلمة ( س)قامت الشركة . 1
دينار  35000( س)من الشركة دينار في حين كانت القيمة السوقية العادلة للبضاعة الصادرة  40000
 (: س)إن قيمة المبيعات التي سيتم اإلعتراف بها من قبل الشركة . دينار 30000وتكلفتها 
 دينار  35000 -دينار              ب 30000 -أ 
 .ال يتم اإلعتراف بأي إيرادات للمبيعات كونها مبادلة -دينار             د 40000 -جـ

جدوى جراء دراسة حد المستثمرين إلأستشارات عقد مع طالل لإلشركة اإلوقعت  1/1/2011في . 2
ن يتم تنفيذ الدراسة وتسليمها خالل سنتين من تاريخ أدينار وعلى  60000بقيمة لمشروح مقترح قتصادية إ

 :وفيما يلي التكاليف المتعلقة بالدراسة. توقيع العقد
إجمالي التكاليف الفعلية المنفقة  التاريخ

 هلتاريخ
إجمالي التكاليف المقدرة إلتمام 

 الدراسة
 دينار 15000 دينار 35000 31/12/2011
 0 دينار 52000 31/12/2012

  :هونجاز وفق طريقة نسبة اإل 2011نهاية عام طالل دراسة الجدوى لشركة األربح عقد ن إ 
 دينار  0000 -دينار      ب 4000 -أ 
 دينار  12500 -دينار    د 42000 -ج

سهم أدينار وكان لدى الشركة  40000مبلغ  2011بلغ صافي ربح شركة القدس بعد الضريبة لعام . 10
 100000سهم العادية وبلغ عدد األ .% 1دينار وتحصل على توزيعات ارباح  50000ممتازة بمبلغ 

 .سهم
 :تبلغ( رباححصة السهم الواحد من األ)ن ربحية السهم إ
 سهم /دينار . 450 -سهم       ب/دينار. 400  -أ  
 سهم /دينار . 360 -سهم       د/دينار . 500 -ج 
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 التمرين الثاني 
 1/4/2011سمية دينار للسهم، وفي أمليون سهم عادي بقيمة  3كان لدى الشركة الهدى  1/1/2011في 

سهم ألى إسند قابلة للتحويل  20000تم طرح  1/0/2011في . سهم كاسهم خزينة 500000تم شراء 
% 12مليون دينار وتعطي فائدة بمعدل  2سمية للسندات سهم تبلغ القيمة اإل 100: سند 1عادية بمعدل 

 %.20دينار وتبلغ نسبة الضريبة  100000بلغ صافي ربح الشركة بعد الفوائد والضرائب . سنوياً 
 .2011والمخفضة من األرباح لعام حتساب حصة السهم العادي األساسية إ: المطلوب

 التمرين الثالث 
  :31/12/2010المعلومات التالية مستخرجة من قائمة المركز المالي للشركة العالمية كما هي في 

 دينار للسهم  2سمية أسهم بقيمة  200000سهم العادية س مال األأر  دينار  1100000

 %  12رباح مجمعة لأل ،سهم 1000سهم الممتازة، س مال األأر  دينار 100000

 سهم  5: 1سهم عادية بمعدل قابلة للتحويل أل% 1سند  بفائدة  40000سندات  دينار 40000

  :ذا علمت مايليإف
 . دينار 110000يبلغ  2010صافي الربح بعد الضريبة لعام  -1
التالية فيما تمت العمليات  2010سهم وخالل عام  200000يبلغ   1/1سهم العادية في عدد األ -2

  :سم العاديةيتعلق باإل
 .سهم 100000صدار إتم  1/4في  -
 . سهمها العادية المتداولة في السوق الماليأسهم من  30000شترت الشركة إ 1/1في  -
 . سهم الخزينةأسهم من  30000( بيع)صدار إعادة إقامت الشركة ب 1/11في  -
 . 3:1علنت الشركة عن تجزئة السهم بمعدل أ 1/12في  -

 :المطلوب  
 . سهم خالل السنةالمتوسط المرجح لعدد األ -  1
 .  ساسيةحسب ربحية السهم األإ  -2      

 التمرين الرابع 
حد العمالء وقد حدد جهزة ألجهزة الحاسوب مجموعة من األأباعت شركة الوالء لتجارة  1/1/2011في 

بتقديم خدمات صيانة  الوالءتفاق بين الطرفين على قيام شركة وتم اإل. دينار 66000سعرها النقدي بمبلغ 
دينار بداًل من  20000جهزة لمدة سنتان من تاريخ البيع، ونتيجة ذلك أصبح سعر البيع المتفق عليه لأل

 .دينار 66000
، (18)وفق معيار المحاسبة الدولي رقم  جهزة الحاسوبأتحديد كيفية اإلعتراف بإيراد بيع  :المطلوب

ثبات القيود المحاسبية الآلو   .2011زمة لعام ا 
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  الخامسالتمرين 
ستالمها في ا  دينار تم شرائها و  20000نه كان لدى شركة الرمال بضاعة قيمتها أتبين  1/10/2006في 
، كما تكرر 2005خر المدة للعام آبضاعة  نه تم خطًأ عدم جرد تلك البضاعة ضمنأال إ 30/12/2005

وفيما يلي . ول المدةأحتساب تلك البضاعة ضمن بضاعة إبعدم  2006ول المدة للعام أالخطأ في بضاعة 
 .قبل تصحيح الخطأ 2006و 2005قائمة الدخل للعامين 

 شركة الرمال/قائمة الدخل 
 2116 2115 البيان

 600000 400000 المبيعات
 (420000) (320000) يطرح تكلفة المبيعات

 110000 10000 مجمل الربح                                                                     
 (00000) (45000) مصاريف إدارية وعمومية 

 40000 35000 110000 صافي الربح قبل الضريبة                      
 (1000) (0000) %20ضريبة الدخل 

 32000 21000 صافي الربح بعد الضريبة
 :قائمة التغييرات في حقوق الملكية فظهرت قبل تصحيح األخطاء السابقة على النحو التاليأما 

 الرمالشركة 
 (إظهار عمود األرباح المحتجزة فقط)قائمة التغييرات في حقوق الملكية 

 2116 2115 البيان
 40000 12000 األرباح المحتجزة، أول المدة 

 32000 21000 صافي الربح
 02000 40000 خر المدةآاألرباح المحتجزة 

 .بيان المعالجة المحاسبية لتصحيح الخطأ :المطلوب
  السادسالتمرين  

سنوات، كما  6دينار وقد قدر عمرها اإلنتاجي أنذاك  64000بمبلغ  جهزةأتم شراء  ،1/1/2000في 
 .  دينار، وتستخدم الشركة طريقة القسط الثابت في اإلهتالك 4000قدرت قيمة النفاية بمبلغ 

 6ر بأن األصل سيستخدم لمدة ونظرًا لنشوء معلومات جديدة لم تكن متوفرة سابقًا ق دّ  ،1/1/2002وفي 
 .دينار 1000كما أعيد تقدير الخردة لتصبح القيمة الجديدة المقدرة  1/1/2002خرى إعتبارًا من أسنوات 
هتالك الجديد حتساب مصروف اإلا  بيان المعالجة المحاسبية للتغير بالتقديرات المحاسبية و  :المطلوب

 .حقة لهاوالسنوات الآل 2110لعام 
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 ول جابة التمرين األ إ
 11 0 1 7 6 5 4 3 2 1 الرقم 
 د ب ج ج ج ب د ج أ ب جابة اإل

 جابة التمرين الثاني إ
 ( ربحية السهم) رباححصة السهم العادي من األ

100000 
 =      ساسية اإل ربحية السهم

1250000 
 سهم/دينار. 411= 

 

100000 – (2000000 ×12 %×6/12 ×(1-2). 
 = ربحية السهم المخفضة

1250000( +20000×100) 

 سهم/دينار . 227= 
 جابة التمرين الثالث إ
 .2011العام حتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية خالل إ. 1

 الفترة
عدد األسهم 

 القائم
الفترة 
 المتوسط المرجح بالشهور

1/1/2010 200000 3 (200000×3 ) ×(3÷12)  =150000 
1/4/2011 300000 4 (300000×3 ) ×(4÷12)  =300000 
1/1/2010 200000 3 (200000×3 ) ×(3÷12)  =202500 
1/11/2010 300000 1 (300000 ×3 ) ×(1÷12)  =05000 
1/12/2010 200000 1 (200000 ) ×(1 ÷12)  =05000 

 سهم 102500  12  المجموع
2 . 

110000 
 =ربحية السهم االساسية   

102500 
 سهم /دينار. 224=             

 جابة التمرين الرابع إ
 : في هذه الحالة ستقوم شركة الوالء باإلعتراف باإليرادات كما يلي

 .دينار إيرادات مبيعات 66000مبلغ   -
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صيانة لمدة  دينار إيرادات خدمات صيانة مؤجلة سيتم اإلعتراف بها كإيراد خدمات 24000مبلغ   -
 .عامين

 1/1/2011 النقدية  / من حـ  20000
  الحاسوبمبيعات أجهزة / لى حـإ  66000 
  يراد خدمات صيانة غير مكتسبةإ/ حـ     24000 
  (مع تقديم خدمات صيانة حاسوبجهزة أبيع )  

دينار كإيراد خدمات صيانة مكتسبة وسيتم إعداد القيد  12000سيتم اإلعتراف بمبلغ  12/2011/ 31في 
 :التالي

 31/12/2011   يراد خدمات صيانة غير مكتسبةإ/ من حـ  12000
  يراد خدمات صيانة إ/ لى حـإ 12000 

 جابة التمرين الخامس إ
لتصحيح ذلك ( 1)المحاسبية والعرض المطلوب بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  فيما يلي المعالجة

 .                  الخطأ
 شركة الرمال
 قائمة الدخل

 2116 معدلة 2115 البيان
 600000 400000 المبيعات

 (510000) (300000) يطرح تكلفة المبيعات
 20000 100000 مجمل الربح                                                                     

 (00000) (45000) مصاريف إدارية وعمومية 
 20000 55000 110000 صافي الربح قبل الضريبة                      

 (4000) (11000) %20ضريبة الدخل 
 16000 44000 صافي الربح بعد الضريبة                    

 :قائمة التغييرات في حقوق الملكية فظهرت قبل تصحيح األخطاء السابقة على النحو التاليأما 
 شركة الرمال

 (إظهار عمود األرباح المحتجزة فقط)قائمة التغييرات في حقوق الملكية 
 2116 معدلة 2115 
 56000 12000 األرباح المحتجزة، أول المدة 

 16000 44000 صافي الربح
 02000 56000 خر المدةآاألرباح المحتجزة 
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 :جراء القيد التالي لتصحيح الخطأإعلى ما سبق، يتم  اً وبناء
 31/12/2116 بضاعة اول المدة/ من حـ  20000

 لتزامات ضريبية مؤجلة إ/ لى إ      4000 
  سنوات سابقة( خطاءأ)تعديالت/ حـ        16000 

 .رباح المحتجزةيقفل في حساب األ  سنوات سابقة( خطاءأ) تعديالت وحساب
 31/12/2116 سنوات سابقة( خطاءأ)تعديالت/ من حـ  16000

  رباح المحتجزة األ/ لى حـإ    16000 
 جابة التمرين السادس إ

 المعاد تقديرهاقيم النفاية  –القيمة الدفترية لألصل  
 =مصروف اإلهتالك الجديد 

 العمر المتبقي لألصل
 

 دينار 6000= 
(64000-20000)– 1000 

= 
6 
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 قائمة التدفقات النقدية: الرابعالفصل 
 

 أهداف الفصل التعليمية
 -:التالية باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 

 التعرف على فوائد قائمة التدفقات النقدية. 

  قائمة التدفقات النقدية(: "7)التعرف على األهداف الرئيسية لمعيار المحاسبي الدولي رقم." 

 نشطة التمويليةستثمارية، واألنشطة اإلنشطة التشغيلية، األاأل :يان تصنيفات التدفقات النقديةب . 

 بيان مكونات النقدية والنقدية المعادلة. 

 عرض قائمة التدفقات النقدية بالطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة. 

 بيان كيفية عرض التدفقات النقدية بالعملة األجنبية. 

 ية عرض التدفقات النقدية في الشركات التابعة والزميلة والمشاريع المشتركةبيان كيف. 

 توضيح كيفية التعامل مع العمليات غير النقدية عند إعداد قائمة التدفقات النقدية. 

 قائمة التدفقات النقدية(: "7)فصاحات التي يتطلبها معيار المحاسبة الدولي رقم إلعرض ا." 
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 قدية قائمة التدفقات الن
Statement of Cash Flows 

 مقدمة. 1
ويتناول معيار . قائمة التدفقات النقدية المقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية للمنشأة خالل فترة معينة تبين

لى تدفقات من األنشطة إالتدفقات النقدية، حيث يصنف المعيار التدفقات النقدية ( 7)المحاسبة الدولي رقم 
، (Investing Activities)ستثمارية ، وتدفقات من األنشطة اإل(Operating Activities)التشغيلية 

، وقد عرف ذلك المعيار تلك النشاطات كما (Financing Activities)وتدفقات من األنشطة التمويلية 
 : يلي
تي ال وهي النشاطات الرئيسة لتوليد اإليراد في المنشأة والنشاطات األخرى ال: النشاطات التشغيلية .1

 . ستثمارية أو التمويليةتعتبر من النشاطات اإل
متالك األصول طويلة األجل والتخلص منها، إوهي النشاطات المتمثلة في : ستثماريةالنشاطات اإل .2

 . ستثمارات التي ال تدخل ضمن البنود التي تعادل النقديةوغيرها من اإل
رات في حجم ومكونات ملكية رأس المال وهي النشاطات التي ينتج عنها تغي: النشاطات التمويلية .3

 . قتراض التي تقوم بها المنشأةوعمليات اإل

 Usefulness of the statement of cash flows :فوائد قائمة التدفقات النقدية. 2
نشطة تقدم قائمة التدفقات النقدية معلومات حول المقبوضات والمدفوعات النقدية خالل الفترة المالية من األ

ودفع  وتوفر معلومات عن سيولة المنشأة وقدرتها على سداد إلتزاماتها. ستثمارية والتمويليةيلية واإلالتشغ
كما تساهم القائمة في تحسين قابلية المقارنة . ، وكذلك درجة المرونة المالية لدى المنشأةرباحتوزيعات األ

خدام المعالجات المحاسبية المختلفة بين تقارير األداء بين المنشآت ألنها تعزل اآلثار الناجمة عن إست
 .لنفس العمليات المالية بإعتبارها تركز على األساس النقدي وليس أساس اإلستحقاق

كما تعطي مؤشر لمبالغ، وتوقيت، ودرجة التأكد المتعلقة بالتدفقات النقدية المستقبلية، وبيان العالقة بين 
النقدية من  التدفقاتتالف بين الربح المحاسبي وصافي خسباب اإلأوتبين . الربح المحاسبي والربح النقدي

 .نشطة التشغيليةاأل

 Classification of Cash Flowsتصنيف التدفقات النقدية . 3
نشطة تشغيلية ألى إتصنف قائمة التدفقات النقدية المقبوضة والنقدية المدفوعة خالل فترة مالية معينة  
فر التصنيف وفق تلك األنشطة معلومات تمكن مستخدمي القوائم ويو . نشطة تمويليةأستثمارية و إنشطة أو 

المالية تقدير أثر هذه األنشطة على المركز المالي وتحديد مصادر السيولة، ومعرفة العالقات بين تلك 
 .األنشطة

 (Operating Activities)األنشطة التشغيلية  3-1
أمثلة التدفقات من ، و س المال العاملأاصر ر لى عنإضافة إ وتمثل اآلثار النقدية لعناصر قائمة الدخل

 :النقدية من العمليات التشغيلية ما يلي
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 المقبوضات النقدية من بيع السلع وتقديم الخدمات. 
 المقبوضات النقدية من العموالت واألتاوات والرسوم واإليرادت األخرى. 
 تالمدفوعات النقدية للموردين مقابل شراء البضائع والحصول على الخدما. 
 المدفوعات النقدية للموظفين أو بالنيابة عنهم. 
 المدفوعات النقدية للمصاريف. 
  ستثمارية و المبالغ المستردة منها ما لم تتعلق مباشرة بالنشاطات اإلأالمدفوعات النقدية لضرائب الدخل

 .والتمويلية
 بها المقبوضات والمدفوعات النقدية لعقود المشتقات المالية المحتفظ بها لإلتجار. 

يمثل صافي التدفقات ( ستخداماتاإل)والتدفقات النقدية الصادرة ( المصادر)والفرق بين التدفقات الواردة 
 .نشطة التشغيليةألالنقدية من ا

 ( Investing Activities)ستثمارية األنشطة اإل 3-2
ستثمارات غير الثابتة واإل صولسمالي للمنشأة والخاصة باألأحداث المتعلقة بالتكوين الر وتمثل العمليات واأل

 :ستثماريةومن األمثلة على التدفقات النقدية من النشاطات اإلالمتداولة، 
 شراء الممتلكات واآلالت والمعدات واألصول غير الملموسة واألصول طويلة األجل المدفوعات النقدية ل

واآلالت والمعدات التي  وتشمل هذه المدفوعات تكاليف التطوير التي تم رسملتها والممتلكات .األخرى
 .(self – Constructed Property)تقوم المنشأة بتشييدها ذاتيًا 

  المتحصالت النقدية من بيع الممتلكات واآلالت والمعدات واألصول غير الملموسة واألصول طويلة
 .األجل األخرى

 ل العقود المستقبلية المدفوعات النقدية لشراء أسهم وسندات المنشآت األخرى والمشتقات المالية تشم
(Futures) والعقود األجلة ،(Forward) وعقود الخيار ،(Option) وعقود المقايضة ،(Swap) 
 . وتوليد اإليراد التشغيلي بها لمتاجرةاتم ال يالتي و 

  المقبوضات النقدية من بيع أسهم وسندات المنشآت األخرى والمشتقات المالية بإستثناء عمليات شراء
 .ندات التي تتم للمتاجرة وتوليد اإليراد التشغيلياألسهم والس

  المدفوعات النقدية نتيجة تقديم القروض والسلف للغير، حيث ينجم عنها إيرادات فوائد وبالتالي فهي
والتي تعتبر  نشاط إستثماري، بإستثناء السلف والقروض المقدمة من قبل البنوك والشركات المشابهة

 .نشاط تشغيلي
 قدية من تحصيل السلف والقروض التي قدمت للغير بإستثناء السلف والقروض المقدمة المقبوضات الن

 .والتي تعتبر نشاط تشغيلي من قبل البنوك والشركات المشابهة
يمثل صافي التدفقات ( ستخداماتاإل)والتدفقات النقدية الصادرة ( المصادر)والفرق بين التدفقات الواردة 

 .ريةستثمانشطة اإلالنقدية من األ
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 (Financing Activities)األنشطة التمويلية  3-3
لتزامات، ومن أمثلة التدفقات النقدية الناشئة عن وتتضمن التغيرات النقدية في بنود حقوق الملكية واإل 

 :النشاطات التمويلية ما يلي
صدار األسهم أو أدوات حقوق الملكيس المال و أك لزيادة ر اّل من الم  المقبوضات النقدية  -  . ة األخرىا 
 .س المالأالك لتخفيض ر لى الم  إالمدفوعات النقدية  -
 .(سهم الخزينةأ) أسهم المنشأة المصدرة( Redeem)المدفوعات النقدية نتيجة شراء أو رد إسترجاع  -
المقبوضات النقدية من إصدار السندات، والقروض، وأوراق الدفع، والرهونات العقارية وغيرها من  -

 .ة األجلالقروض قصيرة أو طويل
 .المدفوعات النقدية لتسديد القروض -
المدفوعات النقدية من قبل المستأجر بعقد إيجار تمويلي لتخفيض اإللتزام القائم المتعلق بعقد التأجير  -

 .التمويلي

يمثل صافي التدفقات ( ستخداماتاإل)والتدفقات النقدية الصادرة ( المصادر)والفرق بين التدفقات الواردة 
 .التمويليةنشطة األالنقدية من 

 Cash and Cash Equivalents مكونات النقدية وما يعادلها . 4
اإلفصاح عن مكونات النقدية وما يعادلها ويجب أن تعرض ( 7)يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 

لبنود المقابلة خر المدة في قائمة التدفقات النقدية مع اآمطابقة بين قيمة النقدية والنقدية المكافئة أول المدة و 
 . لها في قائمة المركز المالي

 :إذا كان نقد مكافيء أو معادلويعتبر األصل المالي 
 .قابل للتحول إلى مبلغ محدد من النقد -
 .غير معرض لتغيرات مهمة في قيمته -
يستحق خالل فترة قصيرة ال تتجاوز ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الحصول عليها وبالتالي اليوجد  -

 .سعار الفائدةأصل المالي نتيجة التغير في تغير قيمة األمخاطر ل
ستحقاق القصير وراق التجارية، الودائع ذات اإلذونات الخزينة، األأمثلة على النقد المعادل ومن األ

 .جل لثالثة شهور فأقلاأل
ة، مثل ستثمارات في األسهم فتستبعد من النقدية المعادلة ما لم تكن في جوهرها نقدية معادلأما اإل -

 .سترداد محددإستحقاقها وبتاريخ إشراء أسهم ممتازة خالل مدة قصيرة من تاريخ 
تعتبر حسابات السحب على المكشوف و . تعتبر المبالغ المستحقة للبنوك بشكل عام أنشطة تمويليةو  

كجزء من النقدية وما يعادلها، بشرط تذبذب رصيد حساب المنشأة لدى البنك من مدين إلى رصيد 
يتم تخفيض رصيد النقد والنقد المعادل لدى المنشأة وفي هذه الحالة . ن سحب على المكشوفدائ

 .بمقدار رصيد السحب على المكشوف الذي يعتبر نقد معادل سالب
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 طرق عرض قائمة التدفقات النقدية  -5
رة، واإلختالف بين هناك طريقتان لعرض قائمة التدفقات النقدية هما الطريقة المباشرة والطريقة غير المباش

هاتين الطريقتين يكمن في طريقة إحتساب وعرض التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية، أما عرض 
وبالتالي يتوجب على . التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية والتمويلية فهو متشابه في كلتا الطريقتين

 :ماإة بإستخدام المنشأة عرض التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلي
والتي بموجبها يتم اإلفصاح عن الفئات الرئيسة إلجمالي : Direct Method الطريقة المباشرة 5-1

جمالي المدفوعات النقدية خالل الفترة المنشآت على تقديم  (7)ويشجع المعيار رقم . المقبوضات النقدية وا 
حيث أن الطريقة المباشرة توفر معلومات يمكن أن ستخدام الطريقة المباشرة إالتقارير عن التدفقات النقدية ب

ن المعيار أ الإ. تكون مفيدة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية ال تتوفر بمقتضى الطريقة غير المباشرة
 .سلوبًا مقبوالً أستخدام الطريقة غير المباشرة يعتبر إن ألى إأشار 

ي بموجبها يتم تعديل صافي الربح أو الخسارة والت: Indirect Method الطريقة غير المباشرة 5-2
ضافة قيمة إهتالك إخالل السنة المالية، وبالتشغيلية رصدة األصول والمطلوبات المتداولة أبالتغيرات في 
المتداولة ومبلغ إطفاء األصول غير الملموسة وأي نفقات ال تتطلب نقدية مدفوعة، وكذلك  األصول غير

 . مة عن التخلص من األصول غير المتداولة أو اإلستثمارات الماليةبالمكاسب أو الخسائر الناج

  :عداد عرض قائمة التدفقات النقديةزمة إلالمعلومات الآل
 : تاليةستخدام المعلومات الواردة من المصادر الإعداد قائمة التدفقات النقدية يتم إل 
لتزامات وحقوق الملكية صول واإلت في األوالتي تتضمن مبالغ التغيرا: قائمة المركز المالي المقارنة -1

 .لى نهايتهاإمن بداية الفترة 
حتساب التدفقات النقدية من والبيانات الواردة بهذه القائمة تستخدم إل: قائمة الدخل للفترة الحالية -2
 .نشطة التشغيليةاأل
عض المعلومات صول وببيانات مالية مختارة من دفاتر وسجالت الشركة مثل عمليات مبادلة األ -3
 .   عداد قائمة التدفقات النقديةزمة إلالآل
   :العرض في قائمة التدفقات النقدية -6

نشطة التشغيلية ن قائمة التدفقات النقدية تتضمن التدفقات النقدية من األإف شارة سابقاً كما تم اإل
معيار المحاسبة الدولي ن أ الإنشطة بشكل عام، ستعراض مكونات هذه األإستثمارية والتمويلية وقد تم واإل
فصاح عن بعض البنود، ويتطلب  ذلك المعيار اإلفصاح بشكل منفصل عن سمح بوجود بدائل لإل( 7)رقم 

كافة التدفقات النقدية المقبوضه والمدفوعة من الفوائد وأرباح األسهم ويجب أن يصنف كل منها بأسلوب 
  :ستثمارية أو تمويلية وكما يليإ ثابت من فترة ألخرى، على أنها نشاطات تشغيلية أو

 :تصنيف الفوائد المدفوعة  6-1
 :يسمح المعيار ببديلين للتصنيف شريطة الثبات في المعالجة

 يمكن تصنيفها كنشاط تشغيلي ألنها تدخل في تحديد صافي الربح أو الخسارة وكمعالجة بديلة؛ -
 .لموارديمكن تصنيفها كنشاط تمويلي بإعتبارها تكاليف للحصول على ا -
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 :  اإلفصاح عن الفائدة المدفوعة
عترف بالفائدة إيتم اإلفصاح عن المبلغ الكلي للفائدة المدفوعة خالل الفترة في بيان التدفقات النقدية سواء 

، 23بموجب المعيار المحاسبي الدولي  الواردةكمصروف في بيان الدخل أو تم رسملتها حسب المعالجة 
 .قتراضتكاليف اإل

يسمح المعيار ببديلين للتصنيف شريطة : المقبوضة وتوزيعات األرباح المقبوضة ف الفوائدتصني 6-2
 :الثبات في المعالجة

 يمكن تصنيفها كنشاط تشغيلي ألنها تدخل في تحديد صافي الربح أو الخسارة، أو -   
 .كمعالجة بديلة يمكن تصنيفها كنشاط إستثماري بإعتبارها عوائد إستثمارات -   
يسمح المعيار ببديلين للتصنيف شريطة الثبات في : (Dividends)توزيعات األرباح المدفوعة  6-3

 : المعالجة
 يمكن تصنيفها كنشاط تمويلي ألنها تعتبر تكلفة للحصول على الموارد، أو  -
كمعالجة بديلة يمكن تصنيفها كأحد مكونات التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية من أجل  -

خدمي القوائم المالية على تحديد مقدرة المنشأة على دفع أرباح األسهم من خالل مساعدة مست
 .التدفقات النقدية التشغيلية

 :الضرائب على الدخل 6-4
تصنف بإعتبارها نشاط تشغيلي إال إذا كان من الممكن تحديد الجزء المدفوع : ضريبة الدخل المدفوعة 

يتم عرض ضريبة  فمثالً  .حسب هذا النوع من النشاط ستثماري فيعتبرإالمتعلق بنشاط تمويلي أو 
  .ستثماريةنشطة اإلهتالك ضمن األصول الثابته القابله لإلرباح بيع األأالدخل المدفوعة على 

  Indirect Method  الطريقة غير المباشرة إلعداد وعرض قائمة التدفقات النقدية
 :ات النقدية على النحو التاليقائمة التدفق عدادإحسب الطريقة غير المباشرة يجري 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية: ولا أ
لى صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية إ، يتم الوصول (7)معيار المحاسبة الدولي رقم بموجب 

لتالية ستخدام صافي الربح قبل الفوائد والضرائب الظاهر في قائمة الدخل وتعديله بالبنود اإمن خالل 
 :لى األساس النقديإستحقاق ساس اإلألتحويله من 

ية نفقات ال تحتاج أو  صول غير الملموسةطفاء األإوقيمة غير المتداولة صول هتالك األإضافة قيمة إ -
لى تخفيض إن هذه البنود تظهر ضمن المصاريف بقائمة الدخل مما يؤدي أحيث : لى نقدية مدفوعةإ

لى تدفقات نقدية وبالتالي يتوجب إضافتها لتعديل الربح إو تحتاج أ نها ال تمثلأصافي الربح رغم 
هتالك إومن األمثلة على هذه المجموعة . لى ربح نقديإستحقاق ساس اإلأالمحاسبي المعد على 

طفاء  المعدات والديون  جنبيةوفروقات تقييم العمالت األ صول غير الملموسة األواآلالت واألبنية وا 
 . االمشكوك في تحصيله
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ستثمارات اإل وأصول غير المتداولة ر الناتجة عن التخلص من األئالخسا ضافةا  و سب االمكطرح  -
ستثمارات في األسهم والسندات فقد و اإلأصول ثابتة مثل السيارات واآلالت عند بيع المنشاة أل: المالية

ر ئو الخساأكاسب ن قيمة هذه المأال إر تظهر ضمن قائمة الدخل، ئو خساأسب اينتج عن العملية مك
ستثمارية وكما بينا في األجزاء السابقة، لذا يتم إلغاء إال تعد من األنشطة التشغيلية بل تعتبر أنشطة 

 .ستثماريةثر هذه البنود من صافي الربح وذلك إلظهارها ضمن التدفقات النقدية من األنشطة اإلأ
صول المتداولة يمثل تدفقات نقدية تشغيلية ن الزيادة في األإ: التشغيلية صول المتداولةالتغير في األ -

صول المتداولة تدفقات نقدية سالبة وبالتالي يجب طرحها من صافي الربح في حين يمثل النقص في األ
ا كان عليه عمّ  مثالً  ففي حالة زيادة المخزون السلعي في السنة الحالية. تشغيلية موجبة يتوجب إضافتها

ما في حالة أستخدام نقدية إضافية لشراء هذا المخزون، إلى إير في نهاية السنة الماضية فهذا يش
نقصان رصيد الذمم المدينة خالل السنة الحالية فهذا يمثل تحصيل مبالغ نقدية من الذمم مما يمثل 

 .زيادة في النقدية من األنشطة التشغيلية
الزيادة في المطلوبات  نإصول المتداولة، فاأل بخالف: التشغيلية التغير في المطلوبات المتداولة -

لى صافي الربح في حين يمثل إضافتها إالمتداولة يمثل تدفقات نقدية تشغيلية موجبة وبالتالي يجب 
ففي حالة زيادة الذمم . النقص في المطلوبات المتداولة تدفقات نقدية تشغيلية سالبة يتوجب طرحها

ضافية إلى توفير نقدية إلماضية فهذا يشير الدائنة في السنة الحالية عما كان عليه في نهاية السنة ا
ما في حالة نقصان رصيد الذمم الدائنة خالل السنة الحالية فهذا يمثل دفع مبالغ أنتيجة هذه الزيادة، 

 .لى الذمم الدائنة مما يمثل نقص في النقدية من األنشطة التشغيليةإنقدية 
 .ضها كتدفقات نقدية تشغيليةختارت المنشأة عر إذا إ مدفوعة كمصروف فائدةالنقدية ال -
 .نشطة التشغيليةختارت المنشأة عرضها ضمن األإذا إرباح المدفوع توزيعات األ -
 .النقدية المدفوعة كضرائب على الدخل -
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 :عاله على التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية على النحو التاليأثر البنود أويمكن تلخيص 
 والضرائب قبل الفوائد( الخسارة)صافي الربح 

 هتالكمصروف اإل يضاف
 صول غير الملموسةلأل طفاءمصروف اإل يضاف
 غير المتداولةصول خسائر البيع والتدني في قيمة األ يضاف
 غير المتداولةصول مكاسب بيع األ يطرح
 صول غير المتداولةخسائر بيع األ يضاف
 (...، والمصاريف المدفوعة مقدماً المخزون، والذمم المدينة)صول المتداولة النقص في األ يضاف
 (....المخزون، والذمم المدينة، والمصاريف المدفوعة مقدماً )صول المتداولة الزيادة في األ يطرح
 (....والمصاريف مستحقة الدفع دفع،. أ الذمم الدائنة،)النقص في المطلوبات المتداولة  يطرح
 (......والمصاريف مستحقة الدفعدفع . أ دائنة،الذمم ال)الزيادة في المطلوبات المتداولة  يضاف
 النقدية المدفوعة كمصروف فائدة يطرح
 النقدية المدفوعة كضرائب على الدخل يطرح
 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ×××

 التدفقات النقدية من األنشطة الستثمارية: ثانياا 
ستثمارية بشكل رئيس من خالل تحليل التغير الذي طرأ على إليتم تحديد التدفقات النقدية من األنشطة ا

صول ثابتة أو شراء أن عملية بيع ألدى المنشاة، حيث  1ستثمارات الماليةواإلغير المتداولة صول األ
. صولستثمارات المالية يظهر من خالل التغير في البند المعني الظاهر في جانب األو اإلأكاآلالت 
و أصول فال بد من ربط ذلك بأرباح تدفقات النقدية من عملية بيع مثل هذه األلى صافي الإوللوصول 

ذا إفعلى سبيل المثال، . و خسارة البيع يظهر في قائمة الدخلأن ربح أصول حيث خسائر بيع تلك األ
دينار،  22000 المعداتدينار وكانت القيمة الدفترية الصافية لهذه  20000بمبلغ  معداتة أباعت منش

 2000 المعداتدينار وسيظهر في قائمة الدخل خسائر بيع  22000ستنخفض بمقدار  المعداتقيمة ن إف
على  المعداتستخراج صافي التدفقات النقدية من عملية بيع إوعند إعداد قائمة التدفقات النقدية يتم . دينار

 :النحو التالي
 المعدات -صول غير المتداولة األدينار النقص في  22000

 التخسائر بيع اآل (0002)
 المعداتدينار صافي التدفقات النقدية من عملية بيع  20000

لى إضافة مبلغ الربح أستثمارات فيتم و اإلأغير المتداولة صول من عملية بيع األاسب ما في حالة وجود مكأ
 .لى التدفقات النقدية من عملية البيعإصافي القيمة الدفترية للوصول 

                                                           
، ضمن األنشطة شرنا سابقاً أستثمارات للمتاجرة، حيث تصنف النقدية المتعلقة بها، وكما ستثمارات المالية اإليستثنى من اإل 1

 .التشغيلية



 

 -011- 

ستثمارية ظهار النقدية المتعلقة باألنشطة اإلإلى وجوب إ( 7)سبة الدولي رقم معيار المحا شارأوقد 
دينار، على  60000الت ودفع قيمتها نقدأ آثر، ففي حالة شراء والتمويلية بشكل تفصيلي وليس بصافي األ

ائمة ن يظهر بقأستالم القيمة نقدًا، فيجب ا  دينار و  00000الت بنفس الفترة بقيمة آسبيل المثال، وبيع 
 . ظهار الصافي من العمليةإالتدفقات عملية الشراء والبيع وبشكل مستقل وال يجوز 

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية: ثالثاا 
يتم تحديد التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية من خالل تحليل التغير الذي طرأ على كل من المطلوبات 

، كما يظهر جل والجاري مدينقروض قصيرة األمويلي من الغير مثل قتراض تإجل والتي تمثل قصيرة األ
خيرًا يظهر ضمن هذا أقتراض من البنوك، و سناد القرض واإلإصدار إجل مثل قتراض طويلة األعمليات اإل

 .و تخفيضه وتوزيعات أرباح األسهم النقديةأس المال أالجزء التغير على حقوق الملكية مثل زيادة ر 
 :إعداد قائمة التدفقات النقدية بالطريقة غير المباشرة نورد المثال التوضيحي التاليولتوضيح كيفية 

 ( 1)مثال 
وقائمة المركز المالي المقارنة كما في  2011فيما يلي قائمة الدخل لشركة الربيع العربي لعام  

 . على التوالي 31/12/2010و   31/12/2011
 شركة الربيع العربي التجارية

 31/12/2111ل عن الفترة المنتهية في خدقائمة ال
 بالدينار البيان

 60000 صافي المبيعات
البضاعة المباعةتكلفة   (30000)  

 30000 مجمل الربح
(10000) المصاريف التشغيلية  
 20000 صافي ربح التشغيل
(2000) مصروف الفوائد  

 15111 صافي ربح قبل الضريبة
(3000) %(20)ضريبة الدخل   

لربح بعد الضريبةصافي ا  12111 
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 .31/12/2111و   31/12/2111قائمة المركز المالي المقارنة كما في 
 31/12/2111 31/12/2111 البيان

   صولاأل
 10000 12000 النقدية
 12000 20000 (بالصافي)الذمم المدينة 

 12000 13000 المخزون
 02000 00000 (ثابته) صول غير متداولةأ

 (30000) (20000) صول الثابتهاأل هتالكإمجمع 
 03000 21000 ستثمارات طويلة األجلإ

 156111 161111 إجمالي األصول
   :لتزامات وحقوق الملكيةاإل 

 30000 22000 الذمم الدائنة
 20000 33000 مصاريف مستحقة الدفع
 6000 11000 فوائد مستحقة الدفع
 30000 00000 سندات طويلة األجل

 01000 30000 األسهم العاديةرأس مال 
 20000 20000 األرباح المحتجزة

 156111 161111 لتزامات وحقوق الملكيةإجمالي اإل 

  :2111لعام كما توفرت لديك المعلومات الضافية 
  نقداً صول ثابتة خالل الفترة وتم شراء معدات ألم يتم بيع أي. 
  رباح نقديةأدفع توزيعات  لعام وتمابتكلفتها خالل نقدا ً ستثمارات إتم بيع. 
  خالل العام نقداً  سمية وتم سداد سندات بالقيمة اإل نقداً سهم أصدار إتم. 
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  :(1)رقم حل المثال 
 شركة الربيع العربي التجارية

 31/12/2111قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 
 بالطريقة غير المباشرة
   التشغيليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

      20000 (2000+3000+12000)صافي الدخل قبل الفوائد والضرائب 
  10000 (هتالكالزيادة في مجمع اإل)هتالك مصروف اإل :يضاف
  0000 في حسابات الذمم المدينة النقص : يضاف
  (2000) زونخالمفي  الزيادة :يطرح
  0000 الزيادة في حسابات الذمم الدائنة :يضاف

  (13000) النقص في مصاريف مستحقة الدفع  :رحيط
  (3000) يطرح النقدية المدفوعة على مصروف ضريبة الدخل 

  (10000) (2000+  2000)يطرح النقدية المدفوعة على مصروف الفائدة 
 10000  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 
   ستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة اإل

  0000  جلستثمارات طويلة األإالمتحصالت النقدية من بيع 
  (12000) موجودات ثابتة يطرح النقدية المدفوعة لشراء 

 (7000)  ستثماريةاألنشطة اإل من النقديةالتدفقات صافي 
   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 رباح نقدية على المالكينأتوزيعات 
(20000+12000-20000) (3000)  

  (10000) سندات تسديد 
  11000 س المالأزيادة ر 

 (6000)  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 6000  صافي الزيادة قي النقدية وما يعادلها خالل السنة

 12000   النقدية وما يعادلها في بداية السنة
 10000  النقدية وما يعادلها في نهاية السنة
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 : ظات على الحلمالح
فتراض عدم إب هتالك،خر المدة لمجمع اإلآول المدة و أهالك للفترة يمثل الفرق بين رصيد مصروف اإل -1

 .صول ثابتة خالل الفترةأبيع أي 
ول المدة أستثمارية والتمويلية يمثل في هذا السؤال الفرق بين رصيد نشطة اإلن مبلغ كل نشاط من األإ -2
 . خر المدةآو 
 :حتسابها كما يليإدينار تم  3000لتوزيعات النقدية والبالغة ن اإ -3
 .   خر المدةآرباح المحتجزة األ - صافي ربح الفترة+ ول المدة أرباح المحتجزة رصيد األ   
دينار تساوي النقدية وما يعادلها في بداية  10000ن النقدية وما يعادلها نهاية السنة البالغة أيالحظ  -0

 .دينار 6000صافي الزيادة في النقدية وما يعادلها خالل العام البالغة + ينار د 12000السنة 

  Direct Methodالطريقة المباشرة إلعداد قائمة التدفقات النقدية
ستثناء إحسب الطريقة المباشرة يجري تحضير قائمة التدفقات النقدية بشكل مشابه للطريقة غير المباشرة ب

و أتشغيلية، حيث يتم بموجب الطريقة المباشرة إظهار مقدار النقدية المقبوضة الجزء المتعلق باألنشطة ال
 :المدفوعة من كل مصدر من مصادر التدفقات التشغيلية وذلك حسب المعادالت التالية

  المقبوضات النقدية من بيع البضاعة = 
 المبيعاتصافي 

 النقص في الذمم المدينة خالل السنة+ 
 وأ
 المدينة خالل السنةالزيادة في الذمم  -
  و تسديد الموردين أالمدفوعات النقدية لشراء المخزون السلعي = 

 تكلفة المبيعات
 النقص في الذمم الدائنة خالل السنة+ 
 الزيادة في الذمم الدائنة خالل السنة -
 الزيادة في المخزون السلعي خالل السنة+ 
 النقص في المخزون السلعي خالل السنة -
 أو

 المشتريات
 النقص في الذمم الدائنة خالل السنة+ 
 الزيادة في الذمم الدائنة خالل السنة -
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 = المدفوعات النقدية للمصاريف التشغيلية 
 في قائمة الدخلالمصاريف التشغيلية 

 صول غير المتداولةهتالك األإ
 صول غير الملموسةطفاء األإمصروف 

 ةالزيادة في المصاريف المدفوعة مقدما خالل السن+ 
 النقص في المصاريف المدفوعة مقدما خالل السنة -
 النقص في مصاريف مستحقة الدفع+ 
 عفالزيادة في المصاريف المستحقة الد -

 :كما يلي( 1)رقم للمثال السابق  بالطريقة المباشرةعلى ما سبق تظهر قائمة التدفقات النقدية  اً وبناء
 شركة الربيع العربي التجارية

 بالطريقة المباشرة 31/12/2111النقدية للسنة المالية المنتهية في قائمة التدفقات 
   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  (1)60000 النقدية المقبوضة من العمالء
  (2) (20000) النقدية المدفوعة للموردين

  (3) (13000) النقدية المدفوعة للمصروفات التشغيلية
  (3000) على مصروف ضريبة الدخل  يطرح النقدية المدفوعة

يطرح النقدية المدفوعة على مصروف الفائدة المدفوع 
(2000  +11000-6000) (10000)  

 10000  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
   التدفقات النقدية من األنشطة الستثمارية

  0000 جلستثمارات طويلة األإالمتحصالت النقدية من بيع 
  (12000) موجودات ثابتة يطرح النقدية المدفوعة لشراء 

 (7000)  ستثماريةصافي التدفقات النقدية من األنشطة اإل
   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 رباح نقدية على المالكينأتوزيعات 
(20000+12000-20000) (3000)  

  (10000) تسديد سندات 
  11000 س المالأزيادة ر 

 (6000)  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 6000  صافي الزيادة قي النقدية وما يعادلها خالل السنة

 12000  النقدية وما يعادلها في بداية السنة
 10000  النقدية وما يعادلها في نهاية السنة
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 مالحظات على الحل
 =قيمة النقدية المقبوضة من العمالء  (1)
 (12000–20000) + 60000= الذمم المدينة النقص في رصيد+ لمبيعات صافي ا (2)

  دينار 00060= 
 = النقدية المدفوعة للموردين (3)

الزيادة في المخزون السلعي خالل + الزيادة في الذمم الدائنة خالل السنة  - تكلفة البضاعة المباعة
  .دينار 00020=   2000 + 0000 -30000  السنة

 =دارية والتشغيلية على المصروفات اإل النقدية المدفوعة (0)
 دارية والتشغيليةالمصروفات اإل

 خالل الفترهالمستحقة الدفع رصيد المصروفات  النقص في –
 (.وغيره من المصروفات التشغيلية غير النقدية)هتالك مصروف اإل -

 .دينار 00013=  00010 –  30001+ 00010 =

 الشركات التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة معالجة وعرض التدفقات النقدية في .  7
 :ستثمارات في الشركات التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة وبيعهااإل  7-1

ستخدام طريقة حقوق الملكية أو التكلفة يقوم إعند معالجة اإلستثمارات في شركة زميلة أو تابعة ب
ع الشركة المستثمر بها في قائمة التدفق النقدي مثل المستثمر أو الشركة األم بإدراج التدفقات النقدية م

رباح تقديم سلف للشركات التابعة أو الزميلة أو الحصول من تلك الشركات على سلف وتوزيعات األ
 .المقبوضة من تلك الشركات

تظهر  عرض التدفقات النقدية المتعلقة باإلستثمارات في المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة 7-2
حصتها من التدفقات النقدية في منشأة تسيطر عليها بشكل مشترك بموجب المعيار ( المستثمر) المنشأة

إستخدام طريقة التوحيد النسبي، من خالل تضمين قائمة التدفقات ، وعند (31)المحاسبي الدولي رقم 
ذا إتبعت المنشأة وا  . قات النقدية للمنشأة تحت السيطرة المشتركةالنقدية الموحدة حصتها النسبية في التدف

طريقة حقوق الملكية يتم تضمين بيانها للتدفق النقدي التدفقات النقدية بمقدار إستثمارها في ( المستثمر)
المنشأة تحت السيطرة المشتركة، وكذلك التوزيعات والمدفوعات أو المقبوضات األخرى بينها وبين المنشأة 

 .تحت السيطرة المشتركة
 :التابعة والمنشآت التجارية األخرىشراء وبيع الشركات   7-3

يجب عرض مجموع التدفقات النقدية الناجمة عن شراء وبيع الشركات التابعة وغيرها من منشآت  -
 .األعمال األخرى بشكل منفصل وتصنف ضمن التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
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أو غيرها من وحدات  يجب اإلفصاح وبشكل إجمالي عن عمليات شراء وبيع الشركات التابعة -
 :األعمال األخرى خالل الفترة وبما يتعلق بالبنود التالية

 .تكلفة شراء الشركات التابعة والشركات األخرى، وقيمة بيع اإلستثمارات في تلك الشركات. أ
 .التدفقات النقدية المتعلقة بعمليات شراء وبيع تلك الشركات. ب
 . الشركة التابعة أو وحدة األعمال التي تم شرائها أوالتخلص منهامبلغ النقدية والنقدية المكافئة في . ج
لتزامات غير النقدية وما يعادلها في الشركة التابعة وغيرها من وحدات اإلعمال التي قيمة األصول واإل. د

 .تستثمر بها المنشأة والتي تم شرائها أو التخلص منها، ملخصة حسب الفئات الرئيسة

 :Non- cash Operations العمليات غير النقدية. 8
ستخدام النقدية أو ما إبموجب هذا المعيار يجب إستبعاد العمليات اإلستثمارية والتمويلية التي ال تتطلب  

يعادلها من قائمة التدفقات النقدية ويجب اإلفصاح عن مثل هذه العمليات في مكان آخر في القوائم المالية 
 .ستثمارية والتمويليةمعلومات المتعلقة بتلك النشاطات اإلوبشكل يقدم كل ال

ويتم إستبعاد العمليات غير النقدية بالرغم من تأثيرها على رأس المال وهيكل األصول في المنشأة وهو ما  
يتفق مع هدف قائمة التدفقات النقدية حيث أن هذه البنود ال تتضمن تدفقات نقدية في الفترة الجارية، ومن 

 :العمليات غير النقدية ما يلي أمثلة
 .شراء أصول مقابل إصدار أسهم -
 .خرآمبادلة أصل بأصل  -
لتزامات المباشرة أو عن طريق إبرام عقد التأجير الحصول على األصول من خالل الشراء وتحمل اإل -

 .التمويلي
 .شراء منشأة أخرى مقابل إصدار أسهم -
 .ل السندات ألسهمتسديد إسناد القرض من خالل إصدار أسهم، أو تحوي -

 Other Disclosuresإفصاحات أخرى . 9
وما يعادلها التي الهامة يجب على المنشأة اإلفصاح، مع تعليق من اإلدارة عن مبلغ األرصدة النقدية . أ

 . تحتفظ بها المنشأة ومقيدة اإلستعمال
لتي تعمل في دولة أخرى ومن أمثلة ذلك أرصدة النقدية وما يعادلها التي تحتفظ بها الشركة التابعة وا

يوجد بها رقابه أو قيود قانونية تجعل هذه األرصدة غير متاحة لإلستعمال من قبل الشركة األم أو 
 .شركاتها التابعة

 .قيمة التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة من البنوك للمنشأة. ب
والتمويلية المتعلقة بحصة المنشأة  القيمة اإلجمالية للتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية واإلستثمارية. ج

 .في المشاريع الخاضعة للسيطرة المشتركة والتي تمت معالجتها بموجب طريقة التوحيد النسبي
ستثمارية، والتمويلية لكل قطاع عمل وقطاع مبالغ التدفقات النقدية الناجمة عن النشاطات التشغيلية واإل. دـ

 .جغرافي
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 (2)مثال 
 :الهدى لشركة  2011ل للعام فيما يلي قائمة الدخ

 31/12/2111قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 
 صافي المبيعات 120000

 تكلفة البضاعة المباعة (60000)
 مجمل الربح 00000

 المصروفات اإلدارية والتشغيلية (30000)
 الدخل من العمليات التشغيلية 60000
 معداتيضاف مكاسب بيع  0000

 يطرح مصروف فائدة (10000)
 صافي الدخل قبل ضريبة الدخل  20000

 %(30)يطرح ضريبة الدخل  (16200)
 صافي الدخل بعد ضريبة الدخل  37000

 :2111وفيما يلي المعلومات اإلضافية الخاصة بالشركة خالل عام 
ت خالل السنة بمبلغ دينار، بيع 0000دينار، وقيمتها الدفترية  10000تكلفتها التاريخية  معداتهناك  -

 .دينار 0000
 .دينار 20000سميه بمبلغ سهم بالقيمة اإلأصدار إرض مقابل أعلى تم الحصول  -
 .(جد قيمتها) نقداً  2011هناك معدات جديدة تم شرائها خالل العام  -
 .بالقيمة الدفترية( س)ستثمارات في الشركات الحليفة تم بيع جزء من اإل -
 . بالقيمة الدفترية لها ندات نقداً س( طفاءإ)تم تسديد  -
 .(جد قيمتها)رباح نقدية أتم توزيع  -
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  :2111و 2111فيما يلي قائمة المركز المالي المقارنة لشركة الهدى للعامين و 

 31/12كما في  المقارنةقائمة المركز المالي 
 التغير 2111 2111 الموجودات

    :موجودات متداولة
 17000+ 12000 32000 النقدية

 0000- 10000 10000 ذمم مدينة
 0000+ 20000 20000 بضاعة

 2000- 3000 1000 مدفوعة مقدماً  فوائد
 19111+ 52111 71111 مجموع الموجودات المتداولة

    
 0000- 20000 11000 (س)ستثمارات في الشركة الحليفة إ

 20000+ 10000 30000 راضياأل
 12000+ 30000 02000 المعدات

 (0000+) (7000) (12000) المعداتهتالك إيطرح مجمع 
 37111+ 115111 142111 مجموع الموجودات

    المطلوبات وحقوق الملكية
    :مطلوبات متداولة

 11000+ 33000 00000 ذمم دائنة
 3000- 0000 2000 ضريبة دخل مستحقة الدفع
 0000+ 41111 49111 مجموع المطلوبات المتداولة

    :لوبات غير متداولةمط
 2000- 12000 7000 سندات

    حقوق الملكية
 20000+ 00000 60000 رأس مال األسهم العادية

 10000+ 12000 26000 (المجمعة)األرباح المحتجزة 
 30000+ 52111 86111 مجموع حقوق الملكية

 37111+ 115111 142111 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
 .داد قائمة التدفقات النقدية بالطريقة غير المباشرةإع: المطلوب
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 (الطريقة غير المباشرة)تحضير قائمة التدفقات النقدية     (2)حل مثال 
 شركة اإلنتاج العصرية

 الطريقة غير المباشرة/ 31/12/2119قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 
   ليةالتدفقات النقدية من األنشطة التشغي

  60000 (10000+16200+37000)صافي الدخل قبل الفوائد والضرائب 
 هتالكيضاف مصروف اإل

  10000 (6000الت المباعة هتالك اآلإ+  0000هتالك الزيادة في مجمع اإل)

  (0000) المعداتيطرح مكاسب بيع 
  0000 في حسابات الذمم المدينة النقص يضاف

  (0000) في البضاعة الزيادة يطرح
  11000 يضاف الزيادة في حسابات الذمم الدائنة

 يطرح النقدية المدفوعة على مصروف ضريبة الدخل
(16200  +3000) (10200)  

  (0000) (2000 - 10000)يطرح النقدية المدفوعة على مصروف الفائدة 
 23000  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 
   ستثماريةاألنشطة اإل التدفقات النقدية من

  0000 (معدات)ثابتة موجودات المتحصالت النقدية من بيع 
  (22000) (10000+30000-02000)معدات النقدية المدفوعة لشراء 

  0000 (س)ستثمارات في الشركة الزميلة إبيع 
 (0000)  ستثماريةصافي النقدية المستخدمة في األنشطة اإل

 المساهمينلى رباح نقدية عأتوزيعات 
(12000 +37000– 26000) (23000)  

  (2000) السنداتتسديد 
 (20000)  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 17000  صافي الزيادة قي النقدية وما يعادلها خالل السنة
 12000  النقدية وما يعادلها في بداية السنة
 32000  النقدية وما يعادلها في نهاية السنة

 :ستثمارية غير النقديةجدول باألنشطة التمويلية واإل
 .دينار 20000سميه بمبلغ لقيمة اإلسهم باأصدار إرض مقابل أتم الحصول 

 مالحظات على الحل
 .نها ال تتطلب نقديةنظرًا ألالثابتة هتالك الموجودات إضافة إتم  .1
الت عملية بيع هذه الموجودات تظهر ن كامل متحصنظرًا ألالثابتة بيع الموجودات  مكاسبتم طرح  .2

 .ستثماريةضمن األنشطة اإل
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ما المطلوبات أضافة النقص في الموجودات المتداولة وطرح الزيادة في الموجودات المتداولة، إتم  .3
 .ضافة الزيادة فيها وطرح النقصإالمتداولة فقد تم 

 .لثابتةستثمارية إظهار عمليات شراء وبيع الموجودات اتم ضمن األنشطة اإل .0
، السندات، وتسديد حصص أرباح األسهم المدفوعةتم ضمن األنشطة التمويلية إظهار كل من  .2

 .رباحوتوزيعات األ
 .و قبض النقديةأنها ال تتطلب دفع أل يضاحاتالعمليات غير النقدية ظهرت في اإل .6

 ( 3)مثال 
 السابق بالطريقة المباشرة ( 2)المطلوب حل مثال رقم 

 ( 3)حل مثال 
 الهدىكة شر 

 31/12/2119قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 
 الطريقة المباشرة

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  (1)120000 النقدية المقبوضة من العمالء

  (2) (27000) النقدية المدفوعة للموردين
  (3) (16000) النقدية المدفوعة للمصروفات التشغيلية

 يطرح النقدية المدفوعة على مصروف ضريبة الدخل
(16200  +3000) (10200)  

 يطرح النقدية المدفوعة على مصروف الفائدة المدفوع
(10000 - 2000) (0000)  

 23000  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
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   التدفقات النقدية من األنشطة الستثمارية

  0000 (معدات)ثابتة موجودات ية من بيع المتحصالت النقد
  (22000) (10000+30000-02000)معدات النقدية المدفوعة لشراء 

  0000 (  س)بيع استثمارات في الشركة الزميلة 
 (0000)  صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

 رباح نقدية على المساهمينأتوزيعات 
(12000 +37000– 26000) (23000)  

  (2000) تسديد السندات 
 (20000)  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 17000  صافي الزيادة قي النقدية وما يعادلها خالل السنة
 12000  النقدية وما يعادلها في بداية السنة
 32000  النقدية وما يعادلها في نهاية السنة

 :ثمارية غير النقديةستجدول باألنشطة التمويلية واإل
 .دينار 20000سميه بمبلغ لقيمة اإلسهم باأصدار إرض مقابل أتم الحصول 

 مالحظات على الحل
 النقص في الذمم المدينة+ صافي المبيعات = قيمة النقدية المقبوضة من العمالء  (1) 

  دينار 120000=  0000+  120000=  
 الزيادة في الذمم الدائنة  -الزيادة في البضاعة  +ضاعة المباعة تكلفة الب= النقدية المدفوعة للموردين (2)

 .دينار 00027=  11000 - 0000 + 60000=
 دارية والتشغيليةالنقدية المدفوعة على المصروفات اإل (3)

 هتالكمصروف اإل - دارية والتشغيليةالمصروفات اإل =
 .دينار 00016=  00010 - 30000=

 ( 4)مثال 
دينار،    320000نشطة التشغيلية لدى شركة الحرية من األ( الزيادة)دفقات النقدية الواردة بلغت صافي الت

وصافي دينار،  720000ستثمارية بمبلغ نشطة اإلمن األ( المستخدمة)وصافي التدفقات النقدية الصادرة 
كان رصيد  1/1/2011في . دينار 020000نشطة التمويلية من األ( الزيادة)التدفقات النقدية الواردة 

 . دينار 00000النقدية 
 . 2111/ 31/12حسب رصيد النقدية في إ :المطلوب
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 ( 4)حل مثال 
  :يبلغ 31/12/2011رصيد النقدية في 

 دينار 320000نشطة التشغيلية       التدفقات النقدية من األ
 دينار( 720000)مارية     ثنشطة االستالتدفقات النقدية من األ

 دينار 020000    نشطة التمويلية   ية من األالتدفقات النقد
 دينار 20000صافي الزيادة في النقدية                     

 دينار 00000النقدية بداية السنة                       + 
 دينار 60000               رصيد النقدية نهاية السنة    

 ( 5)مثال 
  (:بالدينار) 2111ام فيما يلي قائمة الدخل لشركة التقوى لع

 كلي جزئي البيان
 دينار  600,000  المبيعات

   تكلفة البضاعة المباعة :يطرح
  00,000 ول المدةأبضاعة 

  060,000 المشتريات+
  (00,000) خر المدةآبضاعة  -

 (200,000)  تكلفة البضاعة المباعة
 100,000  مجمل الربح

 (00,000)  مصاريف التشغيل
 60,000  ربحصافي ال

  :2111وقد توفرت المعلومات التالية خالل عام 
 .دينار 20000خالل العام بمبلغ نحفضت الذمم المدينة إ. 1
 .دينار 02000زدادت المصاريف المدفوعة مقدمًا حالل العام بمبلغ إ. 2
 .دينار 60000بمبلغ  2010نخفضت الذمم الدائنة خالل العام لعام إ. 3
 .دينار 70000يف المستحقة الدفع خالل العام بمبلغ نخفضت المصار إ. 0
 .دينار 32000بمبلغ  2010هتالك لعام تتضمن مصاريف التشغيل مصاريف اإل. 2

  31/12/21111عداد الجزء التشغيلي من قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في إ :المطلوب
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 .لشركة التقوى بالطريقة غير المباشرة
 (5)حل مثال

 التقوى شركة
 31/12/2111قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 

 الطريقة غير المباشرة
   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  60000 صافي الدخل قبل الفوائد والضرائب 
  32000 هتالك مصروف اإل :يضاف
  20000 النقص في الذمم المدينة :يضاف
  (02000) المصاريف المدفوعة مقدماً الزيادة في  :يطرح
  (60000) النقص في الذمم الدائنة  :يطرح
  (70000) النقص في المصاريف المستحقة الدفع  :يطرح

 (27000)  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 ( 6)مثال 

  :(بالدينار) 2111فيما يلي قائمة الدخل المختصرة لشركة التميز لعام 
 كلي جزئي بيانال

 دينار  000,000  (تعاب الخدماتأ)يرادات إ
  (220,000) هتالك مصاريف التشغيل عدا اإل -
  (20,000) هتالك مصروف اإل -
  (12,000) خسائر بيع معدات  -

 (612,000)  مجموع المصاريف والخسائر
 102,000  صافي الربح قبل الضريبة  -
 (37,000)  % 20مصروف الضريبة  -

 100,000  الربح بعد الضريبة   صافي
  :رصدة الحسابات التاليةألشركة التميز ( المقارنة) 31/12وقد تضمنت قائمة المركز المالي كما في  

  التغير          2111          2111                                      
 ( 17,000)       00,000        62,000         الذمم المدينة               
     10,000+      22,000        02,000   مصاريف تشغيل مستحقة الدفع   
 (2,000)         0,000          0,000       ضريبة دخل مستحقة الدفع    

 .2111عداد الجزء المتعلق بالتدفقات النقدية التشغيلية بالطريقة المباشرة لعام إ :المطلوب
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 ( 6)حل مثال   
 شركة التميز

 31/12/2111قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 
 الطريقة المباشرة

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  (1) 017,000 النقدية المقبوضة من العمالء

  (2) (200,000) النقدية المدفوعة للموردين
  (3) (02,000) لدخل يطرح النقدية المدفوعة على مصروف ضريبة ا

 232,000  من األنشطة التشغيلية (الواردة)صافي التدفقات النقدية 
  :رقام بالجدولتوضيح األ 

 النقص في الذمم المدينة+  يراداتاإل= قيمة النقدية المقبوضة من العمالء  (1)
  .دينار 017,000=  17,000+  000,000=  

  تشغيليةالنقدية المدفوعة على المصاريف ال (2)
 الزيادة في مصاريف التشغيل المستحقة - المصروفات التشغيلية= 
  .دينار 200,000=    10,000 – 220,000= 

 النقص في الضريبة المستحقة + مصروف الضريبة = النقدية المدفوعة لضريبة الدخل  (3)
 .دينار 02,000=     2,000+ 37,000= 
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 التمارين
 (من متعددختيار إ)التمرين األول 

 :ضع دائرة حول اإلجابة األصح لكل سؤال من األسئلة التالية
  :(المبالغ بآالف الدنانير) 2011فيما يلي بعض المعلومات المتعلقة بشركة الضواحي التجارية  لسنة  .1

 دينار        متحصالت من إصدار أسهم عادية 1200
 متحصالت من إصدار سندات               2000
 تسديد قرض البنك                 000
 مدفوعات للذمم الدائنة                 200
 شراء أسهم خزينة                 360
 بيع آالت نقدا                  300

المبالغ )لشركة الضواحي هي  2111من العمليات التمويلية لسنة ( الصادرة)ن صافي النقدية الواردة إ
 (:بآلف الدنانير

 .دينار( 3100) -ب .      دينار( 2600) -أ   

 .دينار( 2000)  -د .       دينار  000 -ج
دينار وفيما يلي بعض المعلومات المتعلقة  66000مبلغ  2010بلغ صافي الربح لشركة الوسام لسنة  .2

 : بالشركة
 الت مصاريف إهتالك اآل دينار 6000
 النقص في الذمم المدينة 0000

 قرض البنك نقداً الحصول على  10000
 الزيادة في الدائنون 0000

 الزيادة في األصول طويلة األجل 30000
 الزيادة في البضاعة 22000
 لتزامات طويلة األجلالنقص في اإل 12000

 ثاثأمتحصالت بيع  2000     
 :لي يبلغستخدام الطريقة غير المباشرة، إن صافي التدفقات النقدية المتعلقة بنشاط الشركة التشغيإب

 دينار 20000 -ب  دينار 60000 -أ    

 دينار 20000 -د دينار 70000 -جـ        
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المبالغ ) المتعلقة بشركة السالم 2011فيما يلي المعلومات المتعلقة ببعض العمليات النقدية لسنة  .3
 :(بآالف الدنانير

 .دينار         متحصالت بيع أراضي 1000
 .صالت من قرض قصير اآلجلمتح              1600
 .ثاث نقداً أشراء                 720

 .بيع بضاعة نقداً               2000
 .صدار أسهم عاديةإمتحصالت من              1000

، 31/12/2111ستثمارية للسنة المنتهية في من العمليات اإل( الصادرة)إن صافي النقدية الواردة 
 (: المبالغ بآلف الدنانير) كنتيجة للمعلومات السابقة هي

 .   دينار 2220 -ب .       دينار 620 -أ   

 .ال شيء مما ذكر -د .       دينار 1120 -ج
ن إحتساب قيمة صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية بموجب الطريقة غير المباشرة، فإعند  .0

  :ترةالزيادة الحادثة في المصروفات المستحقة الدفع خالل الف
 .يتم تجاهلها ألنها ال تؤثر على الدخل -ب . تطرح من صافي الدخل -أ
 .نها ال تؤثر على المصاريفيتم تجاهلها أل -د . لى صافي الدخلإتضاف  -جـ

 : يظهر في قائمة التدفق النقدي ضمنصدار أسهم للمالك إشراء مباني مقابل  .2
 .التمويلي التدفق النقدي -ب  .ستثماريالتدفق النقدي اإل -أ
 .ال تظهر في القائمة -د التدفق النقدي التشغيلي -جـ
  :سهم تعرض في قائمة التدفقات النقدية ضمنأستالم توزيعات أرباح نقدية عن إ .6

 .ستثماريو اإلأالتدفق النقدي التشغيلي  -ب .و التشغيليأالتدفق النقدي التمويلي  -أ
 .التدفق النقدي التمويلي -د .و التمويليأستثماري التدفق النقدي اإل -جـ

 : نشطةمتحصالت ومدفوعات شراء وبيع الشركات التابعة تظهر في قائمة التدفقات النقدية ضمن األ .7
 التمويلية  -ب التشغيلية         -أ  
 ال تظهر في قائمة التدفقات النقدية  -د ستثمارية    اإل -ج  
 00000دينار، والذمم الدائنة  30000لبضاعة المخزون من ا :31/12/2010ما يلي أرصدة في  .0

دينار  22000دينار، والذمم الدائنة  70000المخزون من البضاعة  :31/12/2011دينار واألرصدة في 
 :تبلغ 2011عة للموردين خالل عام دينار فإن النقدية المدفو  100000وتكلفة البضاعة المباعة 

 دينار 122000 -ب دينار 232000 -أ
 دينار   122000 -د دينار    202000 -جـ
لشركة السالم التجارية، تم جمع البيانات  31/12/2011عداد قائمة التدفقات النقدية كما في إعند  .0

 :التالية
 .دينار 6000خسائر بيع المعدات  -
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 .دينار 20000متحصالت بيع المعدات  -
سمية قيمتها اإل) دينار 00000 بمبلغ( ستحاقمحتفظ بها لتاريخ اإل)جل شراء سندات طويلة األ -

 .(دينار 60000
 .دينار 2000طفاء خصم السندات إ -
 .دينار 0000رباح المدفوعة توزيعات األ -
 .دينار 12000سهم خزينة أمتحصالت بيع  -

 : ستثمارية تبلغنشطة اإلن صافي التدفقات النقدية من األ إعداد قائمة التدفقات النقدية، فإعند 
 دينار  7000 -ب    دينار 10000 -أ

 دينار  22000 -د دينار    17000 -ج
لشركة السالم التجارية، تم جمع البيانات  31/12/2011عداد قائمة التدفقات النقدية كما في إعند  .10

 :التالية
 .دينار 6000خسائر بيع المعدات  -
 .دينار 20000متحصالت بيع المعدات  -
سمية قيمتها اإل) دينار 00000بمبلغ ( ستحاقلتاريخ اإل محتفظ بها)جل ألشراء سندات طويلة ا -

 .(دينار 60000
 .دينار 2000طفاء خصم السندات إ -
 .دينار نقداً  6000بمبلغ  س المال نقداً أتخفيض ر  -
 .دينار 12000سهم خزينة أمتحصالت بيع  -

 : لتمويلية تبلغنشطة ان صافي التدفقات النقدية من األ إعداد قائمة التدفقات النقدية، فإعند 
 دينار  7000 -ب دينار    10000 -أ

 دينار  22000 -د دينار    0000 -ج

  الثاني التمرين 
  :2010شراق لعام سجالت شركة اإلفيما يلي معلومات مستخرجة من 

 .دينار 230,000مدفوعات للذمم الدائنة  . 1
 .دينار 200,000سهم عادية نقدًا بمبلغ أصدار إ.  2
 .دينار 120,000رباح نقدية للمساهمين أعات توزي. 3
 .دينار 00,000نقدًا بمبلغ  تجارية وراق قبضأتحصيل . 0
 .دينار 220,000صدار سندات بمبلغ إ. 2
 . دينار 00,000سهم خزينة بمبلغ أشراء . 6
 . دينار 60,000تسديد قرض البنك نقدًا بمبلغ . 7

  .2111نشطة التمويلية لعام من األ ( و الصادرةأ)الواردة حسب مبلغ صافي التدفقات النقدية إ: المطلوب
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  الثالث التمرين 
فيما يلي قائمة من البنود التي قد . ت النقدية بالطريقة غير المباشرةعداد قائمة التدفقاإشركة الوعد بتقوم 

ها على قائمة ثير كل منألبيان تزاء كل منها إتؤثر على القائمة، ضع الرمز المناسب من الرموز التالية 
  :التدفقات النقدية

 التصنيف الرمز
A نشطة التشغيليةيضاف لصافي الربح من األ 
B نشطة التشغيليةيطرح من صافي الربح من األ 
C ستثماريةاإلنشطة من األات النقدية المقبوض 
D ستثماريةنشطة اإلالمدفوعات النقدية من األ 
E يةنشطة التمويلالنقدية المدفوعة من األ 
F نشطة التمويليةالنقدية المقبوضة من األ 
G  و تمويلية غير نقديةأستثمارية إعمليات 

  :البنود  
 .________________________________راضي نقدًا أشراء . 1
 .____________________________النقص في الذمم الدائنة . 2
 .______________________صول الثابتة هتالك األإمصروف . 3
 .______________________________رباح نقدية أتوزيعات . 0
 ._____________________________شراء معدات بكمبيالة . 2
 .____________________________الزيادة في الذمم المدينة. 6
 .____________________________سهم للمتاجرة نقداً أشراء . 7
 .__________________________سندات نقداً ( طفاءإ)تسديد . 0
 ._______________________________الت خسائر بيع اآل.0

 ._________________________رض بقيمتها الدفترية أبيع . 10
 ._______________________النقص في المخزون السلعي . 11
 . _________________المصاريف المستحقة الدفع الزيادة في . 12
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 الرابع ن التمري
 :الكرامة التجارية لشركة  2011فيما يلي قائمة الدخل للعام 

 31/12/2111قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 
 صافي المبيعات 200000

 تكلفة البضاعة المباعة (00000)
 مجمل الربح 120000

 المصروفات اإلدارية والتشغيلية (30000)
 غيليةالدخل من العمليات التش 00000

 التاآلبيع  خسائر يطرح (6000)
 يطرح مصروف فائدة (0000)

 صافي الدخل قبل ضريبة الدخل 00000
 %(20)يطرح ضريبة الدخل  (00000)

 صافي الدخل بعد ضريبة الدخل 00000
 :2111وفيما يلي المعلومات اإلضافية الخاصة بالشركة خالل عام 

دينار، بيعت خالل السنة  2000هتالك لها دينار، ومجمع اإل 10000تكلفتها التاريخية  تالآهناك  -
 .دينار 7000بمبلغ 

 .رض نقداً أتم شراء  -
 .نقداً  2011تم شرائها خالل العام هناك آالت جديدة  -
 .دينار نقداً  17000بيعها بمبلغ دينار تم  10000في السندات تكلفتها  ستثمارإهناك  -
 . ة نقداً سميصدار سندات بالقيمة اإلإتم  -
 .رباح نقديةأتم توزيع  -
 .رباح المحتجزةدينار من األ 10000سهم مجاني للمساهمين من خالل رسملة  10000صدار إتم  -
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 :2111و 2111للعامين  الكرامةوفيما يلي قائمة المركز المالي المقارنة لشركة 
 31/12قائمة المركز المالي كما في 

 2111 2111 الموجودات
   :تداولةموجودات م
 10000 21000 النقدية

 22000 32000 ذمم مدينة
 20000 12000 بضاعة

 3000 2000 مدفوعة مقدماً  مينأت مصاريف
 66111 76111 مجموع الموجودات المتداولة

   
 36000 22000 جلستثمارات في السندات طويلة األإ

 20000 20000 راضياأل
 30000 00000 اآلالت

 (10000) (17000) التك اآلهتالإيطرح مجمع 
 138111 171111 مجموع الموجودات

   المطلوبات وحقوق الملكية
   :مطلوبات متداولة

 33000 00000 ذمم دائنة
 0000 2000 ضريبة دخل مستحقة الدفع
   :مطلوبات غير متداولة

 12000 20000 سندات
   حقوق الملكية

 73000 03000 رأس مال األسهم العادية
 12000 12000 (المجمعة)األرباح المحتجزة 

 138111 171111 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
 .قائمة التدفقات النقدية بالطريقة غير المباشرة عدادإ :المطلوب 

 التمرين الخامس 
 :2111فيما يلي بيانات مستخرجة من شركة الولء لعام 

 دينار         122000صافي المبيعات    -
 .دينار 12000اية السنة هدينار، والذمم المدينة ن 2000ول السنة أمم المدينة الذ   -
 .دينار 60000المشتريات  -
 .دينار 20000دينار، والذمم الدائنة نهاية السنة  12000ول السنة أالذمم الدائنة  -
 .دينار 17000دينار، والمخزون نهاية السنة  10000ول السنة أالمخزون  -
صول هتالك لألدينار مصروف اإل 2000دينار، منها  00000خالل العام  المصاريف التشغيلية -

 .الثابته
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 .دينار 10000لى إرتفع إدينار ونهاية السنة  13000ول السنة أرصيد مصاريف مدفوعة مقدما  -
ن رصيد ضريبة الدخل المستحقة أب دينار، علماً  0200 يبلغ 2011مصروف ضريبة الدخل لعام  -

 .دينار 0000ونهاية السنة ( صفر)ول السنة أالدفع 
من قائمة التدفقات النقدية لشركة الولء  نشطة التشغيليةعرض التدفقات النقدية من األ : المطلوب

     .بالطريقة المباشرة 2111لعام 
 التمرين السادس 

  :لشركة الخليل التجارية 2111فيما يلي قائمة الدخل لعام 
 31/12/2111في قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية 

 صافي المبيعات 170000
 تكلفة البضاعة المباعة  (00000)

 دينار  20000ول المدة  أبضاعة        
 دينار  100000المشتريات                
 دينار ( 00000)خر المدة  آبضاعة       

 مجمل الربح 00000
 المصروفات اإلدارية والتشغيلية (00000)

 ضريبة القبل  صافي الدخل 00000
 %(30)يطرح ضريبة الدخل  (12000)

 ضريبة الصافي الدخل بعد  20000

 :2111ضافية لعام إوفيما يلي معلومات 
 .دينار 22000نخفضت خالل العام بمبلغ إالذمم المدينة  -1
 .دينار 12000المصارف المدفوعة مقدمًا زادت خالل العام بمبلغ  -2
 .دينار 10000ل العام بمبلغ ضت خالفخنإالذمم الدائنة  -3
 .دينار 10000هتالك بمبلغ إدارية والتشغيلية مصاريف تتضمن المصاريف اإل -0
 .دينار 7000نخفضت بمقدار إالمصاريف المستحقة الدفع  -2
 .بالطريقة غير المباشرة 2111لعام عداد الجزء التشغيلي فقط من قائمة التدفقات النقدية إ :المطلوب 
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 ول مرين األ جابة التإ
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الرقم 
 ج أ ج ج ب د ج أ ب ب جابة اإل

 جابة التمرين الثاني إ
 شراقشركة اإل

 31/12/2111قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 
 الطريقة المباشرة

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  دينار 200,000 سهم عادية نقدًا أصدار إ

  دينار( 120,000) رباح نقدية للمساهمينأتوزيعات 
  دينار 220,000 صدار سنداتإ

  دينار (00,000) سهم خزينةأشراء 
  دينار( 60,000) تسديد قرض البنك

 200,000  التمويليةمن األنشطة الصادرة صافي التدفقات النقدية 
 جابة التمرين الثالث  إ
  :البنود  
 .____________D________راضي نقدًا أشراء . 1
 .________B________النقص في الذمم الدائنة . 2
 ._______A_____صول الثابتة هتالك األإمصروف . 3
 .______________E______رباح نقدية أتوزيعات . 0
 .__________G________شراء معدات بكمبيالة . 2
 .__________B_______الزيادة في الذمم المدينة. 6
 .__________D_______سهم للمتاجرة نقداً أشراء . 7
 .__________E______سندات نقداً ( طفاءإ)تسديد . 0
 ._________A__________الت خسائر بيع اآل .0

 ._________C_____رض بقيمتها الدفترية أبيع . 10
 ._________A____النقص في المخزون السلعي . 11
  . __________A_____المستحقة الدفع الزيادة في المصاريف . 12
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 جابة التمرين الرابع إ
 شركة الكرامة التجارية

 31/12/2111قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 
 بالطريقة غير المباشرة

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  00000 (0000+00000+00000)صافي الدخل قبل الفوائد والضرائب 

  0000 (3000+2000)هتالك مصروف اإل :يضاف
  (3000) ستثمارات في السندات إرباح بيع أ :يطرح
  6000 التاآلخسائر بيع  :يضاف
  (10000) في حسابات الذمم المدينة الزيادة:  يطرح
  0000 زونخفي الم النقص :يضاف
  (2000) مين مدفوعة مقدماً أالزيادة في مصاريف ت :يطرح
  11000 الزيادة في حسابات الذمم الدائنة :يضاف

  (03000)  (2000 -0000+00000) ضريبة دخلكيطرح النقدية المدفوعة 
  (0000) (2000+  2000)يطرح النقدية المدفوعة على مصروف الفائدة 

 26000  من األنشطة التشغيلية الواردة صافي التدفقات النقدية
   ستثماريةطة اإلالتدفقات النقدية من األنش

  7000  آالتالمتحصالت النقدية من بيع 
  (20000)  آالتيطرح النقدية المدفوعة لشراء 
  (30000) رضاأليطرح النقدية المدفوعة لشراء 
  17000 ستثمارات في السنداتيضاف متحصالت بيع األ

 (30000)  ستثماريةألنشطة اإلالمدفوعة ل صافي التدفقات النقدية
 
   تدفقات النقدية من األنشطة التمويليةال

 رباح نقدية على المالكينأتوزيعات 
(12000+00000 -12000-10000) (27000)  

  12000 نقداً سندات  صدارأ
   

 (12000)  ألنشطة التمويليةالمدفوعة ل صافي التدفقات النقدية
 7000  صافي الزيادة قي النقدية وما يعادلها خالل السنة

 10000   دية وما يعادلها في بداية السنةالنق
 21111  النقدية وما يعادلها في نهاية السنة
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 جابة التمرين الخامسإ
 شركة الولء

 31/12/2111قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 
 الطريقة المباشرة

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
   110,000 (12000-2000+ 122000)ن العمالءالنقدية المقبوضة م

   (22,000) (20000-12000+60000) النقدية المدفوعة للموردين
 النقدية المدفوعة لمصاريف التشغيل

(00000-2000 -13000+10000 (00,000)  

  ( 02,00) (0000-0200)ضريبة دخل كيطرح النقدية المدفوعة 
 (31,000)  من األنشطة التشغيلية (الواردة)صافي التدفقات النقدية 

 جابة التمرين السادسإ
 شركة الخليل التجارية

 31/12/2111قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 
 بالطريقة غير المباشرة

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
      00000 (12000+20000)صافي الدخل قبل الفوائد والضرائب 

  10000 هتالك مصروف اإل: يضاف
  22000 النقص في حسابات الذمم المدينة:  يضاف
  (12000) مصاريف مدفوعة مقدماً الزيادة في : يطرح
  (10000) في حسابات الذمم الدائنة النقص: يطرح
  (7000) النقص في مصاريف مستحقة الدفع : يطرح
  10000 (00000- 20000)النقص في المخزون : يضاف

  (12000) يطرح النقدية المدفوعة على مصروف ضريبة الدخل 
 37000  من األنشطة التشغيلية الواردة صافي التدفقات النقدية
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 فصاح في القوائم الماليةاإل: الخامسالفصل 
  

 أهداف الفصل التعليمية
 -:التالية باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 

  طراف األ( "42)المحاسبي الدولي رقم التعرف على ماهية األطراف ذات العالقة الواردة في معيار
 ".ذات العالقة

  عرض الحاالت التي يعتبر الطرف ذو عالقة بالمنشأة وبيان األطراف المستثناة من تطبيق
 ".اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة(: "42)المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 اإلفصاحات عن األطراف (: "42)فصاحات التي يتطلبها المعيار المحاسبي الدولي رقم بيان اإل
 ".ذات العالقة

  حقة لتاريخ األحداث الآل(: "10)التعرف على األهداف الرئيسة لمعيار المحاسبي الدولي رقم
 . والنطاق الذي يغطيه المعيار" إنتهاء الفترة المالية

   لةبيان الفرق بين األحداث المعدلة بعد تاريخ الميزانية العمومية واألحداث غير المعد . 

 حقة لتاريخ إنتهاء األحداث الآل(: "10)فصاحات التي يتطلبها معيار المحاسبة الدولي رقم بيان اإل
 .ستمراريةفصاحات حول اإلواإل" الفترة المالية

 التعرف على ماهية التقارير المالية المرحلية. 

  لية المرحليةالتقارير الما(: " 42)بيان النطاق الذي يغطيه المعيار المحاسبي الدولي رقم." 

 ذا إدنى، أن يتضمنها التقرير المالي المرحلي كحد أدنى من المعلومات الواجب بيان الحد األ
 .عداد قوائم مالية مختصرةإختارت المنشأة إ

 بيان الفترات المقارنة الواجب عرضها من خالل القوائم المالية المرحلية. 

 التقارير المالية المرحلية(: "42)الدولي رقم فصاحات التي يتطلبها معيار المحاسبة عرض اإل." 

 (: 7)رقم  الدولي إلعداد التقارير الماليةمعيار الفصاحات التي يتطلبها هم اإلعرض مختصر أل
 ".اإلفصاحات :األدوات المالية"
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 فصاح في القوائم الماليةاإل
Financial Statements Disclosure  

 الطراف ذات العالقةاإلفصاحات عن : ولالمحور ال  
 Related Parties Disclosures 
  مقدمة. 1 
هتمام  تساعإلنظرًا   صحاب المصالح أنطاق العمليات التي قد تقوم بها المنشأة، وا 

فإن معرفة المعامالت التي تتم بين . على معرفة كافة ما يتعلق بأعمال المنشأة  Stakeholdersبالمنشأة
يعتبر من  المنشأة وبين األطراف التي لها تأثير هام على قرارات المنشأة بشكل مباشر أو غير مباشر

 .دة لمستخدمي المعلومات المحاسبيةالعوامل التي تقدم المزيد من المعلومات المفي
مع أطراف ذات  خرىأوعمليات  قد تدخل في عمليات شراء أو بيع أو إقراض أو إقتراض كما أن المنشأة

همية مر الذي يجعل من األعمالها األأتكون لها ذات تأثير على المركز المالي للمنشأة ونتائج عالقة 
 .لوقوف على مدى تأثر المنشأة بذلكبمكان تقديم معلومات حول تلك العمليات ل

لضمان أن (  طراف ذات العالقةفصاحات عن األاإل)المعنون " 42"محاسبة الدولي رقم وقد جاء معيار ال
زمة لجذب اإلنتباه حول إمكانية أن يكون مركزها المالي تحتوي القوائم المالية للمنشأة على اإلفصاحات الآل

القائمة لدى هذه وأرباحها أو خسائرها قد تأثرت بوجود األطراف ذات العالقة وبالمعامالت واألرصدة 
  .الجهات

  Related Parties طراف ذات العالقة ال .2
و أالطرف ذو عالقة هو شخص فإن "  طراف ذات العالقةاأل( "42)بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

- :وكما يلي( المنشأة المعدة التقرير)عداد بياناتها المالية إمنشأة ذات عالقة بالمنشأة التي تقوم ب
 :ذا كان ذلك الشخصإفراد عائلتة المقربين ذو عالقة بالمنشأة معدة التقرير أحد أو أيكون الشخص  - أ

 .رعلى المنشأة معدة التقري( خرينآمع )و سيطرة مشتركة أيملك سيطرة  .1
 .يملك تأثيرًا جوهريًا على المنشأة المعدة التقرير .4
م للمنشأة معدة و للشركة األأين للمنشأة معدة التقرير يدارة الرئيسعضاء اإلأعضو من  .3

 .التقرير
 :نطبق واحدة من الشروط التاليةإذا إتعتبر المنشآت التالية ذات عالقة بالمنشأة معدة التقرير  - ب

و أن كل شركة أم أي أ)موعة جعضاء في نفس المأن تكون المنشأة والمنشأة معدة التقرير أ -1
 (.خرينو شركة تابعة فرعية تكون ذات عالقة باآلأشركة تابعة 

و أو شركة زميلة أ)و مشروعًا مشتركًا للمنشأة ص أشركة زميلة ( س)ذا كانت المنشأة إ -4
 .فيها مشروع مشترك لعضو في مجموعة تكون المنشاة ص عضواً 

 (المنشأة ع)ين لنفس الطرف الثالث المنشآتان س و ص مشروعين مشترك ن تكون كالً أ -3
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خرى شركة زميلة ثالث والمنشأة األ حدى المنشآت مشروعًا مشتركًا لطرفإن تكون أ -2
 . للطرف الثالث

ي صندوق تقاعد أ( التوظيف)ن تكون المنشأة عبارة عن خطة منافع ما بعد العمل أ -5
 .العاملين

و لسيطرة مشتركة من قبل الشخص المذكور في الفقرة أن تكون المنشأة خاضعة للسيطرة أ -6
 عاله أ( أ)

دارة و عضو في اإلأتأثير جوهري على المنشأة ( 1/أ)المذكور في الفقرة  للشخصن يكون أ -7
 (.م للمنشأةأو شركة أ)الرئيسية للمنشاة 

 :طراف ذات العالقةالفئات المستثناه من تعريف ال. 3
، ال تعتبر الطراف التالية ضمن "طراف ذات العالقةال( " 22)المحاسبة الدولي رقم بموجب معيار  

 :الطراف ذات العالقة
ويشير هذا . تينأين في كال المنشيدارة الرئيسحد موظفي اإلأو أشركتان لمجرد أن لهما مدير واحد  -أ    

ستخدام المتزايد للمدراء غير التنفيذيين من قبل المنشآت الهامة لتلبية متطلبات وقضايا النص باإل
ما يكونوا سياسيين  من الشائع وجود مدراء مشتركين بين المنشآت وغالباً . تحسين األداء في الشركات

ة و موظفين تنفيذيين بارزين في الشركات وبحيث يمكن ألي منهم العمل في عدأمتقاعدين أو مدنيين 
 .مجالس إدارة خالل فترة التقاعد

تحادات التجارية والمرافق العامة والدوائر والوكاالت الحكومية ال إن الجهات التي تقدم التمويل واإل -ب
حتى لوكانت تشارك في ، ذات عالقة فقط بسبب تعامالتها الطبيعية مع المنشأة تكون بالضرورة أطرافا

 .تخاذ القرار أو تؤثر على حرية التصرفإعمليات 
متياز أو الموزعون أو الوكالء العامون أطرافا ذات ال يعتبر العمالء أو الموردون أو أصحاب اإل -جـ

 .قتصادياً إة معتمدة عليهم أة فقط ألن المنشأعالقة بالمنش
ال يعتبر المشاركان في المشروع المشترك على أنهما أطراف ذات عالقة فقط ألنهما يسيطرون بشكل  -د

 .مشترك على المشروع المشترك
 تعريفات تفسيرية  .2

 A Related Party Transaction  المعامالت مع الطراف ذات العالقة
سرة أم غير عنظر عن كونها م، بغض الاألطراف ذات العالقةلتزامات بين و الخدمات أو اإلأنقل الموارد  
 .سرةعم

هم : Close Members of the Family of an Individual أفراد العائلة المقربين لفرد معين
أفراد العائلة المقربين الذين يتوقع أن يكون لهم تأثير على ذلك الشخص أو قد يتأثرون به في التعامالت 

  -:من قبلهم ومنهم أةالمنشالتي تتم مع 
 .و شريكه المحليأو زوجة ذلك الشخص أو زوج أبناء أ -
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 .و الزوجةأبناء الزوج أو أبناء الشريك المحلي أ -
 .و شريكه المحليأزوجة ذلك الشخص  اوو زوج أالمعالين من قبل ذلك الشخص  -

 :Compensation التعويض
، منافع الموظفين "(19)المحاسبة الدولي رقم كما هي مذكورة في معيار "يتضمن كافة منافع الموظفين 

ومنافع الموظفين عبارة ". المدفوعات على أساس األسهم( "2)والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
عن كافة ما يتم دفعه مقابل الخدمات التي يتم تقديمها للمنشأة، ويشمل كذلك التعويض المدفوع نيابة عن 

 .فيما يتعلق بتلك المنشأة للمنشأةالشركة األم 
 :Significant Influenceلهام االتأثير 

تخاذ القرارات المالية والتشغيلية لمنشأة ما، لكنها ليست سيطرة أو إهي صالحية وسلطة المشاركة في  
 .تحكم على تلك السياسات
األشخاص الذين يملكون الصالحيات  :Key Management Personnel موظفو اإلدارة الرئيسيون

دارتها ومراقبتها بصورة مباشرة  بما في ذلك  ويتحملون المسؤولية فيما يخص التخطيط ألنشطة المنشأة وا 
 .(سواء تنفيذي أو غير ذلك)ي مدير أ

   :طراف ذات العالقةحول المتطلبات اإلفصاح  .5
  :اإلفصاح عما يلي (22)رقم  يتطلب المعيار 
 :بين الشركة الم والشركة التابعة العالقة .1
 .العالقات بين الشركات األم والشركات التابعة بغض النظر عما إذا كان يوجد أي معامالت بينهما -أ
ذا كان مختلفاً أسم الشركة األم للمنشإ -ب ذا لم تكن الشركة األم للمنش، ة، وا  ة أالطرف النهائي المسيطر، وا 

سم إستخدام العام، يجب اإلفصاح أيضًا عن بيانات مالية متوفرة لإل وال الطرف المسيطر النهائي يعد
 .تقوم بذلك( أم)ثاني شركة 

 :لكل من الفئات التالية "موظفي اإلدارة الرئيسيين"يجب على المنشآة اإلفصاح عن إجمالي تعويضات  .4
 .منافع الموظفين قصيرة األجل -
 .منافع ما بعد الخدمة -
 .المنافع طويلة األجل األخرى -
 .منافع إنهاء الخدمة -
 .الدفعات على أساس األسهم -

ة اإلفصاح عن طبيعة العالقة أفي حال وجود معامالت بين األطراف ذات العالقة، يجب على المنش .3
مع الطرف ذو العالقة إلى جانب المعلومات حول المعامالت واألرصدة الضرورية لفهم التأثير 

 :ائم المالية، وكحد أدنى، يجب أن يشمل اإلفصاح ما يليالمحتمل للعالقة بين تلك األطراف على القو 
 .مبلغ تلك العمليات -   
 :لتزامات وبما في ذلك اإل( سددةغير الم)مبلغ األرصدة القائمة  -   
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 ماهية بنودها وشروطها. 
 معلومات فيما إذا كانت مضمونة أو غير مضمونة. 
  ذا تم جدولتهاإطبيعة عوض التسوية. 
  تفاصيل الضمانات المقدمة أو المستلمةمعلومات حول. 

 مخصصات الديون المشكوك فيها المرتبطة باألرصدة القائمة بين األطراف ذات العالقة. 
 الديون المعدومة ومخصصات الديون المشكوك فيها المعترف بها على أنها مصاريف. 

منفصل لكل فئة من فئات السابقة بشكل ( 3)الواردة في الفقرة  فصاحاتاإليتطلب المعيار تقديم  
  :الطراف ذات العالقة التالية

   (. األم)الشركة القابضة 
 المنشآت التي تسيطر سيطرة مشتركة أولها تأثير هام على المنشأة. 
 الشركات التابعة . 
 الشركات الزميلة. 
 ة مشاركة فيهاأالمشاريع المشتركة التي تكون المنش. 
 أو شركتها األم ةأموظفو اإلدارة الرئيسيون في المنش. 
  عالقةالاألطراف األخرى ذات. 

يسمح المعيار اإلفصاح عن البنود ذات الطبيعة المتشابهة بشكل إجمالي إال عندما يكون اإلفصاح  .2
 .ةألفهم آثار معامالت األطراف ذات العالقة على القوائم المالية للمنش المنفصل ضرورياً 

 إنتهاء الفترة الماليةحقة لتاريخ الحداث الآل :المحور الثاني
Events after the Reporting Period 

 مقدمة    .1
وكيفية المعالجة  ،حقة لتاريخ إنتهاء الفترة المالية، األحداث الآل(11)يتناول معيار المحاسبة الدولي رقم 

المحاسبية المالئمة لألحداث المرغوبة وغير المرغوبة التي تقع بعد تاريخ إنتهاء الفترة المالية وقبل تاريخ 
الموافقة على إصدار القوائم المالية والتي تتعلق بالحسابات واألرصدة الواجب ظهورها في قائمة المركز 

و أحداث كانت قد وقعت خالل أو تغيير إحتماالت وقائع أحقة على تأكيد وتعمل األحداث الآل. المالي
حقة وتسمى عندها األحداث إما اإلعتراف باألحداث الآل( 11)ويتطلب المعيار رقم . السنة المالية السابقة

 ،Non-adjustingو اإلفصاح عنها فقط وتسمى عندها األحداث غير المعدلةأ  Adjustingالمعدلة
 . حق وتوقيتهإعتمادًا على طبيعة الحدث الآل

   Scope& Objective هدف ونطاق المعيار .2
 :يلي إلى وصف ما( 11)يهدف معيار المحاسبة الدولي رقم 

 .إنتهاء الفترة الماليةمتى يجب أن تعدل المنشأة قوائمها المالية لألحداث التي تقع بعد تاريخ  .1
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حقة لتاريخ تاريخ  إقرار إصدار القوائم المالية وحول األحداث الآلاإلفصاحات المطلوب عرضها حول  .2
 .إنتهاء الفترة المالية

حداث بعد تاريخ إنتهاء كما يتطلب المعيار عدم إعداد القوائم المالية على أساس اإلستمرارية اذا كانت األ
 .ن إفتراض إستمراية المنشأة لم يعد قائماً ألى إالفترة المالية تشير 

حداث التي تقع بعد تاريخ فصاح عن األالمعيار يتضمن تطبيق هذا المعيار في المحاسبة واإل ونطاق
 .إنتهاء الفترة المالية

  ( 11)المحاسبة الدولي رقم  متطلبات معيار .3
حقة لتاريخ إنتهاء الفترة المالية، كما ويوضح يتطلب المعيار العديد من المتطلبات المتعلقة باألحداث الآل

 .العديد من المفاهيم المتعلقة بتلك األحداث من حيث توقيتها وطبيعتها

 Authorization Date تاريخ التصريح بإصدار القوائم المالية: أوالا 
تختلف العملية الخاصة بإقرار البيانات المالية إلصدارها إعتمادًا على الشكل التنظيمي إلدارة المنشأة  

 .نتهاء من القوائم الماليةوالمتطلبات القانونية واإلجراءات المتبعة في اإلعداد واإل
تاريخ إقرار مجلس  هو( 11)ويعتبر تاريخ التصريح بإصدار القوائم المالية وفق ما يتطلبه المعيار رقم 

اإلدارة بإصدار تلك القوائم، وليس تاريخ موافقة الهيئة العامة أو تاريخ إنتهاء إدارة الشركة من اعداد تلك 
 . القوائم
 ( 1)مثال 
، وفي 14/4111/ 31أتمت إدارة شركة الفرح مسودة القوائم المالية للسنة المنتهية في  4/4114/ 42في 
أعلنت الشركة  16/3/4114في  .ارة البيانات المالية وتم اقرارها إلصدارهاراجع مجلس االد 9/3/4114

أصبحت القوائم المالية متاحة  45/3/4114خرى، وفيختارت المعلومات المالية األاعن أرباحها و 
جتماع السنوي للمساهمين على القوائم المالية وتم صادق اإل 14/2/4114وفي . للمساهمين واآلخرين

 .17/2/4114م المالية المصادق عليها لهيئة األوراق المالية في تقديم القوائ
هو تاريخ التصريح بإصدار القوائم المالية لشركة الفرح بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  ما: المطلوب

 ؟(11)
 (1)حل مثال  

وهو تاريخ  9/3/4114فإن تاريخ التصريح بإصدار القوائم المالية هو ( 11)بموجب المعيار الدولي رقم 
وبالتالي . خرآدارة إلصدارها وليس تاريخ موافقة الهيئة العامة على تلك القوائم او أي تاريخ إقرار مجلس اإل

تعتبر فترة  9/3/4114وحتى يوم  31/14/4111فإن كل األحداث التي وقعت خالل الفترة الممتدة من 
لفرح وتحديد ما إذا كان معالجة هذه األحداث حقة ويجب أن تؤخذ بالحسبان من قبل شركة ااألحداث الآل

 .  يتم محاسبيًا أو اإلفصاح عنها فقط
مكون من )في بعض الحاالت يكون مطلوبًا من إدارة المنشأة إصدار قوائمها المالية لمجلس إداري إشرافي 

ك الحاالت فإن للمصادقة عليها ومن ثم رفع القوائم المالية للمساهمين وفي تل( غير المديرين التنفيذيين
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صدار دارة بالمصادقة عليها لإلعندما تقوم اإل( تم التصريح بإصدارها) صدارالقوائم المالية قد تم إقرارها لإل
 .للمجلس اإلشرافي

  (2) مثال
تتألف . شرافيةإلصدارها للهيئة اإل 4111القوائم المالية لعام  الوالءدارة شركة إأقرت  16/3/4114في 

ن يشمل ممثلين من الموظفين وآخرين ذوي أالهيئة اإلشرافية من المدراء غير التنفيذيين فقط، ويمكن 
وقد تم توفير القوائم . 42/3/4114شرافي القوائم المالية في أقر المجلس اإل. مصالح من خارج الشركة

السنوي للمساهمين القوائم المالية في  جتماعاإل ستلمإوقد  1/2/4114 خرين فيالمالية للمساهمين واآل
 .13/5/4114في ( هيئة األوراق المالية)وتم تقديم البيانات المالية للجهة الرقابية  15/5/4114

بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  الوالءما هو تاريخ التصريح بإصدار القوائم المالية لشركة : المطلوب
 ؟( 11)

 ( 2)حل مثال 
وهو تاريخ  16/3/4114فإن تاريخ التصريح بإصدار القوائم المالية هو ( 11)الدولي رقم  بموجب المعيار

وبالتالي فإن كل . أقرار اإلدارة الصدارها للمجلس اإلشرافي وليس تاريخ إقرارها من قبل المجلس اإلشرافي
فترة األحداث تعتبر  16/3/4114وحتى يوم  31/14/4111األحداث التي وقعت خالل الفترة الممتدة من 

وتحديد ما إذا كان معالجة هذه األحداث سيتم  الوالءحقة ويجب أن تؤخذ بالحسبان من قبل شركة الآل
 .  محاسبيًا أو اإلفصاح عنها فقط

  Recognition and Measurementاإلعتراف والقياس: ثانياا 
رة المالية النوع األول األحداث حقة لتاريخ إنتهاء الفتنوعان من األحداث الآل( 11)يورد المعيار رقم   

المعدلة والنوع الثاني األحداث غير المعدلة بعد تاريخ قائمة المركز المالي وفيما يلي إستعراض لمتطلبات 
 .المعيار المتعلقة باإلعتراف والقياس

 Adjusting Events After the Reportingالحداث المعدلة بعد تاريخ إنتهاء الفترة المالية. أ
Period  حقة لتاريخ إنتهاء الفترة المالية والتي تقدم معلومات حول ظروف كانت وهي تلك األحداث الآل

ن لم تكن معروفة إلدارة المنشأة عند إعداد القوائم المالية وفي . موجودة فعليًا بتاريخ قائمة المركز المالي، وا 
لتعكس األحداث التي حدثت بعد تاريخ قائمة  (ةوالمعدة بصورة أولي)هذه الحالة يجب تعديل القوائم المالية 

 . المركز المالي وقبل إقرار إصدارها

حداث المعدلة بعد تاريخ قائمة المركز المالي التي تتطلب من المنشأة تعديل وفيما يلي أمثلة على األ
 :بها سابقاً  عترفإالمبالغ المعترف بها في القوائم المالية أو لإلعتراف ببنود لم يكن قد 

تسوية قضية من خالل قرار محكمة بعد تاريخ قائمة المركز المالي والذي يبين أن على المنشأة إلتزام  -1
حالي يخص تاريخ قائمة المركز المالي، وبذلك على المنشأة أن تعدل المخصص المعترف به حاليًا 

، أو "ل المحتملةالمخصصات، واإللتزامات واألصو ( "37)بما يتفق مع معيار المحاسبة الدولي رقم 
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كما أن المنشأة وعند صدور قرار المحكمة بقضية ما سوف تحول . عتراف بمخصص جديداإل
حق هنا لى اإلعتراف بمخصص نظرًا ألن الحدث الآلإاإلفصاح عن اإللتزامات الطارئة لتلك القضية 

 .يعتبر معدل لقائمة المركز المالي
قد تعرض لتدني  صولمن األ ن أصلألى إلمالي تشير إستالم معلومات بعد تاريخ قائمة المركز ا -4

صول بتاريخ قائمة المركز المالي مثل هبوط أسعار العقارات واآلالت وغيرها من األ Impairedالقيمة 
لى إصل تحتاج و أن المبلغ المعترف به سابقًا كخسارة إنخفاض  في قيمة ذلك األأغير المتداولة 

 :تعديل ومثال ذلك
ن الخسارة قد كانت أإفالس عميل والذي يحدث بعد تاريخ قائمة المركز المالي في العادة يؤكد  -

قائمة بتاريخ قائمة المركز المالي  في حساب الذمم المدينة التجارية ويتطلب من المنشأة تعديل 
 .بتعديل مخصص الديون المشكوك فيهاصافي قيمة الذمم المدينة التجارية وذلك 

 ة بعد تاريخ قائمة المركز المالي من الممكن أن يقدم دلياًل على قيمتها القابلة للتحققبيع البضاع -
NRV  سعار المخزونأبتاريخ قائمة المركز المالي وبالتالي على المنشأة تعديل مخصص هبوط. 

ا أو ظهور معلومات جديدة بعد تاريخ قائمة المركز المالي تتعلق بتكلفة أصول غير متداولة تم شرائه .ب
 .ل تاريخ إنتهاء الفترة الماليةبيعها قب

 .و أخطاء تظهر أن القوائم المالية لم تكن صحيحةأإكتشاف إحتيال  .ج
 الحداث المعدلة بعد تاريخ قائمة المركز المالي( 3)مثال 

مليون دينار  6أقيمت دعوى قضائية من قبل أحد المنافسين على شركة النعيم بمبلغ  4111خالل عام  
وبناءًا على توصية المستشار القانوني للشركة فقد إقتطعت شركة النعيم . إلنتهاكها عالمة تجارية معينة

كمخصص قضايا مقامة على المنشأة وظهر المخصص في  4111مليون دينار من أرباح عام  3مبلغ 
 .31/14/4111ئمة المركز المالي كما في قا
وبعد تاريخ قائمة المركز المالي أصدرت المحكمة العليا حكمًا لصالح المدعي بأن  14/4/4114وفي  

وكانت القوائم المالية قد أعدت بواسطة إدارة . ماليين دينار 5مبلغ  (كة النعيمشر )يدفع المدعي عليه 
 .12/4/4114دارة في وأقرها مجلس اإل 31/1/4114الشركة في 

ما هو اإلجراء المتوقع إجرائه من قبل شركة النعيم في هذه الحالة وفق متطلبات المعيار رقم : المطلوب
 ؟ ( 11)

 (3)حل مثال   
يجب على  (والذي يعتبر قطعي بافتراض المحكمة سلطة نهائية) 14/4/4114عند صدور الحكم في 

ون دينار لكي تعكس أثر الحكم الذي قضت به المحكمة بالقيد ملي 4شركة النعيم تعديل المخصص بمبلغ 
 :التالي

 14/4/4114 (4111)ملخص الدخل/ من حـ  4111111
  مخصص قضايا مقامة ضد المنشأة/ لى حـإ   4111111 



  

 -831- 

عداد، حيث صدر قرار المحكمة رقام قائمة المركز المالي والتي هي قيد األأن الحدث مؤدي لتعديل أأي 
 .4114/ 12/4أي قبل تاريخ إقرار القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة في   14/4في 

 ( 2)مثال 
و أ مثالً  41/4/4114السابق بأفتراض أن الحكم الصادر عن المحكمة قد صدر في ( 3)في المثال رقم 

حق لتاريخ إنتهاء الفترة المالية هذا الحدث الآل فإندارة للقوائم المالية، قرار مجلس اإلإي بعد أبعد ذلك، 
 (12/4/4114صدار القوائم المالية في إي تاريخ التصريح بأ)  Cutoff Pointسيكون بعد نقطة القطع 

 .4111و تعديل على القوائم المالية لعام أوال يطلب من شركة النعيم عندئذ إجراء اي تسويات 
 ( 5)مثال 

وبلغت تكلفة المخزون وفق . و القيمة القابلة للتحقق أيهما أقلأتقوم شركة الوفاء بتقييم مخزونها بالتكلفة 
دينار وهي القيمة التي أدرجت في قائمة المركز المالي كما في  451111 أوالً  طريقة الوارد أواًل صادر

ونظرًا للكساد الشديد . لمخزونن التكلفة أقل من القيمة القابلة للتحقق لأبإعتبار  31/14/4111
 . 4114/هات السلبية السائدة في السوق، تعذر بيع المخزون خالل شهر كانون ثاني اتجواإل

تعاقدت شركة الوفاء مع أحد الشركات المنافسة على بيع كامل المخزون بمبلغ  7/4/4114وفي 
 بتاريخ( تاريخ موافقة مجلس اإلدارةوهو )صدار القوائم المالية إنه قد صرح بأفتراض إدينار، وب 121111

45/4/4114. 
 ؟(11)نخفاض في قيمة المخزون وفق معيار المحاسبة الدولي ما هي المعالجة المناسبة لل : المطلوب

 ( 5)حل مثال 
يجب على الشركة اإلعتراف بمبلغ اإلنخفاض في قيمة المخزون في القوائم المالية للسنة المنتهية في  

31/14/4111.  

 الحداث غير المعدلة بعد تاريخ إنتهاء الفترة المالية .ب
Non-Adjusting Events After the Reporting Period 

حداث غير عدل المبالغ المعترف بها في القوائم المالية للمنشأة لتعكس األتأن ال ( 11)يتطلب المعيار رقم 
حقة لتاريخ إنتهاء الفترة المالية غير األحداث الآلوتمثل . المعدلة بعد تاريخ قائمة المركز المالي العمومية

وال تعبر عن ظروف ( 31/14)المعدلة للقوائم المالية تلك األحداث الناشئة بعد تاريخ قائمة المركز المالي 
  .كانت سائدة بتاريخ إنتهاء الفترة المالية

  :ة المالية ما يليحقة غير المعدلة بعد تاريخ إنتهاء الفتر ومن المثلة على الحداث الآل
إنخفاض القيمة السوقية العادلة لإلستثمارات بين تاريخ قائمة المركز المالي وتاريخ إقرار القوائم المالية أي 

بإعتبارها  ن القيمة العادلة هي قيمة حقيقة بتاريخ قائمة المركز المالي وليست مقدرةتاريخ إصدارها، أل
تعامالت بين أطراف راغبة وقادرة على تنفيذ عملية الشراء مأخوذة من سوق نشط وتتحدد بناءًا على 

 .والبيع
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لحاملي أدوات  من قبل مجلس اإلدارة اإلعالن عن توزيعات األرباح وأإذا تم إقتراح : توزيعات األرباح .1
، بعد تاريخ إنتهاء "العرض :دوات الماليةاأل" (34)رقم  عيار المحاسبة الدوليحقوق كما عرفت في م

الفترة المالية فإنه يجب على المنشأة أن ال تعترف بتوزيعات األرباح هذه كإلتزام بتاريخ قائمة المركز 
( 37)ألنها ال تلبي شروط اإللتزام الحالي الواردة ضمن معيار المحاسبة الدولي رقم  المالي،

أن الهيئة العامة هي المخولة بإقرار  ، حيث"المخصصات، والموجودات والمطلوبات المحتملة"
التوزيعات وليس مجلس اإلدارة الذي يقترح توزيع نسبة محددة من األرباح  ويتم اإلفصاح عن تلك 

 (.1)التوزيعات ضمن اإليضاحات بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 
معيار ال)تابعة رئيسية  ستبعاد شركةإو أبعد تاريخ إنتهاء الفترة المالية  تمتإندماج أعمال رئيسيه  .4

احات محدودة في مثل تلك يتطلب إفص" إندماج األعمال( "3)رقم  إلعداد التقارير المالية الدولي
 .(الحاالت

 .إعالن خطه إليقاف عمليات إنتاجية معينة .3
حداث وقعت بعد تاريخ إنتهاء الفترة أنشوء إلتزامات طارئة أو البدء في قضية رئيسية ناشئة فقط من  .2

 .ليةالما
 .فترة الماليةتلف خط إنتاجي رئيسي نتيجة تعرضه لحريق بعد تاريخ إنتهاء ال .5
 .نجاز إعادة هيكلة رئيسيةإبدء في اإلعالن عن أو ال .6
 .سعار األصول أو في معدالت أسعار صرف العمالت األجنبيةأتغيرات كبيرة غير عادية في  .7
 .في قانون الضريبة و تغيرات هامة أالتغيرات الجوهرية في معدالت الضريبة  .2
متداولة كمتاحة للبيع، أو استبعاد الشراء موجودات بمبالغ كبيرة نسبيًا، وتصنيف األصول غير  .9

 .  و الشطب، أو أية أصول تم مصادرتها من قبل الحكومةأو المبادلة أو التخلص منها بالبيع أاألصول 

 تاريخ إنتهاء الفترة المالية اإلفصاح عن الحداث غير المؤدية لتعديل القوائم المالية بعد
فصاح إذا كانت األحداث غير المعدلة بعد تاريخ قائمة المركز المالي  مهمة بدرجة كبيرة بحيث أن عدم اإل

عنها سيؤثر في قدرة مستخدمي القوائم المالية على إتخاذ القرارات الرشيدة والصحيحة فإن هذا المعيار 
 :تلك األحداث لكل فئة مهمة منيتطلب اإلفصاح عن المعلومات التالية 

 .طبيعة وماهية الحدث -
ذا كان من الصعوبة تقدير األثر المالي يتم اإلفصاح عن هذه  - تقدير األثر المالي لذلك الحدث، وا 

 . الحقيقة

 إستمرارية المنشأة
يجب عدم إعداد القوائم المالية على أساس اإلستمرارية إذا قررت اإلدارة بعد تاريخ إنتهاء الفترة المالية 

 .نه ليس لديها بديل أخر سوى عمل ذلكأو أو وقف النشاط التجاري أتصفية المنشأة 
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حول  ، عرض القوائم المالية، تقديم إفصاحات معينة(1)كما يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 
 :ذاإاإلستمرارية 

 أو. ئم المالية على أساس اإلستمراريةعداد القواإلم يتم  -
لى وجود شكوك في إستمرارية إوجود ظروف وأحداث تنشأ بعد تاريخ إنتهاء الفترة المالية تؤدي  -

 . الشركة

 Disclosureاإلفصاح  :ثالثاا 
 تاريخ إقرار إصدار القوائم المالية  . أ

ذا كان مالك  يجب اإلفصاح عن تاريخ إقرار القوائم المالية إلصدارها وتحديد الجهة المخولة بإقرارها، وا 
صدار فإن على المنشأة  أن تفصح عن تلك خرين لديهم السلطة لتعديل القوائم المالية بعد اإلآالمنشأة أو 

القوائم المالية لكون تلك القوائم ال وتنبع أهمية اإلفصاح عن تاريخ إقرار أو التصريح بإصدار . الحقيقة
 .تعكس اإلحداث بعد هذا التاريخ

 فصاح بتاريخ قائمة المركز الماليتحديث اإل. ب
إذا حصلت المنشأة على معلومات جديدة بعد تاريخ إنتهاء الفترة المالية حول أحداث وظروف كانت  

في  قائمة بتاريخ قائمة المركز المالي  يجب تحديث اإلفصاحات التي لها عالقة بهذه الظروف واألحداث
ف بها في القوائم ذا لم تؤثر المعلومات الجديدة في المبالغ المعتر إضوء المعلومات الجديدة، حتى 

ومن األمثلة على ذلك نشوء معلومات جديدة حول قضية مقامة على المنشأة وتم اإلفصاح عنها . المالية
لى تكوين مخصص يعترف به في إفي القوائم المالية كإلتزامات طارئة بحيث تؤدي المعلومات الجديدة 

 .القوائم المالية

 Interim Financial Reporting التقارير المالية المرحلية: المحور الثالث
 مقدمة  .1

تشكل القوائم المالية واإليضاحات المرفقة بها وسيلة اإلبالغ الرئيسية التي يعتمد عليها مستخدمو 
المعلومات المحاسبية، وتعتبر التقارير المالية السنوية المدققة هي الوسيلة األولى التي يعتمد عليها 

حقة التي تمر بها المنشأة تجعل متخذي القرارات اإلقتصادية، إال أن للتغيرات المتسارعة واألحداث المتال
ومن هنا تستمد التقارير المالية . الحاجة متزايدة لوجود معلومات تغطي فترات أقصر من سنة واحدة

المرحلية أهميتها والتي تبقي مستخدم المعلومات المحاسبية على إطالع مستمر على نتائج أعمال الشركة 
 Interim الفترة المرحليةو. وي أو حتى شهريومركزها المالي إما بشكل ربع سنوي أو نصف سن

Period  هي الفترة التي تعد عنها التقارير المالية وتغطي فترة أقل من سنة مالية كاملة. 
 (32)ونطاق معيار المحاسبة الدولي رقم هدف  .2
المالية لى وصف وتحديد الحد األدنى من محتوى التقارير إ( 32)يهدف معيار المحاسبة الدولي رقم  -

عتراف والقياس في القوائم المالية المختصرة أو الكاملة لفترة مالية المرحلية، وكذلك وصف مبادىء اإل
 .مرحلية معينة، مما يساهم في تعزيز إتخاذ مستخدمي المعلومات المحاسبية في إتخاذ القرارات الرشيدة
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المنشآت التي يتوجب عليها نشر التقارير ( 32)ال يحدد معيار المحاسبة الدولي رقم : نطاق المعيار  -
المالية المرحلية أو عدد مرات نشر تلك التقارير، أو الفترة التي يجب نشر هذه التقارير خاللها بعد نهاية 

  . ختيارياً إن عرض القوائم المرحلية يعتبر أي أ، الفترة المرحلية
 :وبهذا الخصوص يتضمن المعيار مايلي

المنشآت التي يتم تداول أسهمها في سوق األوراق المالية على تقديم تقارير مالية يشجع هذا المعيار . أ
عتراف والقياس واإلفصاح الواردة في هذا المعيار، وبشكل خاص يشجع مرحلية تنسجم مع مبادئ اإل

 :المعيار هذه المنشآت على ما يلي
 .المالية على األقلتقديم تقارير مالية مرحلية  تغطي النصف األول من سنتها  -
 .يومًا من نهاية الفترة المالية المرحلية 61أن تنشر هذه التقارير خالل فترة ال تزيد عن  - 

تلتزم المنشأة بمتطلبات هذا المعيار إذا تم الطلب من المنشأة بموجب تشريع محلي أو إذا إختارت نشر  .ب
، وعندها يجب أن تلتزم المنشأة تقارير الماليةإلعداد ال معايير الدوليةالتقارير مالية مرحلية بموجب 
 . بكافة متطلبات هذا المعيار

في حالة عدم قيام المنشأة بنشر تقارير مالية مرحلية أو تقديمها لتقارير مالية مرحلية ال تمتثل لمعيار . ج
عند  ير الماليةإلعداد التقار  لدوليةامعايير لفإن ذلك ال يمنع من إمتثالها ل( 32)المحاسبة الدولي رقم 

 .إعدادها التقارير المالية السنوية الممتثلة لهذه المعايير
 (32)المحاسبة الدولي رقم  متطلبات معيار .3

     Content of an Interim Financial Reportشكل ومحتوى التقارير المالية المرحلية :أوالا 
 A Complete Set of Financialإذا أصدرت المنشأة مجموعة كاملة من القوائم المالية  . أ

Statements  قائمة المركز المالي، قائمة الدخل الشامل، بيان التغيرات في )في التقرير المرحلي
، عندها يجب أن (حقوق الملكية، بيان التدفقات النقدية، السياسات المحاسبية واإليضاحات التفسيرية

 (.1)تمتثل تلك القوائم المالية لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 :1/1/4119من  اً عتبار إتطلب ما يلي  ن المعيار قدألى إويشار هنا 

قائمة المركز المالي في بداية أقدم فترة مقارنة عند تطبيق المنشاة لسياسة محاسبية بأثر رجعي في 
 .عادة تصنيف بنود معينة في القوائم الماليةإالقوائم المالية، أو عندما تقوم ب

التقرير المالي المرحلي يجب أن يتضمن كحد ، فإن لمنشأة إعداد قوائم مالية مختصرةإذا إختارت ا .ب
  :يلي أدنى ما

 .قائمة مركز مالي مختصرة -
مختصرة وقائمة دخل شامل  قائمة دخل منفصلة)و قائمتين أقائمة دخل شامل مختصرة واحدة  -

 (.مختصرة
 .قائمة التغير في حقوق الملكية مختصرة -
  .ةقائمة تدفقات نقدية مختصر  -
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 .Selectedمالحظات تفسيرية مختارة  -
 العناوين إذا نشرت المنشأة تقارير مالية مرحلية مختصرة، يجب أن تتضمن تلك التقارير كحد أدنى. ج

Headings  والمجاميع الفرعيةSubtotals  الواردة في آخر قوائم مالية سنوية والمالحظات التفسيرية
  (.32)كما هو مطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

وحصة السهم  Basic Earnings Per Shareيجب عرض حصة السهم األساسية من األرباح  .د
عداد قائمة دخل إذا تم ا  في صلب قائمة الدخل الشامل و  Diluted Earnings Per Shareالمخفضة

 .بشكل منفصل يتم عرض ربحية السهم في تلك القائمة
على أساس قوائم موحدة، يجب عندها إعداد التقرير المالي إذا تم إعداد القوائم المالية السنوية للمنشأة . هـ

 .المرحلي وفق نفس األساس
 Selected Explanatory Notesاإليضاحات التفسيرية المختارة  :ثانياا 
إن المالحظات التفسيرية المطلوبة قد صممت لتقديم معلومات تفسيرية حول األحداث والعمليات  . أ

خر قوائم بيانات آرات في نتائج أعمال المنشأة ومركزها المالي منذ الهامة التي تساعد في فهم التغي
وال يجيز هذا المعيار تكرار اإلفصاحات الواردة في التقارير المالية السنوية ضمن  .مالية سنوية

 .التقارير المالية المرحلية
المرحلي  يورد المعيار الحد الدنى للمعلومات الواجب إدراجها ضمن إيضاحات التقرير المالي . ب

  :والتي تتضمن -من المعيار  11وفق الفقرة  –( المرحلي)المؤقت 
ات عبارة تفيد بإتباع نفس السياسات المحاسبية الواردة في أحدث تقرير مالي سنوي سابق، وأي تغير  -

 .في السياسة المحاسبية إن وجدت
 .  المتعلقة بالفترة المرحليةدورية تعليقات تفسيرية تبين العمليات التشغيلية الموسمية أو ال -
 (.من حيث طبيعتها، حجمها، أو عدد مرات حدوثها) Unusualعتيادية البنود غير اإل -
 (.سواء سنوية أو مرحلية)طبيعة وقيمة التغير في التقديرات في القوائم السابقة المنشورة  -
عادة شراء وتسديدات أدوات حقوق الملكية  -  .   دينأو أدوات ال( األسهم)إصدارات وا 
 .توزيعات األرباح المدفوعة للسهم الواحد أو اإلجمالية، ولكل من األسهم العادية واألسهم األخرى -
المرحلية  حقة للفترة المرحلية الحالية والتي لم تظهر ضمن بيانات الفترةاألحداث الهامة للفترة الآل -

 .الحالية
الدولي إلعداد التقارير معيار ال بموجب( قطاعات العمل أو قطاعات جغرافية)إفصاحات قطاعية  -

 (.2)رقم  ةالمالي
عادة الهيكلة -  .التغيرات في هيكل المنشأة متضمنة عمليات إندماج األعمال وا 
 .لتزامات الطارئة أو األصول الطارئة منذ تاريخ آخر ميزانية عمومية سنويةالتغيرات في اإل -

الدولية إلعداد  معايير الدوليةالكما يجب على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات الخرى التي تتطلبها 
وتصحيح أخطاء  ،بيع وشراء بنود الممتلكات والمصانع والمعداتدي ومنها ابشكل إفر  التقارير المالية
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اإلخالل في تنفيذ إتفاقية دين لم وتعثر سداد الديون أو  ،ذات العالقة والعمليات مع األطراف ،فترات سابقة
 .ى صافي القيمة القابلة للتحقق وعكس ذلك التخفيضإلتخفيض المخزون ، ويتم تصويبها الحقاً 

 Disclosure of Compliance إلعداد التقارير المالية لمعايير الدوليةلاإلفصاح عن اإلمتثال : ثالثاا 
with IFRSs  

فإنه يجب اإلفصاح عن تلك  إلعداد التقارير المالية معايير الدوليةللإذا إمتثل التقرير المالي المرحلي  
مالم  إلعداد التقارير الماليةالدولية  معاييرلالحقيقة، ويجب أن ال يعتبر التقرير المالي المرحلي أنه ممثاًل ل

 .يمتثل لكافة متطلبات هذه المعايير والتفسيرات المتعلقة بها
 :الفترات التي يجب عرضها من خالل القوائم المالية المرحلية :رابعاا 

Periods for Which Interim Financial Statements are Required to be 

Presented 

فهي كما ( المؤقتة)فيما يتعلق بالفترات المالية التي يتطلب تغطيتها بموجب القوائم المالية المرحلية  .أ  
 : يلي
مالي كما هي في نهاية الفترة المالية المرحلية الحالية وميزانية مقارنة كما هي في قائمة المركز ال .1

 .     ة السنة المالية السابقة مباشرةنهاي
قائمة الدخل الشامل للفترة المالية المرحلية الحالية وقائمة دخل شامل تراكمية للسنة المالية الحالية  .4

( الفترة المرحلية والسنة حتى تاريخه)المرحلية نفسها  حتى تاريخه، مع قائمة دخل مقارنة للفترات
 .للسنة المالية السابقة

قائمة تبين التغيرات في حقوق الملكية تراكميًا للسنة المالية الحالية حتى تاريخه، مع قائمة مقارنة  .3
 .لفترة السنة حتى تاريخه للسنة المالية السابقة

ية الحالية حتى تاريخه، مع قائمة مقارنة لنفس الفترة للسنة قائمة التدفق النقدي تراكميًا للسنة المال .2
 .المالية السابقة

إذا كانت أعمال المنشأة موسمية ولم يظهر أثرها في القوائم المرحلية، يشجع المعيار اإلفصاح عن  .ب
، والبيانات المالية المقارنة لها شهر سابقة 14المتعلقة بتلك األعمال لفترة  المعلومات المالية

 .  باإلضافة إلى القوائم المالية للفترة المرحلية
 :التقرير المرحلي نصف السنوي( 1)مثال 

وفقًا لمتطلبات المعيار رقم  4114بعرض قوائمها المالية نصف السنوية لعام ( س)ترغب الشركة  
(32  .) 

في القوائم المالية بين ما هي الفترات التي ستغطيها محتويات القوائم المالية التي سترد  :المطلوب
 .المرحلية

  (1)حل مثال 
 :تتضمن ما يلي 4114إن القوائم المالية التي يتطلب عرضها في التقرير المالي نصف السنوي لعام 

 .(31/14وتنتهي في  1/1أة تبدأ في ن السنة المالية للمنشأبإفتراض )
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 .31/14/4111وقائمة المركز المالي المقارنة في  6/4114/ 31قائمة المركز المالي في  .1
وقائمة الدخل الشامل مقارنة عن الفترة  6/4114/ 31قائمة الدخل الشامل عن الفترة المنتهية في  .4

، وال حاجة لعرض البيانات التراكمية للسنة حتى تاريخه ألنها نفسها 31/6/4111المنتهية في 
 .المعروضة  لفترة نصف السنة

  31/6/4114عن الفترة المنتهية في ( تراكميه)رات في حقوق الملكية للفترة المالية الحالية قائمة تغي .3
 . 4111ملكية عن نفس الفترة من سنة ، وقائمة تغيرات في حقوق ال6/4114/ 31 – 1/1أي من 

، وقائمة تدفقات نقدية مقارنة 31/6/4114شهور والمنتهية في ( 6)قائمة تدفقات نقدية عن فترة   .2
 .4111عن نفس الفترة من سنة 

 :التقرير المرحلي ربع السنوي( 2)مثال 
وفقًا لمتطلبات المعيار  4114بعرض قوائمها المالية ربع السنوية للربع الثالث لعام ( س)ترغب الشركة 

  .(32)رقم 
المالية بين ما هي الفترات التي ستغطيها محتويات القوائم المالية التي سترد في القوائم : المطلوب
 .المرحلية

  (2)حل مثال 
أما القوائم المالية التي يتطلب عرضها في التقرير  31/9/4114 – 1/7الربع الثالث يغطي الفترة من 

وتنتهي  1/1أة تبدأ في بإفتراض إن السنة المالية للمنش) :تتضمن ما يلي 4114المالي ربع السنوي لعام 
 .(31/14في 
 .31/14/4111وقائمة المركز المالي المقارنة في  9/4114/ 31قائمة المركز المالي في  .1
 :قائمة الدخل الشامل عن .4

وقائمة دخل مقارنة عن  (31/9/4114 – 1/7) 4114/ 9/ 31فترة ثالثة شهور المنتهية في  . أ
 .(31/9/4111 – 1/7)  31/9/4111نفس الفترة المنتهية في 

وقائمة ( 31/9/4114 – 1/1) 4114/ 9/ 31تراكميًا من بداية السنة عن الفترة المنتهية في  . ب
 – 1/1)  31/9/4111دخل تراكمية مقارنة عن نفس  الفترة المنتهية في العام السابق 

31/9/4111). 
، وقائمة تدفقات نقدية مقارنة 31/9/4114شهور والمنتهية في ( 9)قائمة تدفقات نقدية عن فترة  .3

 .4111عن نفس الفترة من سنة 
  31/9/4114عن الفترة المنتهية في ( تراكميه)حقوق الملكية للفترة المالية الحالية قائمة تغيرات في  .2

 . 4111، وقائمة تغيرات في حقوق الملكية عن نفس الفترة من سنة 9/4114/ 31 – 1/1أي من 
 Materialityالهمية النسبية  :خامساا 

عن  تراف أو قياس أو تصنيف أو اإلفصاحيجب تقييم أهمية البنود عند إتخاذ القرار المتعلق بكيفية اإلع
البنود التي  ستظهر في القوائم المالية المرحلية بحيث تتضمن التقارير المرحلية كافة المعلومات ذات 
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الصلة بمركز المنشأة المالي وأدائها خالل تلك الفترة، مع العلم بأن عملية القياس للعديد من البنود الواردة 
 .دها على القوائم المالية السنويةعتمد على التقديرات أكثر بشكل كبير من أعتمافي التقارير المرحلية ت

 Disclosure in Annual Financial Statementsاإلفصاح في القوائم المالية السنوية : سادساا 
للتقرير حقة إذا تم تغيير تقدير مبلغ وبشكل كبير كان قد ورد في التقرير المالي المرحلي خالل الفترة الآل

المرحلي ولم يتم نشر تقرير مالي منفصل لتلك الفترة، فيجب اإلفصاح عن قيمة وطبيعة ذلك التغير في 
 .اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية السنوية

  Recognition and Measurementاإلعتراف والقياس  :سابعاا 
 السياسات المحاسبية . أ

يجب تطبيق نفس السياسات المحاسبية التي تستخدمها المنشأة في عند إعداد القوائم المالية المرحلية 
 .إعداد التقارير المرحلية كما هي مطبقة في البيانات المالية السنوية للمنشأة

ذا تم تطبيق سياسة محاسبية جديدة في فترة مرحلية معينة، فإنه يجب تطبيق تلك السياسة ويتم إعادة  وا 
 (.2)لمعيارالمحاسبة الدولي رقم  وفقاً عرض القوائم المرحلية المقارنة 

 القياس . ب
، (السنة حتى تاريخه)يجب أن تتم عمليات القياس المتعلقة بإعداد القوائم المالية المرحلية على أساس 

كما يجب مراعاة النقاط . إعداد التقارير المالية المرحليةويجب أن ال تتأثر نتائج أعمال المنشأة بتكرار 
 :عملية القياسالتالية في 

يجب معاملة اإليرادات التي يتم إستالمها موسميًا أو بصورة دورية من حين ألخر بطريقة مماثلة عن  -
، وبالتالي يجب اإلعتراف بتلك اإليرادات أو تأجيلها في تاريخ اردة في القوائم المالية السنويةتلك الو 

 .قوائم السنويةتبعة عند إعداد الأعداد القوائم المرحلية بنفس األسس الم
خاصة التي يتم تكبدها بشكل غير )يتم اإلعتراف بالتكاليف واإليرادات في القوائم المالية المرحلية  -

  . بنفس أسس اإلعتراف المتبعة عند إعداد القوائم السنوية( متساوي على مدار السنة المالية
على أساس أفضل تقدير يجب اإلعتراف بمصاريف ضريبة الدخل عند إعداد القوائم المرحلية  -

  .للمتوسط المرجح لمعدل ضريبة الدخل السنوية المتوقعة للسنة المالية كاملة
الصادرة حديثًا والسارية المفعول خالل فترة القوائم  إلعداد التقارير المالية معايير الدوليةاليتم تبني  -

ا يجب تطبيق ذلك في التقارير المالية يتم تبنيها عند إعداد القوائم المرحلية، كموالتي المالية المرحلية 
 .السنوية

يتم اإلعتراف باألصول غير الملموسة إذا تحققت شروط اإلعتراف بها وفق ما يتطلبه معيار  -
 ".األصول غير الملموسة( "32)المحاسبة الدولي رقم 

 ث،كمصاريف بح 31/6/4114دينار حتى نهاية  31111وعلى سبيل المثال، إذا دفعت الشركة مبلغ 
ذا دفعت الشركة خالل الربع  فإن هذا المبلغ يظهر ضمن قائمة الدخل نصف السنوية كمصاريف، وا 
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دينار ولبى هذا المبلغ شروط اإلعتراف كأصل غير ملموس فإن قيمة  2111الثالث من السنة مبلغ 
 .31/9/4114دينار في ميزانية الربع الثالث كما في  2111األصل غير الملموس سيظهر بمبلغ 

 Financial Instruments Disclosures دوات الماليةفصاح حول الاإل :محور الرابعال
 مقدمة  .1

فصاحات حول العديد من اإل الدولية والمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتتطلب معايير المحاسبة 
دوات أوالمشتقات المالية و  سهم والسندات والقروض والذممستثمارات في األدوات المالية والتي تشمل اإلاأل

فصاحات، متطلبات تلك اإل( 7) رقم الدولي إلعداد التقارير الماليةمعيار الورد أوقد . حقوق الملكية
  :وتشمل

  Accounting Policiesالسياسات المحاسبية  .2
 ة اإلفصاح وضمن بند ملخص السياسات المحاسبية الهامة عن أسس القياس المستخدمة فيأالمنشعلى 

ومن  المستخدمة والمالئمة لتعزيز فهم القوائم المالية إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية األخرى
 .دوات الماليةضمنها األ

  Hedge Accountingمحاسبة التحوط  .3
ة اإلفصاح وبشكل منفصل لكل نوع من أنواع التحوط المذكورة في معيار المحاسبة الدولي أعلى المنش

ستثمار في العمليات تحوط القيمة العادلة، وتحوط التدفقات النقدية، وتحوط صافي اإل)مثل ( 39)
 : وكما يلي( األجنبية

 .وصف لكل نوع من أنواع التحوط -أ
 .وصف لألدوات المالية المخصصة كأدوات تحوط والقيم العادلة لها بتاريخ التقارير المالية -ب
 .طبيعة المخاطر المتحوطة لها -ج
   Fair valueالقيمة العادلةفصاحات حول إ .2

 :عند عرض بياناتها المالية عن القيمة العادلة فصاحات التاليةعلى المنشأة عرض اإل
يجب اإلفصاح عن القيمة العادلة لكل فئة من األصول والمطلوبات المالية بشكل يمكن مقارنة تلك  -أ

 .والمطلوباتالقيمة مع القيم المسجلة بالدفاتر لتلك األصول 
 .ة تبويب األصول والمطلوبات المالية ضمن فئاتأعلى المنش عند اإلفصاح عن القيمة العادلة، -ب
 :على المنشاة اإلفصاح عما يلي -ج
ستخدام أساليب تقييم معينة يتم اإلفصاح عن الفرضيات المستخدمة إطرق تحديد القيمة العادلة، وعند  .1

من فئات األصول والمطلوبات المالية مثل اإلفصاح عن فرضيات في تحديد القيم العادلة لكل فئة 
 .ئتمان ومعدل الخصم المستخدموتقديرات المعدالت والنسب المستخدمة في تقدير خسائر اإل

بيان فيما إذا كانت القيم العادلة قد تم تحديدها بشكل كامل أو جزئي من خالل األسعار المنشورة في  .4
أو أنها حددت من خالل أساليب التقييم المحددة في المعيار رقم ( active market)سوق مالي نشط 

(9 .) 
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إذا حددت القيمة العادلة لألدوات المالية المعترف بها في القوائم المالية من خالل أساليب التقييم  .3
المبنية على فرضيات محددة فإذا حدث أية تغيرات على فرضية أو أكثر من تلك الفرضيات وأدى ذلك 

ة بيان تلك الحقيقة واإلفصاح عن األثر الجوهري لهذه أن على المنشإديل في القيمة العادلة، فإلى تع
 .التغيرات على القيمة العادلة

 فصاحات غير المطلوبة للقيمة العادلةاإل
 :هناك بعض اإلفصاحات غير المطلوبة للقيمة العادلة

لبعض األدوات المالية مثل ذمم مدينة تجارية عندما تكون القيمة الدفترية متقاربة مع القيمة العادلة  - أ
 .قصيرة األجل والذمم الدائنة

أو المشتقات  ستثمارات المالية في أدوات حقوق الملكية والتي ليس لها قيمة عادلة في سوق نشطاإل - ب
بة لمعيار المحاس ستثمارات بأدوات حقوق الملكية والتي سيتم قياسها بالتكلفة طبقاً المالية المرتبطة باإل

 .لعدم إمكانية قياس قيمتها العادلة بموثوقية نظراً ( 39)الدولي رقم 
معيار الالموصوفة في ) discretionary participation featureالعقود التي لها  صبغة تشاركية  -ج

 (.وعندما ال يمكن قياس قيمتها بموثوقية( 2)رقم  إلعداد التقارير المالية الدولي
ة اإلفصاح عن معلومات تساعد مستخدمي المعلومات أن على المنشإف( ج)و (ب)وفي كلتا الحالتين 

ختالفات الممكنة بين القيمة الدفترية لألصول والمطلوبات المالية والقيمة المحاسبية في تحديد مدى اإل
 :العادلة لها وتتضمن هذه المعلومات ما يلي

ذه األدوات بسبب عدم القدرة على حقيقة أن معلومات القيمة العادلة لم يتم اإلفصاح عنها له - أ
 .قياس القيمة العادلة بموثوقية

وبيان ( Carrying Amount)وصف األدوات المالية، وتحديد القيمة الدفترية المسجلة لها  - ب
 .سباب عدم إمكانية تحديد قيمة عادلة موثوقة لهاأ

 .معلومات سوقية حول األدوات المالية -ج
 . ة نية التخلص من األدوات المالية وكيفية ذلكأالمنشمعلومات فيما إذا كانت لدى  -د
دون أن يكون باإلمكان قياس قيمتها  األدوات المالية التي لم يعترف بها وكان محتفظ بها سابقاً  -هـ

عتراف باألصل العادلة، حيث يجب اإلفصاح عن قيمتها المسجلة دفتريًا في وقت عدم اإل
 . بهعترف المالي، ومبلغ الربح أو الخسارة الم

 :طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن الدوات المالية .5
على المنشأة اإلفصاح عن معلومات تمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم طبيعة ومدى المخاطر 

 . الناشئة عن األدوات المالية والتي قد تتعرض لها المنشأة كما في تاريخ إعداد القوائم المالية
  Qualitative Disclosuresالنوعيةاإلفصاحات  .1

 : على المنشأة اإلفصاح ولكل نوع من أنواع المخاطر الناجمة عن األدوات المالية  عما يلي
 .التعرض للمخاطر وكيفية نشوئها .أ 
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األهداف والسياسات والعمليات واألنشطة المتخذة إلدارة هذه المخاطر والطرق المستخدمة لقياس  .ب 
 . هذه المخاطر

 .للفترة السابقة( ب)و ( أ)ت في الفقرة أية تغيرا .ج 
 Quantitative Disclosuresفصاحات الكمية اإل  .7

 : يجب اإلفصاح ولكل نوع من أنواع المخاطر الناجمة عن األدوات المالية عما يلي
بيانات رقمية حول إمكانية التعرض لتلك المخاطر كما هي بتاريخ إعداد البيانات المالية على أن  - أ

مجلس )تكون مبنية على معلومات من ذوي العالقة من المستويات العليا في إدارة المنشأة 
 .(اإلدارة

 .تركزات المخاطر - ب
يبين القطاعات التي  ة لجدولأفصاح عن تركزات المخاطر، عرض المنشومن األمثلة على اإل

وكذلك . و خدماتأو مالية أسهم شركات صناعية أسهم من حيث شراء تستثمر بها المنشأة في األ
، مثل قروض قتصادية المختلفةفصاحات البنوك عن توزيع محفظة القروض على القطاعات اإلإ

 .الخ... .و التجاريةأو الزراعية أو للشركات الصناعية أفراد ممنوحة لأل
   Credit Riskئتمان مخاطر اإل  .8

 : يجب اإلفصاح لكل فئة من األدوات المالية عما يلي
ئتمان بتاريخ القوائم المالية دون الحد األقصى للمبلغ الذي قد تتعرض له المنشأة لمخاطر اإل - أ

 .عتبار أية ضمانات بحوزة المنشأةاألخذ بعين اإل
 .األدوات وصف للضمانات الموجودة بحوزة المنشأة مقابل تلك - ب
 .ئتمانية لألصول الماليةاإلفصاح عن المزايا اإل -ج 

  :اإلفصاح عن الصول المالية المستحقة أو التي تعرضت للتدني  .9
 : يجب على المنشأة اإلفصاح ولكل فئة من األصول المالية عما يلي

ية والتي لم تحليل ألعمار األصول المالية مستحقة القبض كما في تاريخ إعداد القوائم المال - أ
 .ينطبق عليها شروط التدني

وبشكل إفرادي، مع بيان العوامل   Impairedتدنتعتبارها قد إتحليل األصول المالية التي تم  - ب
 .عتبار أن األصل المالي قد تدنت قيمتهالمعتمدة من قبل المنشأة إل

 . السابقتين( ب)و( أ)اإلفصاح عن أية ضمانات بحوزة المنشأة تتعلق بالفقرة  -ج
 ( 1)مثال 

، مليون دينار 21مبلغ  31/14/4114في  وض الممنوحة للعمالء لدى البنك سبلغ رصيد حساب القر 
 .شهر قادمة 12وتستحق على مدار 

القروض والتي تمثل أصول مالية ستحقاق إفصاحات حول إبّين كيف يمكن للبنك س عرض : المطلوب
 .بالنسبة للبنك



 

 -811- 

 ( 1)حل مثال  
ستحقاق القروض، إزمة لعرض ستخدام تقديراته لتحديد العدد المناسب من الفترات الزمنية الآلإعلى البنك 

 : حدد الفترات التالية كأحد الخياراتين أويمكن للبنك 
 كثر من سنةأ اقل من سنة –شهور  6كثر من أ شهور 6 – 3من  شهور 3أقل من  جمالياإل
 مليون 11 مليون 11 مليون 14 مليون 2 مليون 21

 Liquidity Risk مخاطر السيولة  .11
 : تطلب المعيار اإلفصاح عما يليي
 .ستحقاق المطلوبات المالية القائمةإتحليل لتواريخ  - أ

 .وصف لكيفية إدارة مخاطر السيولة لتلك المطلوبات - ب
 ( 2)مثال   

وقروض بنكية قصيرة ( ذمم دائنة)لتزامات مالية إردنية ظهرت سجالت الشركة األأ 31/14/4114في 
 .مليون 14األجل بمبلغ 

لتزامات بموجب ردنية باإلفصاح عن مخاطر السيولة لهذه اإلبّين كيف ستقوم الشركة األ: المطلوب 
 (.7)رقم  الدولي إلعداد التقارير المالية معيارال

 ( 2)حل مثال 
ستحقاق إتقوم الشركة باإلفصاح عن تحليل لتواريخ ( 7)رقم  الدولي إلعداد التقارير المالية معيارالبموجب 

 : المطلوبات المالية القائمة وتقسيمها لفترات زمنية مناسبة وكما يلي
 –شهور  6كثر من أ شهور 6 – 3من  شهور 3أقل من  جمالياإل

 شهور 9قل من أ
 سنة -شهور 9

 مليون 4 مليون 4 مليون 3 مليون 5 مليون 14
جراءات فتراض السياسات واإلإدارة المخاطر، ويمكن إفصاح عن كيفية كما يتطلب المعيار المذكور اإل

  :التالية لدى هذه الشركة إلدارة مخاطر السيولة
  المرتفعة ذونات الخزينة ذات السيولة أتقوم الشركة باإلحتفاظ بإستثمارات مالية قصيرة األجل في

ستحقاق إيداع الصادرة عن البنوك ذات التصنيف اإلئتماني المرتفع وبما يتالئم مع وشهادات اإل
 .عالهألتزامات الواردة في الجدول اإل

  حد البنوك التجارية بحيث تحصل على تسهيالت مباشرة أحصلت الشركة على موافقة جاري مدين من
 . لتزامات المذكورةخالل السنة القادمة ومواجهة اإلذا اضطرت الشركة للحصول على النقدية إ
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يجب اإلفصاح     Sensitivity Analysis تحليل الحساسية/   Market Riskمخاطر السوق  .11
 :عما يلي
تحليل الحساسية لكل نوع من أنواع مخاطر السوق التي قد تتعرض لها المنشأة كما في تاريخ  - أ

 .هذه المخاطر على قائمة األرباح والخسائر وحقوق الملكيةثر أالقوائم المالية، مع بيان 
 .األساليب والفرضيات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية - ب
سباب هذه أالتغيرات التي طرأت على األساليب والفرضيات المستخدمة مقارنة بالفترات السابقة و  -ج

 .التغيرات
 – Value – atبالمخاطر  المرجحة طريقة القيمة لتحليل الحساسية ستخدامهاإومن الطرق التي يمكن 

Risk) ) معدالت الفائدة، معدالت أسعار )والتي تظهر العالقة المتبادلة بين متغيرات المخاطر مثل
 .  ستخداماتها في إدارة المخاطر الماليةا  و (  الصرف
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 التمارين
 (ختيار من متعددإ)التمرين الول 

 :سؤال من السئلة التالية ضع دائرة حول اإلجابة الصح لكل
 :طراف ذات العالقة بالشركةأي مما يلي ال يعتبر من األ .1

 .الشركات الزميلة للشركة -ب      .موظفو اإلدارة الرئيسيون للشركة -أ     
 . الموردون -د     .الشركة التابعة للشركة -جـ    

  :بالشركة واحدة من الجهات التالية هي أطراف ذات عالقة .4
 .السلطات الضريبية  -ب     .شركتان يديرهما مدير واحد -أ
مورد واحد للشركة تقوم الشركات  -د .بن المدير العام للشركةإ -جـ

بمعامالت كبيرة جوهرية معه باألسعار 
 .والشروط التجارية

 ؟(24)أي مما يلي ليس طرفا ذو عالقة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  .3
 .الشركة األم للمنشأة -ب     .أحد مدراء المنشأة  -أ    
من أسهم  1%مساهم في المنشأة يمتلك  -جـ    

 .المنشأة
 .شقيق المدير التنفيذي للمنشأة  -د    

  :رباح المقترح توزيعها على المساهمين بعد إنتهاء السنة تظهر في البيانات الماليةاأل .2
 . في بند أرباح مقترح توزيعها على المساهمين ضمن المطلوبات -أ

 . في بند أرباح مقترح توزيعها على المساهمين ضمن حقوق المساهمين -ب
 . فصاح عنها في البيانات الماليةرباح المدورة ويتم اإلتبقى ضمن األ -جـ
 . كل ما ورد أعاله صحيح -د

 :الميزانية غير مؤدية لتعديل القوائم الماليةحقة لتاريخ واحدة من األحداث الآل .5
بيع البضاعة بأقل من قيمتها القابلة  -ب .لى تلفهاإدى أتعرض معدات  لحريق  -أ

 .للتحقق بمبلغ كبير
و أخطاء تظهر أن أإكتشاف إحتيال  -جـ

 .القوائم المالية لم تكن صحيحة
إفالس عميل بعد تاريخ الميزانية  -د

 .العمومية

 
 :مما يلي تمثل تاريخ إصدار القوائم الماليةواحدة  .6

تاريخ مصادقة الهيئة العامة على القوائم  -أ
 .المالية

تاريخ إقرار القوائم المالية من مجلس  -ب
 .اإلدارة
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تاريخ تقديم القوائم المالية لهيئة األوراق  -جـ
 .المالية

تاريخ تقديم إدارة المنشأة لقوائمها المالية  -د
 .اإلدارةلمجلس 

 : حقة التالية والتي لها تأثير مادي تتطلب تعديل البيانات الماليةأي من األحداث الآل .7
إفالس أحد المدينين بصورة مفاجئة  -ب .حتراق مباني الشركة غير المؤمن عليهاإ -أ

 .بسبب كارثة طبيعية
نتهاء إإتالف المخزون السلعي بسبب  -ج

 .صالحيته
 .إصدار سندات -د

  :حقة بأنها األحداث التي تقع بيناألحداث الآلتعرف  .2
تاريخ القوائم المالية وتاريخ إصدار البيانات  -أ

 .المالية
تاريخ القوائم المالية وتاريخ المصادقة على  -ب

 .البيانات المالية
نتهاء العمل إتاريخ التقرير وتاريخ  -ج

 .الميداني
 نتهاء العملإتاريخ القوائم المالية وتاريخ  -د

 .الميداني
 (:32)المالية المرحلية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  التقارير عرضيجب على المنشأة  .9

 .مرتين في السنة -ب .   مرة واحدة في السنة -أ

 .وفق رغبة المنشأة -د على أساس فصلي -جـ

 مالية مرحلية؟الفئة التالية من الشركات إلعداد قوائم ( 32)يشجع معيار المحاسبة الدولي رقم  .11
تم تداول أسهمها في الشركات التي ي -ب .التضامنشركات  -أ

 . السوق المالي
 .الشركات ذات المسؤولية المحدودة -د .الجمعيات الخيرية -جـ

 التمرين الثاني 
: األدوات المالية(: "7)رقم  الدولي إلعداد التقارير المالية معيارالفصاحات التي يتطلبها ما هي اإل
 والمتعلقة بمخاطر السيولة؟" اإلفصاحات

 التمرين الثالث  
: األدوات المالية(: "7)رقم  الدولي إلعداد التقارير المالية معيارال فصاحات التي يتطلبهاما هي اإل
 والمتعلقة بمخاطر السوق؟" اإلفصاحات

  الرابعالتمرين 
  :نأيضا إ، وعلمت 31/12/2111هو  المجدنتهاء السنة المالية لشركة إذا كان تاريخ إ
 .28/2/2111دارة الشركة بشكلها النهائي إعداد القوائم المالية من قبل إنتهاء إتاريخ  

  12/3/2111صدارها ا  دارة للقوائم المالية و قرار مجلس اإلإتاريخ. 
  31/3/2111تاريخ مصادقة الهيئة العامة للشركة على القوائم المالية. 
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 :التجارية المجدحداث التالية لدى شركة وقد حصلت اإل      
لى تلف بعض محتويات إدى أ، حصل تدفق مياه على مستودعات الشركة 1/1/4111بتاريخ  .1

 .دينار 66111مخزون البضاعة الموجودة، وقد قدرت الخسائر من جراء ذلك بـ
المدة خر آن هناك مخزون يعود للشركة لم يدخل ضمن المخزون أ، تبين 4/4/4111بتاريخ  .4

 .دينار 55111عند الجرد بقيمة )خطأ(4111
سهم التي ستثمارات المالية في األسعار اإلأنخفضت إ 4111( /1شهر )خالل شهر كانون ثاني  .3

 .4111دينار عن قيمتها نهاية  41111بمقدار  المجدتملكها شركة 
دينار  91111بمبلغ  المجدصدر قرار المحكمة العليا بتغريم شركة  4111/خالل شهر شباط  .2

 . دينار 51111بمبلغ  4111ن الشركة كانت قد رصدت مخصص قضايا نهاية عام أب علماً 
 .دينار 33111سهم بقيمة أرباح أمساهمين توزيع للقرت الهيئة العامة إ، 31/3/4111بتاريخ  .5

القوائم عداد إزمة عند حداث السابقة، وتصنيفها، والمعالجة المحاسبية الآلبيان طبيعة ال: المطلوب
حسب  11بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  خرى، لكل حالة منفصلة عن ال2111المالية لعام 
  :الجدول التالي

رقم 
 العملية

 توقيت الحدث
 (الحق، غير الحق)

 طبيعة الحدث
 (معدل، غير معدل)

 اإلفصاح عن الحدث
يوجب اإلفصاح، ال يوجب )

 (اإلفصاح

1.    

4.    

3.    

2.    

5.    

 التمرين الخامس  
 ماهي الفترات المالية المقارنة الواجب عرضها مع القوائم المالية المرحلية ؟ 

 التمرين السادس 
  .مثلة عليهاأثالثة عطاء إحقة غير المعدلة، مع حداث الآلعرف األ
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 ول جابة التمرين ال إ
 11 9 8 7 1 5 2 3 2 1 الرقم

 ب د أ ب ب أ ج ج ج د جابةاإل
 جابة التمرين الثاني إ

 : يتطلب المعيار اإلفصاح عما يلي
 .ستحقاق المطلوبات المالية القائمةإتحليل لتواريخ  -
 .وصف لكيفية إدارة مخاطر السيولة لتلك المطلوبات -
 جابة التمرين الثالث إ

 :يجب اإلفصاح عما يلي
تحليل الحساسية لكل نوع من أنواع مخاطر السوق التي قد تتعرض لها المنشأة كما في تاريخ القوائم  - أ

 .ثر هذه المخاطر على قائمة األرباح والخسائر وحقوق الملكيةأالمالية، مع بيان 
 .األساليب والفرضيات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية - ب
سباب هذه أالفرضيات المستخدمة مقارنة بالفترات السابقة و التغيرات التي طرأت على األساليب و  -ج

 .التغيرات
 جابة التمرين الرابع إ 

رقم 
 العملية

 توقيت الحدث
 (الحق، غير الحق)

 طبيعة الحدث
 (معدل، غير معدل)

 اإلفصاح عن الحدث
، ال يوجب يوجب اإلفصاح)

 (اإلفصاح

1. 
 حدث الحق

 
 غير معدل

 فصاحيجب اإل 

4. 
 

 حدث الحق
 

 معدل
 فصاحال يوجب اإل 

3. 
 

 حدث الحق
 

 غير معدل
 

 
 فصاحيوجب اإل
 

 معدل حدث الحق .2
 

 
 فصاحال يوجب اإل
 

5. 
 حدث غير الحق

  --- ----
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 جابة التمرين الخامس إ 
 : فهي كما يلي( المؤقتة)فيما يتعلق بالفترات المالية التي يتطلب تغطيتها بموجب القوائم المالية المرحلية 

قائمة المركز المالي كما هي في نهاية الفترة المالية المرحلية الحالية وميزانية مقارنة كما هي في  .1
 .     ة السنة المالية السابقة مباشرةنهاي

قائمة الدخل الشامل للفترة المالية المرحلية الحالية وقائمة دخل شامل تراكمية للسنة المالية الحالية  .4
( الفترة المرحلية والسنة حتى تاريخه)مقارنة للفترات المرحلية نفسها  حتى تاريخه، مع قائمة دخل

 .للسنة المالية السابقة
قائمة تبين التغيرات في حقوق الملكية تراكميًا للسنة المالية الحالية حتى تاريخه، مع قائمة مقارنة  .3

 .لفترة السنة حتى تاريخه للسنة المالية السابقة
يًا للسنة المالية الحالية حتى تاريخه، مع قائمة مقارنة لنفس الفترة للسنة قائمة التدفق النقدي تراكم .2

 .المالية السابقة
 جابة التمرين السادسإ
حقة لتاريخ إنتهاء الفترة المالية غير المعدلة للقوائم المالية تلك األحداث الناشئة بعد تمثل األحداث الآل 

  .عن ظروف كانت سائدة بتاريخ إنتهاء الفترة الماليةوال تعبر ( 31/14)تاريخ قائمة المركز المالي 
  :حقة غير المعدلة بعد تاريخ إنتهاء الفترة المالية ما يليومن األمثلة على األحداث الآل

إنخفاض القيمة السوقية العادلة لإلستثمارات بين تاريخ قائمة المركز المالي وتاريخ إقرار القوائم  -1
 .المالية أي تاريخ إصدارها

حداث وقعت بعد تاريخ إنتهاء أنشوء إلتزامات طارئة  أو البدء في قضية رئيسية ناشئة فقط من  -4
 .الفترة المالية

 (.و حادثأحريق )صل أتلف  -3
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 النقدية والذمم المدينة: السادسالفصل 
 

 أهداف الفصل التعليمية
 -:التالية باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 

  دارة ورقابة النقديةإتعريف البنود التي تمثل النقدية وكيفية. 

 تعريف صندوق النثرية والمعالجة المحاسبية لها . 

  سباب عجز وفائض الصندوق والمعالجة المحاسبية لهاأمعرفة ماهية و. 

 ختالف رصيد كشف الحساب إلى إسباب الفروق التي تؤدي أهو كشف حساب البنك و  معرفة ما
 .عن رصيد حساب البنك في دفاتر المنشأة

  عداد هذه القيودإيود التسوية لحساب البنك، وكيفية عداد قإمعرفة العمليات التي تتطلب . 

  التعرف على نشأة حسابات الذمم المدينة وتقييمها والتعرف على المعالجة المحاسبية للديون
 .المعدومة

  التعرف على الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة للمحاسبة عن الديون المعدومة والديون
مصروف الديون المشكوك فيها، طريقة نسبة من المبيعات اآلجلة المشكوك فيها، وطرق تقدير 

 .وطريقة نسبة من رصيد المدينين

  وراق القبض والمعالجة المحاسبية لها من حيث التصرف بأوراق القبض أالتعرف على ماهية
يداعها إو أو خصمها لدى البنك، أرسالها للبنك للتحصيل، إو أباإلحتفاظ بها حتى اإلستحقاق، 

 .و تظهيرها للغيرأالبنوك برسم التأمين،  لدى

  ظهارها في قائمة المركز الماليا  وراق القبض و أتوضيح كيفية تقييم. 
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 النقدية والذمم المدينة
Cash and Receivables   

 النقدية بالصندوق ولدى البنك  :ولا أ
 مقدمة. 1

ووسيلة للقياس والمحاسبة عن البنود في المعامالت صول سيولة، وهو وسيلة للتبادل كثر األأيعتبر النقد 
ويستخدم إصطالح النقدية في المحاسبة . صول المتداولةويصنف بند النقدية عادة ضمن األ .خرىاأل

ة والنقدية المودعة في البنك وأي عناصر أبصفة عامة للداللة على النقود الموجودة في خزينة المنش
مر ي بذلك تشمل العمالت المعدنية والورقية والشيكات المسحوبة ألوه. خرى يقبلها البنك في الحالأ

، وتشمل الحسابات الجارية وحسابات التوفير لدى البنوك يداع في الحالالمنشأة وتقبلها البنوك لإل
ن هناك قيود ال تعتبر من النقدية أل يداع مثالً جل وشهادات اإلما الودائع ألأ. والشيكات المصدقة وغيرها

 .ستثمارات مالية مؤقتهإو غرامات على تحويلها لنقدية لذلك تعتبر أ
ن إلى ذلك فإضافة صول المنشأة وباإلأتعتبر النقدية أكثر عرضة لإلختالس أو الضياع من غيرها من 

ن تحقيق الرقابة على إستالم نقدية ولهذا فإو أحد جانبيها على دفع أمعظم عمليات المنشأة تتضمن في 
يهمهم المحافظة على  فالمالكين. والعاملين والمالكينهمية بالنسبة للمنشأة بر في غاية األالنقدية يعت

 .ي نقص قد يحدثأعن  نهم مسؤولينحكام الرقابة ألأملين يهمهم ن العاأصول المنشأة كما أ
يداع جميع المتحصالت النقدية بالبنك ومن ثم يتم دفع جميع إنواع الرقابة على النقدية هو أفضل أومن 

 ي مبلغ تحصل عليه المنشأة يودع في البنك وال يستخدمأن أالمدفوعات بواسطة شيكات وبما يفيد 
صدار شيكات مسحوبه على حساب إنما من خالل ا  و  عمال المنشأةألدفع النفقات التي تتطلبها  مباشرة
خر في البنك وفي نهاية حدهما في المنشأة واآلأيكون هناك سجالن للنقدية وبذلك . ة لدى البنكأالمنش

ن تتم المقارنة بين السجل الداخلي للنقدية والسجل الذي يحتفظ به البنك، وتساعد هذه أكل شهر ينبغي 
 .المقارنة بدرجة كبيرة على التحقق من دقة وصحة رصيد النقدية

والنقدية  Cash on handتشتمل تسوية النقدية بالصندوق  ن تسويات النقديةإعلى ما سبق ف اً بناء
لى الحفاظ على أصول المنشأة والتأكد من إفتسوية النقدية بالصندوق تهدف . Cash in Bankبالبنك 

وأن ما صرف منها صرف حسب أنظمة  أن المبالغ المسجلة في السجالت المحاسبية موجودة فعالً 
يداع والسحب والعمليات ن كافة عمليات اإلألى التأكد من إفيما تهدف تسوية النقدية بالبنك . المنشأة

وهذا يتطلب مطابقة  خطاء،أي أوالتاكد من عدم وجود  خرى تتم عن طريق حساب المنشأة لدى البنكاأل
 .ري لهالرصيد الفعلي لحساب البنك مع الرصيد الدفت
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 Restricted and Unrestricted cash النقدية المقيدة وغير المقيدة   .2
والنقدية المقيدة هي النقد الذي يتم وضعه جانبًا . و نقدية غير مقيدةألى نقدية مقيدة إتصنف النقدية    
ستخدامها إما النقدية غير المقيدة فتلك النقدية التي يمكن أ، صول ثابته مثالً أستخدام محدد مثل شراء إل

 .لتغطية حاجات المنشاة وعملياتها التشغيلية الجارية المختلفة
حتفاظ بها لدى المنشأة بناء دنى من النقدية الواجب اإلمثلة الشائعة على النقدية المقيدة الحد األومن األ 

و نقدية مكافئة يتم تقييد التصرف بها أي نقدية أوكذلك  حدى مؤسسات التمويل،إتفاق تمويلي مع إعلى 
صول دارة المنشأة لغرض معين حيث يتم تصنيف هذه النقدية بشكل منفصل ضمن األإبقرار من 
سم إنفاق هذه النقدية وتحت ا  ستخدام و إعلى المدة المتوقع خاللها  عتماداً إو غير المتداولة أالمتداولة 

   . "النقدية المقيدة"
  :ويتم تصنيف النقدية غير المقيدة في قائمة المركز المالي كما يلي

لتزام متداول، يتم تصنيفها كأصل متداول لكن إو أصل متداول أذا كانت القيود على النقدية مرتبطة بإ -أ
 .بشكل منفصل عن النقدية غير المقيدة

لتزام غير متداول يتم تصنيف النقدية إو أصل غير متداول أذا كانت القيود على النقدية مرتبطة بإ -ب
 .صول غير المتداولة وبشكل منفصلالمقيدة ضمن األ

 تسوية النقدية بالصندوق   .3
لى مطابقة المبالغ الموجودة فعال في صندوق أو إتسوية النقدية بالصندوق  جراءإالهدف الرئيسي من 

مع رصيد حساب الصندوق في  بالصندوقللنقدية  الرصيد الفعليوالذي يطلق عليه  صناديق المنشأة
 . الرصيد الدفتريوالمسمى سجالت المنشأة 

إتمام جرد النقدية في الصندوق من قبل فريق الجرد يتم تسجيل المبالغ الموجودة فيه ليتم مقارنتها وعند 
  :التالية وعادة ما ينتج عن عملية المقارنة واحدة من الحاالت الثالث(. ستاذدفتر األ)تري بالرصيد الدف

 (. وجود تطابق) أية تسويات تتميتساوى الرصيد الفعلي مع الرصيد الدفتري وبالتالي ال  .أ 
 . Cash deficit نقص الرصيد الفعلي عن الرصيد الدفتري أي أن هناك عجز بالصندوق .ب 
  .Cash surplusزيادة الرصيد الفعلي عن الرصيد الدفتري أي أن هناك فائض بالصندوق  .ج 

 صندوق عن الرصيد الدفتريللرصيد الفعلي الأسباب نقص  1.3
  :ينشأ نقص النقدية بالصندوق لعدة أسباب منها

تسجيل مدفوعات نقدية في دفتر يومية الصندوق، كأن يسهو المحاسب عن تسجيل دفعة فاتورة  عدم .أ 
 .بالدفاتر هاثباتإ عدميجار نقدًا و إدفع مصاريف أو . حد الموردينمشتريات نقدية أل

من تثبت مسؤوليته بتسديد العجز في  ختالس من الصندوق، وعندها يتحمل أمين الصندوق أواإل .ب 
 . الصندوق

 . من الغير خطأ أمين الصندوق في عّد المبالغ المقبوضة والمدفوعة وأإهمال  .ج 
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في مثل  دينار 2...00من  بدالً  دينار 22..00مين الصندوق أفروق محاسبة الزبائن كأن يقبض  .د 
ليغطي الفروقات الناتجة عن فروق  تراه مناسباً  دارة مبلغًا تحدده مسبقاً ؤسسات تتحمل اإلهذه الم

 . محاسبة الزبائن
كثر من قيمتها الفعلية مثل تسجيل فاتورة مبيعات نقدية مرتين أتسجيل مقبوضات نقدية بالدفاتر ب .ه 

 . مما يؤدي لظهور الرصيد الدفتري للصندوق بأكثر مما يجب وبالتالي وجود عجز بالصندوق
دوق مديناا وحساب الصندوق بجعل حساب عجز الصن هكتشافإثبات العجز بالصندوق عند إويتم 
 .مين الصندوقأالذي لم يعرف سببه على وتحميل العجز بالصندوق  ،دائناا 
 ( 1)مثال 

يبلغ  أظهر الجرد الفعلي أن المبلغ الموجود في ذلك الصندوق شركة القدسلدى جرد أحد الصناديق في 
فقام المحاسب بمراجعة دفتر يومية . دينار 0022 هو للصندوق رصيد الدفتريوال دينار 0022

دينار َسهى  22.فوجد أن هناك فاتورة مشتريات نقدية بمبلغ  ،الفترةالصندوق والمستندات العائدة لتلك 
مين وتم تحميله أل المحاسب عن تسجيلها في يومية الصندوق ولم يتمكن من تفسير نقص المبلغ الباقي

 .الصندوق
 (  1)حل مثال 

 :القيد األول يثبت العجز بالصندوق -أ    
 عجز الصندوق/ من حـ  022

 الصندوق/ لى حـإ  022 
 (نقص الرصيد الفعلي عن الرصيد الدفتري)  

 :ثبات فاتورة المشتريات النقدية غير المسجلةإ -ب    
 المشتريات / من حـ  22.

 عجز الصندوق/ لى حـإ     22. 
 (ثبات فاتورة المشتريات النقديةإ)  

 :تحميل أمين الصندوق بمبلغ العجز بالصندوق غير المبرر -ج    
 ذمم أمين الصندوق/ من حـ  022

 عجز الصندوق/ لى حـإ          022 
 (مين الصندوق بالعجز بالصندوق غير المبررأتحميل )  
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 ( 2)مثال 
تم جرد الصندوق فتبين أن المبلغ الموجود بالصندوق يقل عن رصيد حساب  0/0/0200.في 

في  دفتر الصندوق والمستندات األخرى تبين، لدى مراجعة القيود في ديناراً  77الصندوق الدفتري بمبلغ 
ن الفرق المتبقي أكما تبين . ديناراً  72مبلغها  فاتورة هاتفسجل دفعة يأن المحاسب لم  0/0/0200

 .دارة المنشأةإلى فرقية محاسبة الزبائن والذي كان ضمن المبلغ المصرح به من إدنانير يعود  7والبالغ 
 ( 2)حل مثال  

 :كتشاف العجزإالقيد الذي يسّجل لدى  -أ    
 0/0/0200.          عجز الصندوق/ من حـ  77
 الصندوق/ لى حـإ     77 
 (ثبات الفرق بين الرصيد الفعلي والدفتريإ)  

 : كتشاف أسباب العجزإالقيد الذي يسجل بعد  -ب    
 

72 
 0/0/0200                                 من مذكورين  

 مصروف هاتف/ حـ
 (رباح والخسائراأليقفل في حساب )فروقات الصندوق / حـ  7
 عجز الصندوق/ لى حـإ       77 
 بفروقات وتحميل األرباح والخسائر مصروف الهاتفثبات إ)  

 (.محاسبة الزبائن
 أسباب زيادة الرصيد الفعلي للصندوق عن الرصيد الدفتري 2.3
  :همهاأسباب تنتج الزيادة في النقدية بالصندوق نتيجة العديد من األ  
 .تسجيل مقبوضات نقدية مثل فواتير مبيعات نقدية عدم .أ 
تسجيل مقبوضات نقدية في الدفاتر المحاسبية بمبلغ أقل من المبلغ الحقيقي أو الصحيح، مثل   .ب 

 . مته الصحيحةتسجيل قيمة سند قبض في السجالت المحاسبية بمبلغ أقل من قي
زم، مثل تسجيل سند صرف تر المحاسبية بمبالغ أكثر من الآلتسجيل مدفوعات نقدية في الدفا  .ج 

 .دينار 0022ن قيمته الحقيقية أفي حين  بالدفاتر دينار  0022بالخطأ بمبلغ 
كثر من المبلغ الوارد في فاتورة أو صرف مبلغ، مثل قبض مبالغ أمين الصندوق في قبض أخطأ  .د 

 . حد سندات الصرفأقل من المبلغ الوارد في أمين الصندوق مبلغ أو دفع أمبيعات نقدية 
ويتم . ثبات الزيادة بالصندوق بجعل حساب الصندوق مديناا وحساب فائض الصندوق دائناا إويتم 

 .يراد للمنشأةإي زيادة بالصندوق غير معروفة السبب كأمعالجة 
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 ( 3)مثال  
دينارًا وبعد  0722دينارًا بينما كان الرصيد الدفتري  0002لدى جرد الصندوق بلغ الرصيد الفعلي له 

ستاذ المساعد تبين أن هناك فحص المستندات ودفتر يومية الصندوق وحساب الصندوق في دفتر األ
ن الفرق المتبقي  البالغ أدينار إال  022دينار بدال من  722فاتورة مبيعات نقدية سجلت خطأ بمبلغ 

 .دنانير لم يعرف سببه 02
 :(3)حل مثال 
  (دينار 296= 0066-0596)  :ثبات الفائضإقيد  -أ

 الصندوق/ من حـ  002
 فائض الصندوق/ لى حـإ      002 
 (ثبات فائض في الصندوقإ)  

 :يرادإثبات الزيادة كا  و تصحيح تسجيل فاتورة البيع النقدية  -ب 
 فائض بالصندوق/ حـمن   002

  
022 

 لى مذكورين إ      
 المبيعات/ حـ      

 (خ.يقفل في حساب أ)فروقات الصندوق يراد إ/حـ        02 
تصحيح تسجيل فاتورة البيع النقدية وتسجيل بقية المبلغ )  

 (رباح والخسائراأل لحساب

  Petty Cashصندوق المصروفات النثرية. 4
الهدف منه و . حد الموظفين في مكاتب المنشأةأل صندوق صغير يعهد به عادةً  هوصندوق النثرية      

رباك أمين الصندوق الرئيسي بصرف وتسجيل مبالغ نقدية صغيرة إزمة وعدم دفع المبالغ الصغيرة الآل
 . ماشابهتنقالت صغيرة القيمة و مقابل طوابع وضيافة أو 

 ( ديمةنظام السلفة المست)مزايا صندوق النثرية  1.4 
 .بء عن أمين الصندوق الرئيسيالع   تخفيف  .أ 
يفتح الفرصة أمام المحاسبين والموظفين الجدد على التدرب على تحمل المسؤولية لتدريبهم لتولي   .ب 

 . مسؤوليات أكبر فيما بعد
تمكن النظام المحاسبي من توفير تفاصيل العمليات الصغيرة دون إرباك السجالت المحاسبية   .ج 

 .يوميات وأستاذ بمثل هذه العمليات الصغيرة والمتكررةالرئسية في 
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 المعالجة المحاسبية لعمليات صندوق النثرية  2.4
 :تتضمن المعالجة المحاسبية لصندوق النثرية العمليات التالية

 .تكوين صندوق النثرية -أ 
 .تغذية صندوق النثرية -ب

 (4)مثال   
وكلت عهدة أدينار، و  022تكوين صندوق نثرية بمبلغ  شركة الربيع العربيقررت  0/0/0200في  -

 .حد الموظفينالصندوق أل
دينار  2.دينار وتشمل  70وخالل شهر نيسان بلغت مصاريف النثرية المدفوعة من هذا الصندوق  -

 . دينار مصاريف متفرقة 00ينار تنقالت مراسلي المؤسسة، ود 02 ،ثمن طوابع
 .دينار 00حيث وجد رصيده الفعلي  0200/ 2/0.تم جرد صندوق النثرية في  -
 تم صرف قيمة المصاريف النثرية ألمين صندوق النثرية نقدًا من الصندوق الرئيسي للمنشأة في -
.2 /0/0200. 

 . 0200/ثبات كافة القيود المتعلقة بصندوق النثرية خالل شهر نيسانإ :المطلوب
 ( 4)حل مثال 

 .ثبات قيد تكوين صندوق النثريةإ -أ   
 0/0/0200         النثرية  صندوق/ من حـ  022  
 الصندوق/ لى حـإ      022 
 (ثبات تكوين صندوق النثريةإ)  

 :تغذية صندوق النثرية بمقدار المصاريف النثرية المدفوعة فعالا خالل الشهر -ب 
 

.2 
 من مذكورين  

 2/0/0202.       مصروف الطوابع /  حـ
 تنقالت . م/ حـ  02
 متفرقة  . م/ حـ  00
 الصندوق / لى حـإ          70 
 (تغذية صندوق النثرية)  

   Bank Reconciliationتسوية البنك .9 
من حيث لتعزيز الرقابة الداخلية على النقدية  فتح حسابات لدى البنوك وذلك لىإعمال تلجأ منشآت األ 

حيث . صدار شيكاتإمين للنقدية وضبط عملية الصرف من قبل المخولين بذلك من خالل الحفظ األ
كما . حد الدائنين مثالً لتزامات المترتبة عليها للغير من خالل تحرير شيك ألتقوم المنشأة بتسديد اإل
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ايداع تستطيع المنشأة تحصيل قيمة الشيكات المستلمة من العمالء مقابل بيع بضاعة بشيك من خالل 
 .هذه الشيكات في حسابها لدى البنك

حتفاظ بها لى تخفيض حجم النقدية الواجب على المنشأة اإلإستخدام حساب المنشأة لدى البنك إويؤدي 
لى تسهيل عملية الرقابة على النقد نظرًا لوجود تسجيل مزدوج لكافة إوالصندوق، كما يؤدي  اتفي القاص

خر في سجالت ول يتم في سجالت المنشأة واآلالتسجيل األ – العمليات التي تتم على حساب البنك
   .البنك
ن يتطابق رصيد البنك في دفاتر وسجالت المنشأة والذي يعتبر أي تاريخ خالل الفترة المالية يجب أوفي 

ومن خالل مذكرة . من ضمن األصول المتداولة مع الرصيد الوارد في كشف الحساب الصادر عن البنك
 Bankيتم مقارنة رصيد حساب البنك بدفاتر المنشأة  A bank reconciliationتسوية البنك 

Account  مع الرصيد الوارد في كشف البنكBank Statement  بهدف مطابقة الرصيدين وتوضيح
 . -ن وجدتإ -ختالفاتسباب اإلأوبيان 

 Bank Reconciliation Statementالمحاسب بتحضير كشف تسوية البنك إلعداد تسوية البنك يقوم
في نهاية كل شهر عادة، ويجهز كشف تسوية البنك على ورقة خارجية أي ليس في دفاتر اليومية وال   

 . في دفاتر األستاذ
 :ختالفات بين رصيد البنك بسجالت المنشأة والرصيد الوارد في كشف البنكأسباب نشوء اإل 1.9
بالغ إبالبنوك فإن البنك في أغلب األحيان لن يقوم حد أ في جاري حين تقوم المنشأة بفتح حساب 

 Debit Noteوقد ال تتسلم المنشأة كذلك إشعارًا مدينًا  .المنشأة بكل شيك أودع أو بكل شيك صرف
حين يقوم البنك بتحميل حساب المنشأة الجاري بفوائد  ،شعار للمنشأةخر وصول هذا اإلأبسبب ت
أخرى حيث تعلم المنشأة بذلك من  Bank Charges بنكية بمصاريفأو   Debit Interestمدينة

نهاية كل شهر ببضعة أيام مبينًا فيه كل عند يرسل للعمالء التجاريين  الذيخالل كشف البنك 
 . والفوائد التي تخص حسابًا جاريًا بعينه المتعلقة بذلك الشهر والمصاريفيداعات والمسحوبات اإل

حساب المنشأة لدى البنك كما هو مثبت بالدفاتر، وبين الرصيد  ختالفات بين رصيدوتنشأ معظم اإل
 (.كشف البنك)الوارد في الكشف  الصادر عن البنك 

 :نواعأعدة  لىإختالفات بين حساب البنك في المنشأة وكشف البنك ويمكن تقسيم أنواع اإل
 . عن عمليات قام البنك بتسجيلها ول تعلم المنشأة عنها تنتجختالفات إ .أ 
 .عن عمليات قامت بها المنشأة وتم تسجيلها بدفاترها ولم تسجل بدفاتر البنك تنتجختالفات إ .ب 
 .عن أخطاء في التسجيل سواء من طرف البنك أو من طرف المنشأة تنتجختالفات إ .ج 

  :ختالفاتوفيما يلي تفصيل لتلك اإل
 . ختالفات تنتج عن عمليات قام البنك بتسجيلها ول تعلم المنشأة عنهاإ .أ 

يقوم البنك في بعض األحيان بخصم أو إيداع مبالغ في حساب المنشأة الجاري دون إعالمها بذلك وعلى 
  -:سبيل المثال
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 خصم عموالت بنكية أو فوائد مدينة على قرض حصلت عليه المنشأة من البنك . 
  دفع مبالغ من حساب المنشأة ألطراف أخرى بناء على تفويض من العميل لتسديد فواتير

 . حد الدائنينو تسديد قيمة ورقة دفع ألأرباء والهاتف أو دفع اشتراكات سنوية الكه
  و أيرادات األسهم وفوائد السندات، إإضافة مبالغ للحساب الجاري عن حواالت واردة للمنشأة ك

شعار للمنشأة بها حتى تاريخ إوراق قبض من عمالء المنشأة دون وصول أقيام البنك بتحصيل 
 . صدار كشف الحسابإ
   قرض كان قد منحه البنك للعميل و قسطأقيمة خصم. 
حين تتسلم المنشأة كشف البنك عليها تسجيل مثل هذه المبالغ في حساب البنك في دفاترها الذي  

 .سيزيد رصيده أو ينقص تبعا لنوع العملية
 ولم تسجل بدفاتر البنك ختالفات تنتج عن عمليات قامت بها المنشأة وتم تسجيلها بدفاترها إ -ب
تقوم المنشأة بتسجيل بعض العمليات المالية بدفاترها وسجالتها دون تسجيل البنك لتلك العمليات  

 :مثلتهاأوذلك بسبب الفروقات الزمنية المؤقته بين تسجيل المنشاة وتسجيل البنك ومن   ،بسجالته
   ولم تقدم للبنك للصرف( الموردين)شيكات محررة للدائنيين.   

لتعديل رصيد حساب البنك في " تسوية" لى إجراء أي قيودإفي مثل هذه الحاالت ال تحتاج المنشاة 
لى البنك إكل ما في األمر أن عليها أن تنتظر حتى يتقدم الدائنون . ن الوضع صحيحدفاترها أل

 . يقوم البنك بخصمها من حساب المنشأة الجاريبالشيكات لصرفها، حينها س
 يداعات نقدية بالطريق لم تسجل لدى البنكإ. 

قد تودع المنشأة شيكات مسحوبة على بنوك أخرى أو مبالغ نقدية في حسابها الجاري وتسجلها في 
دفاترها في حين أن البنك قد يتأخر بضعة أيام في تسجيل الشيكات المودعة لحين تحصيلها في 

ساب مما يعني أن يداع في الحصدار كشف البنك في ذات يوم اإلإأو قد يتصادف . خرىبنوك األال
 . الكشف لن يظهرها

في هذه الحاالت ال حاجة إلجراء أية تعديالت على دفاتر المنشاة كون هذه العملية مسجلة  
 .الجارييفها البنك لحساب المنشأة ن يضألى إنتظار بضعة أيام بالدفاتر، ويجب اإل

 المنشأة قبلالبنك أو من  قبلختالفات ناشئة عن أخطاء في التسجيل سواء من إ -ج
و أالموردين حد خطاء التسجيل قيام محاسب المنشأة بتسجيل قيمة شيك محرر ألأمثلة على ومن األ  

عموالت  مصاريفو قيام البنك بتسجيل أالصحيحة المحرر بها الشيك،  القيمةقل من أبأكثر أو  الدائنين
 .خرى وهكذاأن هذه العموالت تتعلق بمنشأة أعلى حساب المنشأة في حين  بنكية
 حساب البنك تسويةمذكرة عداد إ 2.9
عداد مذكرة تسوية للوقوف على إستالم كشف حسابها لدى البنك نهاية كل شهر بإتقوم المنشأة عند   
عداد قيود تسوية إوارد بكشف البنك، ومن ثم ختالفات بين الرصيد الوارد بدفاتر المنشاة والرصيد الاإل

خطاء وكذلك تصحيح األ. شعار للمنشأةإللعمليات الصحيحة الواردة بكشف البنك والتي لم يصل بها 
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ن الرصيد المعدل لرصيد إعداد مذكرة التسوية فإنتهاء من إلن وجدت، وعند اإالواردة بدفاتر المنشأة 
البنك بدفاتر المنشأة سيكون مساويًا لرصيد البنك المعدل من واقع كشف البنك وهو مايسمى بالرصيد 

 .   الحقيقي
 ( 9)مثال 

ظهر أوقد  .دينار 00022رصيد حساب البنك بمبلغ  النسيم شركةظهرت دفاتر أ 0/7/0200.في  
وبعد فحص دفاتر الشركة ومطابقة الحركات . دينار 00222الكشف الوارد من البنك رصيد بمبلغ 

  :سباب الفروقات بين الرصيدين مايليأن أالواردة بكشف البنك تبين 
لكنها لم  0/7/0200.ودعتها الشركة نهاية يوم أدينار  0022يداعات نقدية بالطريق بمبلغ إ -

 .تظهر بكشف البنك
دينار ولم يصل  022مودعة لدى البنك بمبلغ و  الشركةقام البنك بتحصيل فوائد سندات تملكها  -

 .اشعار بها للشركة
 .دينار 0022هناك شيكات محررة للدائنيين خالل شهر تموز غير مقدمة للصرف بمبلغ  -
دينار خصمها البنك على حساب الشركة ولم يرد  022هناك مصاريف وعموالت بنكية بمبلغ  -

 .شعار للشركةإبها 
ودعته نهاية أكانت الشركة )دينار 0222عاد للعميل خلدون بمبلغ ظهر كشف البنك شيك م  أ -

 .للشركة بذلك شعارإ ولم يصل( شهر تموز
خالل شهر ( عدنان)حد الموردين خطأ في تسجيل شيك محرر ألأنه أكتشف محاسب الشركة إ -

ن الشيك كتب وصرف من البنك بشكل أدينار في حين  0022تموز حيث سجل بالدفاتر بمبلغ 
 .دينار 0022بمبلغ صحيح 

شعار إدينار لم يصل بها  0222قام البنك بتسديد ورقة دفع مستحقة على الشركة بمبلغ  -
   .  للشركة
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 ( 9)حل مثال 
في البداية يقوم محاسب المنشأة بإعداد كشف تسوية البنك، ومن ثم يقوم بإعداد  قيود بالمبالغ التي 

 :بها وهي ماتسمى بقيود التسوية ظهرت في كشف البنك ولم تكن المنشأة قد علمت
 عداد مذكرة التسوية  إ .أ 

 31/0/2612كشف تسوية البنك كما في 
 الرصيد في الكشف الوارد من البنك   دينار 44666

  :يضاف 
  (وظهرت بالدفاتر)شعار إالبنك ولم يرد بها في كشف  يداعات لم تظهرإ 0022

  :يطرح 
 قدم للصرف بعد تدائنين ولم لل ةمحرر  شيكات (0022)

 بعد التسوية ( الحقيقي)الرصيد المعدل  41666
 31/0/2612كشف تسوية البنك كما في 

  الشركةالرصيد حسب دفاتر  دينار 42566
 :يضاف 
  يراد فوائد سندات سجلها البنك للشركة ولم تسجل لدى الشركةإ  022
 (0022-0022)خطأ في شيك المورد عدنان  722
 :يطرح 

  شعار للشركةإومصاريف بنكية لم يرد بها عموالت  (022)
 شعار للشركة إشيك معاد للعميل خلدون لم يرد به  (0222)
 شعار للشركة بذلك إتسديد البنك ورقة دفع ولم يصل  (0222)

 بعد التسوية( الحقيقي)الرصيد المعدل  41666
بعد  شركة النسيمالذي سيظهر في دفاتر  الرصيد الحقيقين أيالحظ من مذكرة تسوية حساب البنك 

 .دينار 00222هو  0/7/0200.التسوية وفي الميزانية كما في 



 

 -415- 

   :شركة النسيمعداد قيود التسوية في دفاتر إ
بإعداد قيود التسوية للبنود الظاهرة في كشف البنك وغير مسجلة بالدفاتر حتى  الشركةيقوم محاسب 

   :تاريخ صدور كشف البنك وكما يلي
 0/7/0200.                                  البنك/ من حـ   022

 ايراد فوائد السندات/ لى حـإ         022 
 (يراد فوائد السنداتإثبات إ)

 
 0/7/0200.                                  البنك/ من حـ   722

 ( عدنان)الموردين / لى حـإ         722 
 (تسجيل شيك المورد عدنان تصحيح الخطأ في)

 
 0/7/0200.                بنكيةعموالت مصاريف و / من حـ  022

 البنك/ لى حـإ        022 
 (تسجيل مصاريف وعموالت بنكية)

 
 0/7/0200.(                   خلدون)الذمم المدينة / من حـ  0222

 البنك/ لى حـإ        0222 
 (للعميل خلدونتسجيل شيك معاد )

 
 0/7/0200.دفع                                  . أ/ من حـ  0222 
 البنك/ لى حـإ        0222 
 (تسديد البنك لورقة الدفعتسجيل )
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يظهر ( لشركة النسيمو على البرنامج المحاسبي أ)وعند ترحيل هذه القيود على صفحة حساب البنك 
          :كما يلي الشركةحساب البنك بدفاتر 

 البنك/ حـ
 له منه

 رصيد قبل التسويات   42566
 يراد فوائد السندات إ/ لى حـإ  022
 (عدنان)الموردين / لى حـإ 722

 مصاريف وعموالت بنكية/ من حـ  022
 (خلدون)الذمم المدينة / من حـ 0222
 دفع. أ/ من حـ 0222

  ( الرصيد المعدل)رصيد بعد التسويات  41666
 ( 0)مثال 

دينار، بينما  00022بمبلغ  0/00/0200.في كشف البنك العربي بتاريخ  شركة الكرامةظهر رصيد 
سباب أوعند البحث عن . دينار 00002بذلك التاريخ  شركة الكرامةكان رصيد البنك العربي في دفاتر 

- :ختالف تبين مايلياإل
 .دينار لم تظهر في كشف لبنك 0022بمبلغ  0/00.يداعات نقدية مرسلة للبنك في إهناك  -0
  -:0/00.ولم تقدم للصرف حتى  مر عدة موردين،الشيكات التالية أل شركة الكرامةصدرت أ -0

 دينار  222.بمبلغ         0000شيك رقم  - أ
 دينار 0022     بمبلغ   0000شيك  رقم  - ب

ن هناك خطأ في تسجيل قيمة أكتشف المحاسب إخالل المراجعة المستندية لحساب النقدية بالبنك  -.
ن قيمته أدينار في حين  0002ثبت بمبلغ أحيث  جميلللمورد  شركة الكرامةصدرته أالشيك الذي 
 .دينار 0002تبلغ    جميلوالتي سددها البنك للمورد ( المحرر بها الشيك)الصحيحة 

حتى  لكرامةلشركة اشعاراتها إالتالية في كشف البنك ولم تصل ( العمليات)ظهرت الحركات  -0
.0/00/0200:  
 . تركيللعميل لعدم كفاية رصيد  عاددينار م   022شيك بمبلغ  :حركة مدينة -أ

 . شركة الكرامةدينار مقيدة على حساب  022مصاريف وعموالت بنكية بمبلغ  :حركة مدينة -ب
فوائد + دينار  0222تحصيل ورقة قبض كانت مرسلة برسم التحصيل بمبلغ  :حركة دائنة -ج

 02قتطاع عمولة تحصيل ورقة القبض  إ+ دينار  02على ورقة القبض  الشركةدائنة  لحساب 
 .دينار
 :المطلوب

 .عداد مذكرة تسوية حساب البنكإ -0
 .شركة الكرامةزمة بدفاتر جراء قيود التسوية الآلإ -0
 .شركة الكرامةالبنك بدفاتر / تصوير حـ -.
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 (  0)حل مثال 
 .مذكرة تسوية حساب البنكعداد إ -أ

 دينار 45106الرصيد الوارد في دفاتر الشركة دينار 90266 الرصيد الوارد في كشف البنك
 :يضاف

 إيداعات نقدية بالطريق               -
   0022  + غير مسجلة في كشف البنك 

 
 
  :يطرح
 شيكات محررة للموردين                 -

 لم تقدم للصرف
 (222.)  بمبلغ           0000شيك رقم 
 (0022)     بمبلغ       0000شيك  رقم 

  
 
 

 :يضاف
 دينار، 0222تحصيل ورقة قبض بمبلغ  -

 دينار، ويطرح 02يضاف ايراد فائدة 
 02.2+        .دينار 02عموالت تحصيل 

 
  :يطرح

 جميل خطأ في تسجيل شيك المورد-
 (02) من قيمته الصحيحة قلأبحيث سجل 
 

 المعاد  تركيشيك العميل  -
                                (022.    )لعدم كفاية الرصيد

 
              .غير مسجلة بالدفاتر مصاريف وعموالت بنكية -

(022)   
  

 (                المعدل)الرصيدالصحيح
 دينار 96966  لكشف البنك بعد التسوية

 (                      المعدل) الرصيدالصحيح
 دينار       96966 لحساب البنك بالدفاتر بعد التسوية
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عداد قيود إ، وكما ذكرنا سابقًا يتم 0/00/0200.في  شركة الكرامةعداد قيود التسوية في دفاتر إ -ب
خطاء تصحيح األالتسوية للعمليات الظاهرة في كشف البنك وغير المسجلة بدفاتر المنشأة وكذلك قيود 

 :وفيما يلي قيود التسوية. سجلة بصورة خاطئة من قبل المنشأةللعمليات الم
 

02.2 
02 

 00/0200/ 0.من مذكورين                                  
  البنك/ حـ 
                    مصاريف وعموالت بنكية/ حـ

  
0222 

02 

 لى مذكورين إ        
 القبض برسم التحصيل  . أ/ حـ           
 يراد فائدة اوراق القبض إ/ حـ            

 (ثبات تحصيل ورقة القبض من قبل البنكإ)
 0/00/0200.                    (  جميل)الموردين /من حـ  02 
 البنك/ لى حـإ         02 
 (جميل الموردثبات شيك إتسوية الخطأ في )

 

 0/00/0200.                     تركي -المدينين/ من ح   022
 البنك   / لى حـإ            022 
 (المعاد لعدم كفاية الرصيد تركيثبات شيك العميل إ)

 

 0/00/0200.              وعموالت بنكية مصاريف/ح من  022
 البنك   / لى حـإ            022 
 (ثبات مصاريف وعموالت بنكيةإ)

                                                              :تصوير حساب البنك وترحيل قيود التسوية -ج
 البنك/ حـ

 له منه
 رصيد قبل التسويات   45106
 لى مذكورين إ  02.2

 

 (جميل)الموردين / من حـ  02
 (تركي)الذمم المدينة / من حـ 022
 بنكيةمصاريف وعموالت / من حـ 022

  ( الرصيد المعدل)رصيد بعد التسويات   96966
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  Accounts Receivablesالذمم المدينة :ثانياا 
 مقدمة . 1 

، ويمثل حقوق للمنشأة صول في المنشأةحد عناصر األأAccounts Receivable يعتبر بند المدينين 
 .للغيرو تقديم خدمات أعلى الغير والتي تنشأ بشكل رئيسي عن بيع بضاعة 

و شركات، أفرادًا أن حساب المدينون يعبر عن مبالغ مستحقة للمنشأة على الغير سواء كانوا أوحيث 
حسابات مدينين قصيرة : نه يجري تصنيفها إلىإ، فلفترة تقل أو تزيد عن سنة واحدة وقد تمتد هذه الديون

. long–term receivable، وحسابات مدينين طويلة األجل short–term receivableاألجل 
و الفترة أنه وفقًا لمعيار الفترة الزمنية، فإن حسابات المدينين المستحقة خالل سنة مالية واحدة أبمعنى 

كثر من ذلك أما حسابات المدينين التي تستحق خالل فترة أطول تعتبر قصيرة األجل، أيهما أالتشغيلية 
 . فتعبر ديون طويلة األجل

  :ة من حيث عالقتها بعمليات المنشأة إلى نوعينوتصنف حسابات الذمم المدين
تمثل جميع الديون المستحقة للمنشأة على : Trade Receivableحسابات المدينين التجارية . 0

و تقديمها خدمات لهم وذلك على أالعمالء التجاريين نتيجة قيام المنشأة ببيع هؤالء العمالء بضاعة 
 . الحساب

وهي الحقوق التي تنشأ للمنشأة على : Non-Trade Receivableحسابات المدينين غير التجارية . 0
 : عمال التجارية ومن أمثلتهاالغير وتكون ناتجة عن عمليات خالف األ

 سترداد والمقدمة لبعض الشركات التأمينات القابلة لإلو  ،السلف المالية المقدمة للعاملين في المنشأة
ستثمارات باألسهم وفوائد السندات أرباح مستحقة عن اإلو  ،الهاتف والكهرباء والمياه مثل تأمينات

 . المستحقة
 أو . المبالغ المستحقة على شركات التأمين كتعويض عن خسائر حوادث األخطار المؤمن عليها

والتعويض عن البضائع التالفة نتيجة . على جهات حكومية كالرديات في دائرة ضريبة الدخل
ستثناء إب"ستثمارات أو أصول أخرى الديون الناشئة عن بيع اإلو  .النقل وما في حكم ذلك سوء

 ". البضاعة
وعادة ال تشكل حسابات المدينين غير التجارية مبالغ كبيرة، لذلك سيتم التركيز على حسابات المدينين 

 .التجارية
 Accounts Receivableنشأة المدينين . 2

ويتم . و بيع سلعة للعمالء على الحسابأعلى ما سبق تنشأ حسابات المدينين عند تقديم خدمة  بناءً 
 :تسجيل هذه العملية بالقيد التالي

  المدينين/ من حـ ×××
 (يراد خدماتإ/ و حـأ)المبيعات / لى حـإ ××× 
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ن تتأثر حسابات المدينين في المنشآت التجارية بكل من مردودات المبيعات ومسموحاتها أومن الطبيعي 
، خصم بهالخصم المسموح )رصدتهم بوقت مبكر أذا ما قاموا بتسديد إوالخصومات التي تقدم للعمالء 

 .الحسابات بالتسديدات من العمالء لى تأثر تلكإضافة إ، (تعجيل الدفع

  Valuation of Accounts Receivableتقييم المدينين   . 3
جل قد يعرضها لخسائر ناتجة عن عدم قدرة بعض عمالئها على سداد ن قبول المنشأة التعامل باألإ
 .رصدةتغطي تلك األ موالأو بسبب الوفاة وعدم وجود أفالسهم إرصدة حساباتهم بالكامل إما بسبب أ

ن يعبر عن المبالغ النقدية التي أن رصيد المدينين الذي سيظهر في قائمة المركز المالي يجب أوحيث 
ن مبدأ الحيطة والحذر يتطلب دراسة المدينين في نهاية إف Net Realizable Valueيمكن تحصيلها 
تحصيلها من ن تظهر بالقيمة التي يمكن أ يجبن الديون التجارية إوكقاعدة عامة ف. الفترة وتقييمها

 (.بالقيمة القابلة للتحقق)المدينين 
الديون الجيدة والديون المشكوك فيها  :نواع من الديون هيأالتمييز بين ثالثة  يتم :نواع الديونأ  1.3

 :والديون المعدومة وعلى النحو التالي
  Bad Debtsالديون المعدومة . أ
شهار إفالس المدين أو لمغادرته إما بسبب ألى عدم إمكانية تحصيلها إهي الديون التي تشير الظواهر  

 . ة التركة لتسديد كل أو بعض ديونهالبالد وعدم معرفة عنوانه أو لموته وعدم كفاي
  Doubtful Debtsالديون المشكوك في تحصيلها . ب

ويمكن التعرف على  بلفي المستق وهي الديون التي يحتمل عجز المدينين عن تسديدها كليًا أو جزئياً 
نتظام سداد الديون في مواعيدها أو تأخر بعض العمالء عن دفع إذلك من بعض الظواهر كعدم 

 .الكمبياالت المسحوبة عليهم أو عدم تجديدها
  Good Debtsالديون الجيدة . ج

مكانية ا  ، و ئتمانية المتميزةصحاب المراكز المالية واإلأمستحقة على العمالء وهي الديون التي تكون  
 . و مرتفعة جداً أتحصيلها مؤكدة 

 المعالجة المحاسبية للديون المعدومة  2.3
 :هناك طريقتان لمعالجة الديون المعدومة هما 
  .Direct methodالطريقة المباشرة  -أ  
  .method Indirect الطريقة غير المباشرة -ب

 . وسنتعرض فيما يلي لكل من هاتين الطريقتين
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 .Direct Methodالطريقة المباشرة  -أ
تعتبر الديون التي يتقرر إعدامها في ظل الطريقة المباشرة بمثابة خسارة تحمل على إيرادات نفس   

حد العمالء أفترضنا أنه تقرر إعدام رصيد حساب إفإذا . السنة المالية التي يتقرر فيها إعدام هذه الديون
ة مدينًا بجعل حساب مصروف الديون المعدومفتكون المعالجة المحاسبية في ظل الطريقة المباشرة 

  . وحساب المدينيين دائناً 
 (0)مثال 
بقيمة  لشركة الخليج العربيظهر رصيد حساب المدينين في ميزان المراجعة  0/00/0200.في 

وفي . دينار 022مقداره  سعيدن هذا الرصيد كان يتضمن دينًا على العميل أذا علمت إف. دينار 00222
 .عليه المستحقعدام الدين إ الشركةوقررت  سعيدفالس إعلن أ 0/00.تاريخ الجرد 

 . ثبات الديون المعدومةزم إلعداد قيد اليومية الآلإ  :المطلوب
   :(0)حل مثال 
 0/00/0200.                   مصروف الديون المعدومة             /من حـ 022

 . سعيد -المدينين/ إلى حـ 022 
 ( سعيدعدام دين العميل إ)  

نه يتم إعدامها في نفس العام، فإسترداد ديون سبق إنه وعند إعدام الديون، فووفق الطريقة المباشرة إل
وحساب ديون  (عدامعن طريق عكس قيد اإل)العميل بجعل حسابه مدينًا ثبات الذمة المالية على إعادة إ

ن حساب ديون إفي فترات مالية الحقة فسترداد ديون إذا تم إما أ. ثم اثبات قيد التحصيل دائناً  معدومة
 .للمنشأة يرادًا إ ويعتبرمعدومة مستردة يجعل دائنًا 

 (8)مثال 
  :0200خالل العام  حدثت العمليات التالية لدى محالت القدس 

دينار لسفره خارج  022والبالغ  معاذعدام دين العميل إقامت محالت القدس ب 0/00/0200في -0
 . لفترة طويلة تصال بهالبالد وعدم القدرة على اإل

 .بسداد المبالغ المستحقة عليه لمحالت القدس بموجب شيك عاذم  قام العميل  02/0/0200في  -0
 .عاله في دفاتر محالت القدسأعداد قيود اليومية الخاصة بالعمليات إ: المطلوب
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  :(8)حل مثال 
 0/00/0200الديون المعدومة                                   . م/ من ح 022

 معاذ -المدينين/ إلى حـ 022 
 ( معاذعدام دين العميل إ)  

 02/0/0200                                    معاذ -المدينين / من حـ 022
  (يراداتإ)ديون معدومة مستردة / إلى حـ 022 
 ( معاذثبات دين العميل إعادة إ)  

 02/0/0200        البنك                                     / من حـ  022
  معاذ -المدينين/ لى حـإ 022 
 (معاذتحصيل دين العميل )  

 (الطريقة غير المباشرة)طريقة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  -ب
فالس بعض إن المبيعات اآلجلة تنطوي على عنصر المخاطرة بسبب الخسارة المتوقعة نتيجة أل نظراً   

عتبار مثل هذه جراء القيود المحاسبية التي تأخذ باإلإو بسبب سوء مركزهم المالي فال بد من أالمدينين 
أو بمعنى آخر حجز مبلغ من أرباح الفترة الحالية لمقابلة . تطبيقًا لمبدأ المقابلة والحيطة والحذر الخسائر

هذه الخسائر المحتملة الوقوع وذلك بتكوين مخصص يسمى مخصص الديون المشكوك فيها 
Allowance for Doubtful Debts ن هذا المخصص يعبر عن توقعًا لحصول ديون إوبذلك ف

 .باًل بصورة تقريبية غير مؤكدةمعدومة مستق
ظهار المدينين في قائمة المركز المالي بصافي القيمة المتوقع إنه وبموجب هذه الطريقة يتم إوكذلك ف 

 Contra Accountمخصص الديون المشكوك في تحصيلها هو حساب مقابل / ن حـأتحصيلها، حيث 
 . لحساب المدينين ويظهر مطروحًا منه

وتكوين ة يتم في نهاية الفترة المالية تقدير قيمة الديون المشكوك في تحصيلها وبموجب هذه الطريق
  :مخصص لها كما يلي

  مشكوك في تحصيلها المصروف الديون / من حـ ×××
 مشكوك في تحصيلهاالديون المخصص / إلى حـ ××× 

 (إثبات الديون المشكوك في تحصيلها)                   
مطروحًا من رقم المدينين في جانب األصول إلظهار القيمة الحقيقية والفعلية ويظهر هذا المخصص 

  .(القيمة القابلة للتحصيل)للمدينين 
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 إثباتهن ذلك يتم إحقة فعدام دين في الفترة المالية الآلإذا ما تقرر ا  و  يضاً أوبموجب هذه الطريقة 
عدامه إلمدينين بقيمة المبلغ المراد ا/ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  وحـ/ بتخفيض كل من حـ

 :كما يلي
  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها / من حـ ×××

 المدينين/ إلى حـ ××× 
 . ثبات قيد التحصيل كالمعتادإيعكس ويتم  خيراألن القيد إعدامه فإوفي حال تحصيل دين سبق 

  :طرق تقدير الديون المشكوك في تحصيلها 3.3
 : هناك عدة طرق لتقدير مخصص الديون المشكوك فيها منها

 . التقدير على أساس نسبة مئوية من صافي المبيعات اآلجلة -أ
عتماد على رقم صافي حسب هذه الطريقة، التي تسمى أيضًا بطريقة مدخل قائمة الدخل، يتم اإل 

المدينين والديون المشكوك فيها  ن رصيديالمبيعات اآلجلة لتقدير الديون المشكوك في تحصيلها ذلك أل
وهنا يتم تحديد نسبة مئوية من صافي المبيعات اآلجلة للفترة الحالية . مرتبطان أساسًا بالمبيعات اآلجلة

لى قيمة إهذا ويمكن التوصل . دارة في تحصيل الديون اآلجلة في السنوات السابقةعلى خبرة اإل اً بناء
 .ستخدام هذه الطريقةإوفيما يلي مثال يوضح . يعات اآلجلةالمبيعات اآلجلة من دفتر يومية المب

 (5)مثال 
على  اً وبناء. دينار 022222 البالدالمبيعات اإلجمالية اآلجلة لمحالت  رصيد بلغ 0/00/0200.في 

من المبيعات اآلجلة % 0في تقدير الديون المشكوك فيها فقد تبيـن أن ما نسبـة  محالت البالدخبرة 
ن رصيد مخصص الديون المشكوك فيها في أب علماً  .افي تحصيله مشكوكاً  ديوناً  عتبارهاإيمكن 
  . دينار 022قبل التسويات يبلغ  0/00/0200.

 .حسب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مع إثبات ذلك بالدفاترإ: المطلوب
 ( 5)حل مثال 

نسبة الديون المشكوك في تحصليها × المبيعات اآلجلة = مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
 :وتثبت هذه الديون بالقيد التالي. دينار 0222% = 0×  022222وتساوي 

 0/00/0200. مشكوك في تحصيلها المصروف الديون / من حـ 0222
 مشكوك في تحصيلهاالديون المخصص / إلى حـ 0222 
 (من المبيعات اآلجلة% 0تكوين مخصص الديون المشكوك فيها بنسبة  إثبات)

ي رصيد سابق أن هذه الطريقة في تقدير الديون المشكوك في تحصيلها تتجاهل أومن الجدير بالذكر 
 .عداد قيد التسويةإعند لمخصص الديون المشكوك فيها 

 مطروحًا من رصيد المدينيين عد التسويات سيظهربما رصيد مخصص الديون المشكوك فيها أ
 (. 0222+  022)دينار  0022بمبلغ
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 (16)مثال 
رصدة ميزان المراجعة قبل التسويات الخاص بمنشأة الصفاء التجارية في أفيما يلي بعض 

.0/00/0200:  
 سم الحسابإ دائن مدين

 مدينون  0222.
 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  0222
 مبيعات 72222 

 :ذا علمتإف
 .من قيمة المبيعات هي مبيعات آجلة% 02ن أ.0
 .من قيمة المبيعات اآلجلة% 02ن المنشأة تقدر الديون المشكوك فيها بنسبة أ. 0

ثر على القوائم المالية في نهاية وبيان األ 0200تقدير الديون المشكوك في تحصيلها لعام : المطلوب
  .الفترة

 ( 16)حل مثال  
 .دينار 00222% = 02×  72222= المبيعات اآلجلة ( 0)
 .دينار 0022% = 02×  00222= الديون المشكوك في تحصيلها ( 0)

ة تسويات على يّ أجراء إدينار فقط دون  0022رباح والخسائر سيحمل بمبلغ ن حساب األإوعليه ف
 0022ما رصيد مخصص الديون المشكوك فيها الذي سيظهر في الميزانية فسيبلغ أ. الرصيد السابق

 دينار
 :ثبات هذا المخصص على النحو التاليويكون قيد اليومية إل(. 0022+  0222-)

 0/00/0200. مشكوك في تحصيلهاالمصروف الديون / من حـ 0022
 مشكوك في تحصيلهاالديون المخصص / إلى حـ 0022 
 (إثبات الديون المشكوك في تحصيلها)

  :كما يليوستظهر قائمة المركز المالي 
 31/12/2611المركز المالي كما في  قائمة

  صول المتداولة األ
 المدينون     0222. 
 مخصص ديون مشكوك فيها     (0022)

 صافي المدينون  2022.
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ي رصيد سابق ألهذه الطريقة يرتبط بالمبيعات ويتجاهل  ن مصروف الديون المشكوك فيها وفقاً أوحيث 
اليها عادة بمدخل قائمة الدخل حيث تحقق مقابلة ن هذه الطريقة يشار إفي حساب المخصص ف

 .يرادات والمصروفاتصحيحة بين اإل
 : التقدير على أساس نسبة من رصيد حساب المدينين في نهاية الفترة المالية -ب
هذه الطريقة تقوم على تقدير الديون المشكوك في تحصيلها كنسبة من رصيد حساب المدينيين، وحيث   
 ."مدخل الميزانية"يظهر ضمن األصول في الميزانية فإن هذه الطريقة تسمى  ن حساب المدينينأ
لهذه الطريقة يتم تقدير مخصص الديون في  ولغايات التوصل لتقدير الديون المشكوك فيها وفقاً  

ويتحدد مقدار هذا المخصص وذلك بضرب رصيد . تحصيلها المطلوب كنسبة عامة من رصيد المدينين
دينار وكانت  02222ذا كان رصيد المدينين في قائمة المركز المالي إ فمثالً . النسبةالمدينين في هذه 

ن رصيد المخصص الذي سيظهر إمن هذا الرصيد ف% 02المنشأة ترغب بتكوين مخصص بنسبة 
عتبار أي رصيد سابق إلاخذ بأن هذه الطريقة تأكما %(. 02×  02222)دينار  0222بالميزانية سيبلغ 

 .التالي المثال نعرضولتوضيح المعالجة المحاسبية . لحساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
 ( 11)مثال 
دينار،  022بلغ رصيد مخصص الديون المشكوك فيها قبل التسويات دائنًا بمبلغ  0/00/0200.في 

%  0لشركة نسبة الديون المشكوك فيها بـ دينار وتقدر ا 00222وبذلك التاريخ بلغ رصيد الذمم المدينة 
 .من رصيد الذمم المدينة

  :عداد قيد تسوية مخصص الديون المشكوك فيهاإ :المطلوب
 (  11)حل مثال 

  022 -% 0×  00222= مصروف الديون المشكوك فيها 
 دينار   0222=            022 – 0022=                               

  :الديون المشكوك فيها هو قيد تسوية مخصص
 0/00/0200. مشكوك في تحصيلهاالمصروف الديون / من حـ 0222

 مشكوك في تحصيلهاالديون المخصص / إلى حـ 0222 
 (إثبات الديون المشكوك في تحصيلها)

 .(0222+ 022)دينار  0022ن رصيد مخصص الديون المشكوك فيها سيبلغ بعد التسويات إ
 ( 12)ثال م
تحاد دائنًا بمقدار بلغ رصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لدى شركة اإل 0/0/0200في 

وفي . دينار 222.فالسهم بمبلغ إبسبب  عمالءعدام ديون لعدة إتم  0200دينار، وخالل عام  022.
% .يها بـ دينار، وقدرت الشركة نسبة الديون المشكوك ف 002222بلغ رصيد المدينون  0/00/0200.
 .رصيد الذمم المدينة من
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 :المطلوب
 0200عدام ديون العمالء خالل عام إثبات إ -0
 (.ثبات مصروف الديون المشكوك فيهاإي أ)عداد قيد تسوية مخصص الديون المشكوك فيها إ -0
 0/00/0200.ماهو رصيد صافي المدينون الواجب ظهوره بقائمة المركز المالي في  -.

 (12)حل مثال 
     :عدام الديونإثبات قيد إ -0

  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها / من حـ 222.
 المدينين/ إلى حـ 222. 

 (.ثبات مصروف الديون المشكوك فيهاإ)قيد تسوية مخصص الديون المشكوك فيها  -0
 مصروف الديون المشكوك فيها

 التسوياترصيد المخصص الدائن قبل  –نسبة الديون المشكوك فيها × رصيد المدينون = 
              =002222        ×.   %-  (.022 - .222) 
                =0022    -   022  
 دينار  722.=               
 0/00/0200. مشكوك في تحصيلهاالمصروف الديون / من حـ 722.

 مشكوك في تحصيلهاالديون المخصص / إلى حـ 722. 
                                  
 مخصص الديون المشكوك فيها/ حـ

 له منه
 رصيد قبل التسويات   3966 المدينون / لى حـإ 222.

 مصروف الديون المشكوك فيها/ من حـ 722.
 رصيد بعد التسويات   4266 
 رصيد المخصص بعد التسويات  –رصيد المدينون =  0/00.رصيد صافي المدينون في  -.

                                        =002222 -   0022  
 دينار  0.0022=                                        
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 عمار الديونأتقدير المخصص عن طريق جدول 
ن هناك مدخل آخر لحساب المخصص إجمالية من رصيد المدينين، فإستعمال نسبة إلى إضافة باإل 

ثم يطبق نسب مئوية متنوعة على مجموعة Aging المدينين يقوم على وضع جدول زمني لحسابات 
ن نسبة أوتقوم هذه الطريقة على . عمارها تحدد بناء على الخبرة الماضيةأل الحسابات المختلفة تبعاً 

حتساب إوفيما يلي جدول يوضح كيفية . ا تزداد بزيادة العمر الزمني للديونالديون المتوقع عدم تحصيله
 :تآحدى المنشالمخصص إل

النسبة المقدر عدم  القيمة العمر الزمني للديون
 تحصيلها

الرصيد المطلوب في 
 المخصص

 022 %0 02222 يوم 02قل من أ
 022 %0 2222. 02 - 00من 
 002 %. 00222 002 – 00من 

 0022 %0 02222 يوم 002فوق 
 دينار  3696 في نهاية الفترة الواجب توفره مخصص الديون المشكوك في تحصيها

 Age ofحتساب الديون المشكوك في تحصلها تعد جدوال بأعمار الديون ن هذه الطريقة إلأبمعنى 

Accounts Receivable المترتبة على العمالء لتحديد قيمة المخصص وكلما زاد ع مر الدين زادت
بمعنى أن الديون التي تكون فترة التأخير عن السداد لها أكبر تعتبر ديون . مكانية عدم تحصيلهإ

 . أكبر من الديون التي نشأت حديثاً مشكوك فيها بنسبة 
 0202دائنًا فان قيد التسوية سيكون بمبلغ دينار  0222رصيد المخصص قبل التسويات ن أفتراض إب

 .(0222 – 202.)دينار 
 :ويكون قيد التسوية   كالتالي

  مصروف الديون المشكوك في تحصيلها / من حـ 0202
 مشكوك في تحصيلهاالديون المخصص / إلى حـ 0202 
 (إثبات الديون المشكوك في تحصيلها)

 



  

 -411- 

  Notes Receivables وراق القبضأ: ثالثاا 

 مقدمة . 1 
ويمكن . و تكون على شكل سند سحبأن تكون كمبيالة أحدى الصورتين، فإما إتتخذ ورقة القبض   

 :تعريف كٌل منهما كما يلي
مر و بتاريخ محدد ألأطالع محرر مكتوب يتعهد بموجبه الساحب بدفع مبلغ معين بمجرد اإل :الكمبيالة 

ن هذه الورقة تسمى ورقة قبض وتمثل ديون إوجهة نظر المستفيد فومن . خر يسمى المستفيدآشخص 
 .لتزامات على المنشأةإالساحب فتسمى ورقة دفع وتمثل و أللمدين ما بالنسبة ألصالح المنشأة، 
لى شخص آخر إ( الساحب)مر مكتوب غير معلق على شرط صادر من شخص يسمى أ :سند السحب

و لحامله مبلغًا محددًا من النقود أ( المستفيد)خص ثالث هو بأن يدفع ألمر ش( المسحوب عليه)يسمى 
 . و قابل للتحديدأو في تاريخ محدد أبمجرد اإلطالع 

. و المقرضأو مقدم الخدمة أما يكون بائع البضاعة  للمستفيد وعادةً  وراق قبضأذن تمثل إفالكمبيالة 
صول بقائمة المركز المالي في نب األوهي بذلك تمثل أحد األصول المتداولة للمنشأة التي تظهر في جا

لى إسمية إضافة إوراق القبض قد تحتوي على قيمة أن إولوجود قيمة زمنية للنقود ف. نهاية الفترة المالية
سمي متفق عليه ومحدد على وجه الكمبيالة بحيث يتعهد الساحب إفوائد صريحة ويكون لها معدل فائدة 

سمية وقد تتضمن القيمة اإل. ضافة للفوائد المترتبة عليهاالقبض باإلسمية لورقة بدفع القيمة اإل( المدين)
 .للكمبيالة قيمة الفوائد دون النص عليها صراحة، وتسمى الفوائد في هذه الحالة فوائد ضمنية

  Accounting for accounts receivablesوراق القبضالمعالجة المحاسبية أل . 2
 وراق القبضأنشوء   1.2

ورقة القبض لدى المنشأة التجارية عند توقيع الساحب على الكمبيالة لصالح المنشأة، وقد يكون  تنشأ 
ستالم المنشأة ورقة إوعند . حد العمالء لدين سابق عليهأو مقابل سداد أذلك مباشرة عند بيع البضاعة 

  :عداد القيد التاليإالقبض مقابل مبيعات  يتم 
 أوراق قبض           / من حـ  ×××

 المبيعات / لى حـإ     ××× 
  :حد المدينيين تسديدًا لحساب مستحق عليهأستالم كمبيالة من إوعند 

 أوراق قبض                   / من حـ  ×××
 المدينين / لى حـإ     ××× 
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 وراق القبضأالتصرف ب 2.2
 : ، وهذه الخيارات هيالكمبياالتللتصرف بهذه  بدائلن لدى المنشأة عدة إوراق القبض فأستالم إبعد 
 . ستحقاق وتحصيل قيمتها من العميل نقداً وراق القبض لحين اإلأحتفاظ باإل -أ  
 . ستحقاقعن المستفيد عند اإل وراق القبض للبنك ليحصلها من العميل نيابةً أإرسال  -ب  
 . وراق القبض لدى البنك والحصول على قيمتها الحاليةأخصم   -ج  
 . مينأوراق القبض برسم التأيداع إ -د   
 .   وراق القبضأ( تظهير)تجيير -هـ   

 . عالهأوفيما يلي شرح للمعالجة المحاسبية للحاالت 
 . ستحقاق وتحصيل قيمتها من العميل نقداا وراق القبض لحين اإلأحتفاظ باإل  -أ

ستحقاق ، فإن المنشأة في هذه الحالة تحتفظ بالورقة لحين اإل(الكمبيالة)المنشأة لورقة القبض بعد قبول 
د الورقة نقدًا أو بشيك مسحوب على البنك، وفي هذه الحالة يجعل حساب الصندوق يسدبتالعميل  ويقوم

 . وجدتن إوفوائدها  و البنك مدينًا وحساب أوراق القبض دائنًا بقيمة الورقة المسددةأ
 ( 13)مثال 
ستلمت شركة الجنوب كمبيالة من العميل فراس تسديدًا للحساب المستحق عليه بمبلغ إ 0/0/0200في 

وقد قام العميل بتاريخ  .سنوياً % 00وتحمل فوائد بنسبة  0/02/0200دينار تستحق في  00222
 .قيمة الكمبيالة مع فوائدها نقداً ستحقاق بتسديد اإل

  :ستالم ورقة القبضإثبات قيد إ. 0    
        0/0/0200أوراق قبض                 / من حـ  00222

 فراس  –المدينين / لى حـإ     00222 
  :ثبات قيد تحصيل ورقة القبض وفوائدهاإ. 0  

 فوائد ورقة القبض + قيمة ورقة القبض  = المبلغ المقبوض         
                           =00222    ( +00222  ×00 % ×0/00) 
                          =00222      + 022  
 دينار  00022=                         

 0/02/0200الصندوق                   / من حـ  00022
 لى مذكورين  إ      
 أوراق قبض/ حـ         00222 
 ايراد فوائد/ حـ         022 
 (يرادات الفائدةا  تحصيل قيمة الكمبيالة نقدًا و )
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 ستحقاق وراق القبض للبنك ليحصلها من العميل نيابة عن المستفيد عند اإلأإرسال  -ب
( المستفيد)وقيدها لحساب المنشأة  هاإلى البنك ليتولى البنك تحصيل رسال ورقة القبضإقد تقوم المنشأة ب

مين للكمبياله لدى البنك وتوفير جهد ووقت في وذلك ليتم الحفظ األ دون أي مسؤولية على البنك
ن البنك يستقطع مبلغ معين كعمولة له مقابل القيام بعملية إوفي هذه الحالة ف. تحصيل الكمبيالة

، ويعتبر المبلغ المستقطع من قبل عند تحصيلها لديه لحساب المنشأةالكمبيالة ل ويقوم بقيد قيمة يالتحص
نه إلى البنك فإرسال ورقة القبض إوعند (. المستفيد)البنك كمصروف تحصيل كمبياالت بالنسبة للمنشأة 

  :عداد القيد التاليإيتم 
 وراق قبض برسم التحصيل  أ/ من حـ  ××
 اوراق القبض/ لى حـإ     ×× 

  :تحصيل الكمبيالةثبات قيد عمولة إويتم 
 وراق قبض   أمصاريف تحصيل / من حـ  ××
 البنك/ لى حـإ     ×× 

قيمة الورقة قيد ين البنك إلبنك فلفتراض سداد الساحب لقيمة الورقة إستحقاق ورقة القبض وبإوبتاريخ  
 .(المستفيد)لحساب المنشأة 

 ( 14)مثال 
مقابل دينار  0222بقيمة  مرزوقلى العميل إببيع بضاعة  شركة الفردوسقامت  0/7/0200في 
وقام  لى البنك العربي ليقوم بتحصيلهاإرسال الورقة إب الشركةقامت  0/0/0200في  و. ستالم كمبيالةإ

 .دينار على حساب الشركة 00البنك بقيد عمولة مقدارها 
 . الشركةالكمبيالة وقيد قيمتها لحساب  شعار من البنك العربي يفيد بتحصيلإوصل  0/00/0200في و 

  .شركة الفردوسعاله في دفاتر أثبات قيود اليومية الخاصة بالعمليات إ :المطلوب
 ( 14)حل مثال 

 :ستالم الكمبيالةا  و  ثبات عملية بيع البضاعةإ -0
    0/7/0200                         أوراق القبض/ من ح  0222

 المبيعات  / لى حـإ    0222 
 (بكمبيالةبيع بضاعة )

 



 

 -414- 

 :لتحصيلهالى البنك إ مرزوقرسال كمبيالة العميل إ -2
    0/0/0200        وراق قبض برسم التحصيل  أ/ من ح  0222

 أوراق القبض/ لى حـإ     0222 
 (رسال ورقة للقبض برسم التحصيلإ)

  :ثبات عمولة التحصيلإ
    0/0/0200وراق القبض        أمصاريف تحصيل / من حـ  00
 البنك العربي/ لى حـإ     00 

 :قتطاع العمولةا  يالة و بثبات تحصيل البنك لقيمة الكمإ -.
 0/00/0200                           البنك العربي/ حـمن   0222

 وراق قبض برسم التحصيل    أ/ لى حـإ        0222 
 وراق القبض لدى البنك والحصول على قيمتها الحالية أخصم  -ج
لى خصم ورقة القبض قبل تاريخ إموال نقدية ألى إعند حاجته ( المستفيد)قد يلجأ حامل ورقة القبض  
ستحقاقها وذلك لدى البنك للحصول على نقدية، وفي هذه الحالة فإن البنك سوف يدفع للمنشأة القيمة إ

ستحقاق مطروحًا منها فوائد خصم ورقة القبض التي يتقاضها القيمة بتاريخ اإلالحالية للورقة وهي تمثل 
المستفيد  ، حيث يقومقتراضإوهي تمثل فوائد وتسمى هذه الفائدة بفائدة خصم األوراق التجارية  .البنك

أي ( مبيالةأو الك)سمية للورقة ويسمى هذا المبلغ بالقيمة الحالية للورقة مبلغًا أقل من القيمة اإل ستالمإب
 : أن

 القيمة الحالية للكمبيالة
 *وراق قبضأفوائد خصم  –ستحقاققيمة الورقة بتاريخ اإل=  

 وراق قبضأفوائد خصم *
 مدة× وراق القبض أمعدل فائدة خصم × ستحقاق قيمة الورقة بتاريخ اإل =

 الخصم 
 ( 19)مثال  

دينار على  0222بمبلغ  فهدالعميل بضاعة إلى  حمرشركة البحر األباعت  2/0/0200.في 
 .بنفس المبلغ 0/02/0200تستحق في  من العميلكمبيالة  ستلمتإ 0/0/0200الحساب، وفي 

 .سنوياً  %0 إلى نقدية، فقررت خصم الكمبيالة لدى البنك بفائدة الشركة حتاجت إ 0/0/0200وفي 
  .العميل فهدة الكمبيالة نقدًا من ستحقاق بتحصيل قيموقد قام البنك بتاريخ اإل

  .حمرشركة البحر األتسجيل العمليات السابقة في سجالت  :المطلوب
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 ( 19)حل مثال 
 .فهدثبات بيع بضاعة للعميل إ .0

    2/0/0200.              فهد    –الذمم المدينة / من حـ  0222
 المبيعات  / لى حـإ     0222 

 :ستالم ورقة القبضإثبات إ. 0
    0/0/0200وراق القبض                          أ/ح من  0222

 فهد    –الذمم المدينة / لى حـإ     0222 
  :0/0/0200خصم الكمبيالة لدى البنك في . .

 (0/02- 0/0)فترة الخصم× وراق القبض أمعدل فائدة خصم × المبلغ = وراق قبض أفوائد خصم 
                         =0222   ×0   % ×0/00 

 دينار  002=                  
 وراق قبضأفوائد خصم  –ستحقاققيمة الورقة بتاريخ اإل=  0/0القيمة الحالية للورقة في

                           =0222– 002  
 دينار  0002=                           

   :حمرورقة القبض لدى البنك بدفاتر شركة البحر األخصم قيد ثبات إ -   
 0/0/0200            من مذكورين                       

 البنك / حـ  0002
 فائدة خصم أوراق قبض/ حـ   002

 وراق قبض أ/ لى حـإ        0222 
 (خصم ورقة القبض لدى البنك)
أية قيود يومية في سجالتها، لعدم عالقتها  الشركةعند تحصيل البنك لقيمة الورقة فال تجري :مالحظة

ستلمت القيمة الحالية للورقة وأغلقت حسابها في دفتر األستاذ إبموضوع التحصيل، حيث أنها تكون قد 
 . 0/0/0200كما هو واضح من القيد األخير في 

 :ستحاقتسديد قيمة الورقة للبنك بتاريخ اإل المدين بالورقةفي حالة رفض 
رسال المدين فهدضد ( حتجاج قضائيةإمذكرة )في هذه الحالة يقوم البنك مباشرة بإجراءات البروتستو  ، وا 

ن أقد رفض دفع قيمة الورقة وأنه قام بإجراءات البروتستو ضده ولنفرض  المدين فهدبأن  للشركةإشعار 
قة القبض ومصاريف ن البنك سيقوم بتسجيل مبلغ ور إف دينار، 2.البنك دفع لذلك مصاريف بمبلغ 

 . الشركةالبروتستو على حساب 
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إلى حالها مضافًا إليها مصاريف البروتستو التي دفعها  العميل فهد بإرجاع مديونية  الشركةكما تقوم 
 :البنك وجعل البنك دائنا بها، أي بكامل القيمة وذلك بالقيد التالي

    0/02/0200             فهد     –المدينين / من حـ  02.2 
 البنك  / لى حـإ     02.2 
 (قيمة الكمبيالة المرفوضة ومصاريف البروتستوفهد تحميل العميل )

 . مينأإيداع أوراق القبض لدى البنك برسم الت -د
خرى كتأمين مقابل الحصول على قرض أو لدى جهة ألدى البنك  هايداعإبوراق القبض ألتصرف بيمكن ا
و المقرض كتأمين ألى البنك إوراق القبض أرسال إوعند . مين للحصول على تسهيالت بنكيةأو كتأمعين 

مين، وتبقى قيمة أوراق القبض المودعة برسم أأوراق قبض برسم الت/ نه يتم فتح حساب وسيط يسمى حـإف
لنيابة عن و تحصيلها مباشرة من قبل البنك باأستعادتها من البنك إمين مثبتة في هذا الحساب حتى أالت

 . المنشأة
 ( 10)مثال 

ستلمت إوقد  خالددينار الى العميل  02222بضاعة بمبلغ  الهدايةباعت محالت  0/0/0200في  -0 
 .0/0/0200كمبيالة بالمبلغ من العميل تستحق في  الهدايةمحالت 

دينار وبسعر فائدة  0222من البنك على قرض بمبلغ  الهدايةحصلت محالت  0/0/0200في  -0
 .بضمان الكمبيالة المذكورة  0/0/0200ويستحق السداد في  سنوياً % 00
سترد مبلغ القرض إوقد  خالدعاله من المدين أحّصل البنك الكمبيالة المذكورة  0/0/0200في  -.

 . لديه الهدايةوفوائده وقيد الباقي لحساب محالت 
 .الهدايةمحالت تسجيل العمليات السابقة في دفتر يومية : المطلوب

 ( 10)حل مثال 
 :نشوء ورقة القبض -0

    0/0/0200             أوراق القبض           / من حـ  02222
 المبيعات  / لى حـإ     02222 
 (بيع بضاعة مقابل ورقة قبض)
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 :عداد القيدين التاليينإيداع ورقة القبض كتأمين، يتم ا  الحصول على قرض من البنك و  -0
    0/0/0200                              البنك      / من ح  0222

 قرض البنك/ لى حـإ     0222 
 (الحصول على قرض من البنك)

    0/0/0200             أوراق قبض برسم التأمين  / من ح  02222
 أوراق القبض/ لى حـإ     02222 
 (يداع أوراق قبض برسم التامين لدى البنكإ)

 :سترداد ورقة القبض المودعة كتأمينا  سداد قرض البنك مع فوائدة و   
 0/0/0200               من مذكورين                    

 قرض البنك    / حـ  0222
 (0/00× % 00×  0222) مصروف الفوائد/ حـ   022

 البنك/ حـ    0022
 أوراق قبض برسم التأمين    / لى حـإ        02222 
 (تحصيل الكمبيالة وسداد مبلغ القرض وفوائده)

 .   وراق القبضأ( تظهير)تجيير -هـ 
قد تستخدم ورقة القبض التي تسحبها المنشأة على أحد المدينين لتسديد دين بذمتها للغير، عن طريق 

ألحد الدائنين، والتظهير يعني التوقيع على ظهر الورقة فقط وبذلك تصبح ( نقل ملكيتها) تظهير الورقة
الورقة م لك لحاملها وبذلك يصبح المظهر له هو المستفيد الجديد من الورقة، وهو الذي يتولى أمر 

 . ستحقاقهاإتحصيلها من المدين في موعد 
 (10)مثال 
 و. بكمبيالةدينار  0222بمبلغ  هانيلى العميل إاعة بض الوطن العربيباعت شركة  0/0/0200في 
وذلك  يزيدلى المورد إ هانيبتجيير الكمبيالة المستلمة من  الوطن العربيقامت شركة  00/0/0200في 

 .يزيدبسداد قيمة الكمبيالة الى المورد  هانيقام العميل  0200/ 0/0في و  .لسداد ذمة سابقة
 .الوطن العربيزمة في دفاتر شركة ثبات القيود الآلإ :المطلوب
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 (10)حل مثال
 :ستالم الكمبيالةا  و ثبات المبيعات إ -0    

    0/0/0200                        أوراق القبض / ـمن ح  0222
 المبيعات  / لى حـإ     0222 

 :يزيدلى المورد إتجيير ورقة القبض  -0   
    00/0/0200                      يزيد  –الدائنين /من ح  0222

 وراق القبض  أ/ لى حـإ     0222 
ن إف 0/0/0200في  يزيدستحقاق للمورد قيمة الكمبيالة بتاريخ اإل( المدين) هانيتسديد العميل  وعند 
الذي  يزيدلى المورد إنها تنازلت عن الكمبيالة أبدفاترها حيث  ل تسجل أي قيد الوطن العربيشركة 

 .الورقةصبح يمتلك أ
الرجوع  يزيدنه يحق للمورد إ، فيزيدلى المورد إقيمة الكمبيالة  هانيال انه وفي حال عدم سداد العميل إ

وعلى قد يكون قد دفعها، ( بروتستو)ي مصاريف قانونية أبقيمة ورقة القبض و  الوطن العربيعلى شركة 
دينار كمصاريف  02دفع  يزيدن أ، و يزيدلى المورد إلم يسدد قيمة الكمبيالة  هانيفتراض أن العميل إ

الوطن ن شركة إف. شعار بقيمة هذه المبالغإمرفقة ب الوطن العربيلى شركة إعاد الورقة أبروتستو وقد 
ثبات ذمم دائنة للمورد ا  و (  02+0222)دينار  0202بمبلغ  هانيثبات مديونية العميل إتقوم ب العربي
  :بالقيد التالي يزيد

    0/0/0200      هانيالعميل  –المدينين /  من حـ  0202
              يزيد –الدائنين / لى حـإ     0202 
 (يزيدستالمها من المورد ا  تسديد قيمة الكمبيالة و  هانيرفض المدين )

 وراق القبض أجرد وتقييم  3.2
هذه العملية للتاكد من وجود هذه وراق القبض، وتهدف في نهاية الفترة المالية تتم عملية جرد وتقييم أل

زمة عداد قيود التسوية الآلإويتم في نهاية الفترة . نها تظهر بقيمتها الحقيقيةأوراق وملكية المنشأة لها و األ
 . م الأوراق القبض تحمل فوائد صريحة أسواء كانت 

 .راق القبض التي تحمل فوائد صريحةو التسويات الجردية أل  -أ
ستالم ورقة قبض في إيان فوائد أوراق القبض بين فترتين محاسبيتين كأن يتم قد تتداخل فترات سر 

، وفي هذه الحالة يجب تسوية الفوائد المستحقة القبض 0/0/0200وتستحق القبض في  0/0/0200
 .الجة المحاسبية لمثل هذه الحالهوفيما يلي مثال يوضح المع. 0200نهاية عام  وراقالمرتبطة بهذه األ
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 ( 18)مثال 
دينار مقابل كمبيالة  00222بمبلغ  العميل مصطفىبضاعة إلى  شركة الخليلباعت  0/02/0200في 

 . سنوياً % 00بفائدة  سنةتستحق بعد 
 : المطلوب

وراق القبض في أعداده إليراد فوائد إورقة القبض وقيد التسوية الواجب إثبات القيود الخاصة بنشوء 
 . ستحقاقورقة القبض والفوائد المتعلقة بها بتاريخ اإلثبات قيد تحصيل ا  و   0/00/0200.

 (18)حل مثال 
 :0/02/0200نشوء ورقة القبض في  .0

    0/00/0202أوراق القبض             / من حـ  00222
 المبيعات  / لى حـإ     00222 

فال بد من تخصيص الفوائد التي تخص كل  0200و 0200بما أن فوائد الورقة قد شملت عامي  
 : وذلك كما يلي 0200 لعامشهور  0و  0200للعام  شهور .سنة وهي 

 :من فوائد تحسب كما يلي 0200ن ما يخص عام إ  
 00/.× % 00× 00222= وراق القبض أيراد فوائد إ   

 دينار  002=                      
 :يراد الفوائدإبما يخصه من  0200لتحميل عام  0/00/0200.التالي في  عداد قيد التسويةإويتم 

    0/00/0200.         فوائد مستحقة القبض    / من حـ  002
 وراق القبض      أيراد فوائد إ/ لى حـإ     002 
 (وراق القبض المستحقةأتسوية فوائد )

 .ستحقاقبتاريخ اإلقيد تحصيل ورقة القبض والفوائد المتعلقة بها  -.
 0002يبلغ  0/02/0200– 0/0اشهر للفترة من  0هو عن  0200يراد الفوائد الذي يخص عام إن إ

  :دينار كما يلي
  0/00× % 00× 00222= فائدة ورقة القبض لثالثة أشهر 
 دينار  0002=                                 

ن إوبالتالي ف قيمة الورقة وجميع الفوائد المستحقة عليهاحّصل ت   شركة الخليلن إستحقاق فوبتاريخ اإل
دينار  0002و 0200دينار الفوائد التي تخص عام  002)دينار 0002الفوائد التي تحصلها تبلغ 
سوف تقبض قيمة ورقة القبض والفوائد  شركة الخليلن إوبالتالي ف(. 0200الفوائد التي تخص عام 

 .دينار 07002المترتبة لها بمبلغ 
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 :ستحقاق هوويكون قيد تحصيل قيمة الورقة بتاريخ اإل 
 0/02/0200                الصندوق          / من حـ  07002

 لى مذكورينإ       
 وراق القبضأ/ حـ          00222 
 وراق القبضأيراد فوائد إ/ حـ          0002 
 فوائد مستحقة القبض/ حـ          002 
 (ورقة القبض وفوائدها نقداً تحصيل )

 .وراق القبض التي ل تحمل فوائدالتسويات الجردية أل  -ب
ظهار أوراق القبض التي ال تحمل فوائد صريحة إعداد القوائم المالية في نهاية السنة المالية يتم إعند  

وراق القبض بعد تاريخ الميزانية لذلك يتم أستحقاق إوراق القبض، وعادة ما يكون تاريخ بالقيمة الحالية أل
عتبار سعر الخصم السائد وتاريخ خذين باإلآوراق القبض القائمة أحتساب مبلغ الخصم المتوقع على إ
وراق قبض بقيمة هذا أعداد قيد التسوية التالي لتكوين مخصص خصم إويتم  .وراقستحقاق هذه األإ

 :الخصم المتوقع
 وراق قبض   أمصاريف خصم /من حـ  ××
 وراق قبضأمخصص خصم / لى حـإ     ×× 
 (تكوين مخصص خصم أوراق القبض)

وراق القبض أوراق قبض في قائمة المركز المالي كحساب مقابل لحساب أمخصص خصم / ويظهر حـ 
وراق قبض في حساب أقفال حساب مصروف خصم إوراق القبض بقيمتها الحالية فيما يتم أحتى تظهر 

 .    رباح والخسائراأل
 :وراق القبض التي ال تحمل فوائدوفيما يلي مثال يوضح التسوية الجردية أل

 ( 15)مثال 
. 0/7/0200وتستحق في دينار  00222 شركة الثورة ورقة قبض قيمتها كان لدى 0/00/0200.في 

 .سنوياً % 02سعر الخصم السائد هو  وقد بلغ معدل
ثر على قائمة المركز المالي بذلك ظهار األا  ، و 0/00/0200.في  زمةإجراء قيود التسوية الآل:المطلوب
 . التاريخ

 (15)حل مثال 
  :حتساب مقدار مخصص الخصم المتوقعإيلزمنا في البداية 

 0/00×10%  × دينار 00222=  مخصص خصم ورقة القبض  
 دينار  0002=                                     
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  :بهذا المبلغ كما يلي قيد تسويةعداد إويتم 
    0/00/0200.      وراق قبضأمصاريف خصم /من حـ  0002 
 وراق قبضأمخصص خصم / لى حـإ     0002 
 (وراق القبضأتكوين مخصص خصم )
 : وراق القبض في قائمة المركز المالي كما يليأمن  وراق القبض مطروحاً أمخصص خصم / ويظهر حـ

 31/12/2611في قائمة المركز المالي كما 
  صول المتداولة األ
 قبض . أ     00222 
  وراق قبضأخصم مخصص     (0002)

 ( القيمة الحالية)وراق القبض أصافي   0.702
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 التمارين
 (ختيار من متعددإ)التمرين األول 

 :ضع دائرة حول اإلجابة األصح لكل سؤال من األسئلة التالية

 :الشيكات المحررة للدائنيين وغير المقدمة للصرف كما يلي في مذكرة تسوية البنك، تظهر .0
 .لى الرصيد الوارد بالدفاترإمضافة  -ب مطروحة من الرصيد الوارد بالدفاتر -أ  
 . مطروحة من رصيد كشف البنك -د     .        لى رصيد كشف البنكإمضافة  -ج

 :   عداد مذكرة تسوية حساب البنكإإحدى الحاالت التالية ال تتطلب قيد تسوية في دفاتر المنشأة عند  .0
 . شعار للمنشأة بهاإيراد فوائد قيدها البنك للمنشأة ولم يصل إ -أ
  . شعار للمنشأة بذلكإتسديد ورقة دفع من قبل البنك ولم يصل  -ب
  .شيكات معادة لعدم كفاية الرصيد -جـ
 . يداعات نقدية بالطريقإ -د

عداد إدينار، وقد تبين عند  0022قبل التسويات  الوطنيةحساب البنك في دفاتر الشركة  رصيدبلغ  ..
 -:مذكرة التسوية ما يلي

 .دينار 022وغير مثبته بالدفاتر قيمتها  قيدها البنك على الشركة مدينةهناك فوائد  -
 .دينار لم تظهر في كشف البنك 0022يداعات نقدية بالطريق بمبلغ إهناك   -
 .دينار ولم يصل للمنشأة بذلك 0222قام البنك بتحصيل ورقة قبض بمبلغ  -

 :لحساب الشركة لدى البنك هو( الفعلي)عداد مذكرة تسوية البنك فإن الرصيد الصحيح إبعد 
 دينار   0022 -ب دينار           00022 -أ

 دينار 00.22 -د دينار         02722 -ج

عداد مذكرة تسوية البنك ظهر بكشف حساب البنك أن البنك خصم خطأ قيمة شيك مسحوب إعند  .0
لية في ن أثر هذه العمإ. دينار 000دينار علمًا بأن القيمة الصحيحة للشيك  000على المنشآة بقيمة 

 :مذكرة تسوية البنك سيكون
 . دنانير 00لى الرصيد حسب كشف البنك إيضاف   -أ
 . دنانير 00يطرح من رصيد البنك بدفاتر المنشأة  -ب
 . دنانير 00لى رصيد البنك بدفاتر المنشأة إيضاف  -ج
 .دنانير 00يطرح من الرصيد حسب كشف البنك   -د

 00222دينار في حين كان الرصيد الدفتري للصندوق  07222بلغ الرصيد الفعلي لصندوق الدينار  .0
 :حساب الصندوق هو ثبات قيد تسويةأن إدينار، 
 .فائض الصندوق/ لى حـإ 0222الصندوق          / من حـ 0222  -أ     
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 .الصندوق/ لى حـإ 0222عجز الصندوق     / من حـ 0222 -ب    
 .الصندوق/ لى حـإ 0222فائض الصندوق     / من حـ 0222 -ج    
 .الصندوق/ لى حـإ 07222عجز الصندوق    / من حـ 07222 -د    

عداد التسويات الجردية ما إت وقبل آحدى المنشإبلغ رصيد حساب المدينون في  0/00/0200.في  .0
وقد كان رصيد حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بذلك التاريخ وقبل . دينار 02222قدره 

حد أعدام دين إقررت الشركة  0/00/0200.وفي . دينار 0022عداد التسويات الجردية دائنًا بمبلغ إ
ن يكون مخصص الديون المشكوك في تحصيلها أذا ما قررت الشركة إف. دينار 0222العمالء والبالغ 

 : نهإف( قيد تعديل المخصص)زم عداد قيد التسوية الآلإعند . من رصيد المدينين% 02لذلك العام 
 . دينار 0022بمبلغ  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها دائناً / يجعل حـ -أ   
 .دينار 0.22بمبلغ  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها دائناً / يجعل حـ -ب  
 . دينار 022مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مدينًا بمبلغ / يجعل حـ -ج  
 . دينار 0022مخصص الديون المشكوك في تحصيلها دائنًا  بمبلغ / يجعل حـ -د  

 قائمة الدخل فيما يتعلق بمحاسبة الديون المعدومة ؟ اي مما يلي يمثل مدخل .7
 .عدام الديون بالطريقة المباشرةإ -ب     .طريقة نسبة من رصيد الذمم المدينة -أ 
 .ب صحيحتان+ أ   -د     .طريقة نسبة من المبيعات -ج

دينار،  002222الذمم المدينة : إليك بعض أرصدة حسابات شركة الصدق بنهاية الفترة المالية .0
دينار، إن  0022222، وبلغت مبيعات الفترة المالية اً دينار مدين 222.مخصص الديون المشكوك فيها 

 : من الذمم المدينة% 0من المبيعات، أو نسبة % .مصروف الديون المشكوك فيها لتلك الفترة بنسبة 
 : ةوفق الطرق التاليثبات مصروف الديون المشكوك فيها إن قيد إ  

 نسبة من الذمم المدينة ن المبيعاتنسبة م 
 00022 00222- أ
 00022 00222- ب
 00022 0222.- ج
 00022 00222- د

سمية وتبلغ قيمة الورقة اإل. انغسّ ستلمت شركة النجوم ورقة قبض من العميل إ 0/0/0200في  .0
بخصم الورقة لدى البنك العربي  الشركةقامت  0/0/0200وفي . رشهأ 0دينار وتستحق بعد  0.222

 : ن صافي القيمة الحالية للورقة عند خصمهاإ%. 02بمعدل خصم يبلغ 
 دينار 00722 -ب دينار      00.02 -أ   
 دينار  .....000 -د دينار      0.002 -ج  
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دينار من العميل  7222سمية تبلغ إستلمت شركة التوبه ورقة قبض بقيمة إ 0/0/0200في  .02
وقد . شهور 0وتستحق بعد % 00وتحمل الورقة فوائد بمعدل . شريف وذلك تسديد لحساب سابق

ن العميل شريف لم يقم بتسديد الورقة أستحقاق إال حتفظت شركة التوبه بورقة القبض حتى تاريخ اإلإ
دينار كاتعاب قضائية وذلك بسبب  022 وقد قامت شركة التوبه بدفع مبلغ. ستحقاقوفوائدها عند اإل

 :ن المبلغ المستحق على العميل شريفإ. عدم قيام العميل بتسديد ورقة القبض
 .  دينار 7002  -ب .      دينار 7.02 -أ  
 .دينار 7002 -د  .      دينار 7022 -ج

  الثانيالتمرين   
وكلت عهدة الصندوق أدينار، و  002تكوين صندوق نثرية بمبلغ  الحنانقررت شركة  0200/./0في  -
دينار  002بلغت مصاريف النثرية المدفوعة من هذا الصندوق  ذارإوخالل شهر  .حد الموظفينأل

 . دينار مصاريف ضيافة 0.دينار تنقالت مراسلي الشركة، و 00 ،دينار ثمن طوابع 02 :وتشمل
 .دينار 2.حيث وجد رصيده الفعلي  0200/ ./0.تم جرد صندوق النثرية في  -
تم صرف قيمة المصاريف النثرية ألمين صندوق النثرية نقدًا من الصندوق الرئيسي للمنشأة في  -
.0/./0200. 

 . 0200/اذارثبات كافة القيود المتعلقة بصندوق النثرية خالل شهر إ :المطلوب
 التمرين الثالث 

دينار، بينما بلغ الرصيد  00022بلغ رصيد حساب البنك في دفاتر شركة الوحده  0/00/0200.في 
  :سباب الفروقات بين الرصيدين ما يليأوكانت  .دينار 00222الوارد في كشف البنك بذلك التاريخ 

 .دينار لم تقدم للصرف من البنك بعد 0022هناك شيكات صادرة للدائنين بمبلغ  -0
 .شعار بعد وغير مسجلة بدفاتر الشركةإدينار لم يرد بها  02بمبلغ  عموالتخصم البنك مصاريف  -0
كانت مرسلة برسم التحصيل من قبل الشركة ( سعدأ)قام البنك بتحصيل ورقة قبض من العميل  -.

 .دينار 2.وبلغت عمولة التحصيل  شعار للشركةإدينار ولم يصل بها  0002بمبلغ 
ن محاسب الشركة قد أال إدنانير،  002ودفع بشكل صحيح بمبلغ ( مهند)كتب للمورد  هناك شيك -0

 .دينار 002أخطأ وأثبته بالدفاتر بمبلغ 
لم  يظهر في  0/00/0200.دينار تم إيداعه في حساب الشركة لدى البنك في  0022هناك مبلغ  -0

 .كشف البنك
 .دينار 022بب عدم كفاية الرصيد بمبلغ عاد بسم  ( هادي)أظهر كشف البنك أن شيك العميل  -0
 .دينار 002شعار للشركة بمبلغ إيرادات فوائد وديعة للشركة ولم يصل بها إقام البنك بتسجيل  -7
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  :المطلوب
 .0/00/0200.عداد مذكرة تسوية حساب البنك في إ - أ
 .زمة لتسوية حساب البنكتسوية الآلعداد قيود الإ - ب
 .  0/00/0200.في  الوحدةكم يبلغ رصيد البنك الواجب ظهوره في ميزانية شركة  -ج   

 التمرين الرابع 
 (:قبل التسويات) 0/00/0202.رصدة المستخرجة من دفاتر مؤسسة الحرية كما في فيما يلي بعض األ

 رصيد دائن رصيد مدين الحساب
  00222 الذمم المدينة

 0022  مخصص ديون مشكوك فيها
 22222.  (آجلة)المبيعات 

 :ذا علمتإف  
 .دينار 0222حد العمالء بقيمة أعدام دين إعند الجرد قررت مؤسسة الحرية   -0
 .من رصيد المدينين% 02عدام الدين السابق تم تقدير الديون المشكوك فيها  بنسبة إبعد   -0

 . 0/00/0202.زم في عدام الدين وقيد التسوية الآلإعداد قيد إ :المطلوب
 التمرين الخامس 

ستلمت إلى العميل خالد وقد إدينار  00222بضاعة بمبلغ  السالمباعت محالت  0/0/0200في  -0 
 0/0/0200كمبيالة بالمبلغ من العميل تستحق في  السالممحالت 

دينار وبسعر فائدة  02222من البنك على قرض بمبلغ  السالمحصلت محالت  0/0/0200في  -0
 .بضمان الكمبيالة المذكورة  0/0/0200ويستحق السداد في  سنوياً % 00

سترد مبلغ القرض إعاله من المدين خالد وقد أحّصل البنك الكمبيالة المذكورة  0/0/0200في  -.
 . لديه السالموفوائده وقيد الباقي لحساب محالت 

 .السالمتسجيل العمليات السابقة في دفتر يومية محالت : المطلوب
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 التمرين السادس
دينار تسديدا  02222بمبلغ  حازمكمبيالة من العميل  الماسيةستلمت الشركة إ 0/0/0200في  -أ

رسال الورقة برسم التحصيل للبنك إ، وقد قامت الشركة ب0/7/0200للحساب المستحق عليه وتستحق في 
دينار عمولة  2.قام البنك بتحصيل قيمة الكمبيالة وخصم ستحقاق وبتاريخ اإل. 0200/./0في 

  .تحصيل
تسديدًا للمستحق  00222بمبلغ  طارق كمبيالة من العميلالشركة الماسية ستلمت إ 0/0/0200في  -ب

حتاجت الشركة إلى نقدية، فقررت خصم الكمبيالة إ 0/0/0200وفي  .0/00/0200تستحق في عليه و 
 . سنوياً % 00لدى البنك بفائدة  

 . الماسيةتسجيل العمليات السابقة في دفاتر الشركة  :المطلوب
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 ول جابة التمرين األ إ
 16 5 8 0 0 9 4 3 2 1 الرقم 
 د أ د ج ب ب أ ج د د جابة اإل

 جابة التمرين الثاني إ
 .تكوين صندوق النثريةثبات قيد إ -أ   

 0200/./0النثرية           صندوق/ من حـ  002  
 الصندوق/ لى حـإ      002 
 (ثبات تكوين صندوق النثريةإ)  

 :تغذية صندوق النثرية بمقدار المصاريف النثرية المدفوعة فعاًل خالل الشهر -ب 
 

02 
 من مذكورين  

 0200/./0.مصروف الطوابع        /  حـ
 تنقالت . م/ حـ   00
 ضيافة  . م/ حـ    0.
 الصندوق / لى حـإ        002 
 (تغذية صندوق النثرية)  
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 جابة التمرين الثالث إ
 .شركة الوحدة لدى البنكعداد مذكرة تسوية حساب إ -أ

 دينار 12266الرصيد الوارد في دفاتر الشركة  دينار 19666الرصيد الوارد في كشف البنك 
 :يضاف

 
 إيداعات نقدية بالطريق               -

   0022 +غير مسجلة في كشف البنك   
 
 
  :يطرح
 شيكات محررة للموردين                 -

 (0022)              لم تقدم للصرف
                             

 

 :يضاف
 دينار 0002تحصيل ورقة قبض بمبلغ  -
 من العميل اسعد ويطرح عموالت  

 00.2+                       .دينار 2.تحصيل 
 072+    ثبات شيك المورد مهند       إخطأ  -
 002+    يراد فوائد وديعة لم يصل بها اشعارإ -

  :يطرح
 المعاد  هاديشيك العميل  -

                                (022.                )لعدم كفاية الرصيد
 
   (02)       مصاريف وعموالت بنكية  -

 .            غير مسجلة بالدفاتر
  

 (                المعدل) الرصيدالصحيح
 دينار 13066   لكشف البنك بعد التسوية

 (                      المعدل)الرصيدالصحيح
 دينار       13066لحساب البنك بالدفاتر بعد التسوية 

 
 :0/00/0200.في  الوحدةعداد قيود التسوية في دفاتر شركة إ -ب

 
00.2 

.2 

 00/0200/ 0.من مذكورين                                  
  البنك/ حـ 
                    مصاريف وعموالت بنكية/ حـ

 0002 
 

 القبض برسم التحصيل          . أ/ حـ   لىإ        

 (ثبات تحصيل ورقة القبض من قبل البنكإ)
 0/00/0200.                               البنك /من حـ   072 
 مهند–الموردين / الى حـ         072 
 (ثبات شيك المورد جميلإتسوية الخطأ في )
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 0/00/0200.                           البنك/ من حـ   002
 يراد الفوائد   إ/ لى حـإ            002 
 (ثبات ايراد الفوائدإ) 

 0/00/0200.                     هادي -المدينين/ من ح   022
 البنك   / لى حـإ            022 
 (اثبات شيك العميل تركي المعاد لعدم كفاية الرصيد)

 0/00/0200.              مصاريف وعموالت بنكية/من ح   02
 البنك   / لى حـإ            02 

 (ثبات مصاريف وعموالت بنكيةإ)
                                                               . دينار 13066يبلغ  0/00/0200.رصيد البنك الواجب ظهوره في ميزانية شركة الوحدة في  -ج
 جابة التمرين الرابع إ
     :عدام الديونإثبات قيد إ -0

 0/00/0202. مخصص الديون المشكوك في تحصيلها / من حـ 0222
 المدينين/ إلى حـ 0222 

 (.ثبات مصروف الديون المشكوك فيهاإ)قيد تسوية مخصص الديون المشكوك فيها  -0
 مصروف الديون المشكوك فيها

 رصيد المخصص الدائن قبل التسويات –نسبة الديون المشكوك فيها × رصيد المدينون = 
           =0.222        ×02        %-     (0022 - 0222) 
             =0.22     -   022  

 دينار  7022=            
 0/00/0200. مصروف الديون مشكوك في تحصيلها/ من حـ 7022

 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها/ إلى حـ 7022 
 جابة التمرين الخامس إ

 :نشوء ورقة القبض -0
    0/0/0200أوراق القبض                        / من حـ  00222

 المبيعات  / لى حـإ     00222 
 (بيع بضاعة مقابل ورقة قبض)
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 :عداد القيدين التاليينإيداع ورقة القبض كتأمين، يتم ا  الحصول على قرض من البنك و  -0
    0/0/0200البنك                                    / من حـ  02222

 قرض البنك/ لى حـإ     02222 
 (الحصول على قرض من البنك)
        

    0/0/0200أوراق قبض برسم التأمين               / من حـ  00222
 أوراق القبض/ لى حـإ     00222 
 (البنكمين لدى أيداع أوراق قبض برسم التإ)

 :سترداد ورقة القبض المودعة كتأمينا  سداد قرض البنك مع فوائدة و  -.
 0/0/0200          من مذكورين                          

 قرض البنك    / حـ  02222
 (0/00× % 00×  02222)مصروف الفوائد / حـ   022

 البنك/ حـ    0022
 أوراق قبض برسم التأمين    / الى حـ        00222 
 (تحصيل الكمبيالة وسداد مبلغ القرض وفوائده)

 جابة التمرين السادس إ
   :ستالم ورقة القبضإ -أ

    0/0/0200                   وراق قبض        أ/ من حـ  02222
 حازم –المدينون / لى حـإ     02222 

 التحصيلرسال ورقة القبض برسم إ -
    0200/./0         وراق قبض برسم التحصيل   أ/ من حـ  02222

 أوراق القبض/ لى حـإ     02222 
 (رسال ورقة للقبض برسم التحصيلإ)

 :دينار 2.ثبات تحصيل الورقة وخصم البنك عمولة تحصيل إ -
00072 

.2 
 0/7/0200البنك                                     / من ح 

 وراق القبض    أمصاريف تحصيل / حـ    
 وراق قبض برسم التحصيل   أ/ لى حـإ     02222 
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 :ستالم ورقة القبضإثبات إ -ب
    0/0/0200وراق القبض                          أ/ح من  00222

    طارق –الذمم المدينة / لى حـإ     00222 
  :0/0/0200خصم الكمبيالة لدى البنك في 

 (0/00- 0/0)فترة الخصم× وراق القبض أمعدل فائدة خصم × المبلغ = فوائد خصم اوراق قبض 
                         =00222   ×00   % ×./00 
 دينار  702=                  
 وراق قبضأفوائد خصم  –ستحقاققيمة الورقة بتاريخ اإل=  0/0القيمة الحالية للورقة في

 =00222– 702    
 دينار  00002=  

   :شركةالثبات قيد خصم ورقة القبض لدى البنك بدفاتر إ -   
 0/0/0200من مذكورين                                   

 البنك / حـ  00002
 فائدة خصم أوراق قبض/ حـ   702

 وراق قبض أ/ لى حـإ        00222 
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 المخزون: السابعالفصل 
 

 أهداف الفصل التعليمية
 -:التالية باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 

   والصناعية  ة المخزون وتحديد مكوناته في المنشآت التجاريةتعريف ماهي. 

  العناصر التي تدخل في تكلفة المخزون بموجب معايير المحاسبة الدوليةتحديد. 

 التعرف على صيغ قياس تكلفة المخزون . 

 معرفة أنظمة جرد المخزون، والتعرف على الجرد الدوري والجرد المستمر والفروقات بينهما. 

 التعرف على  طرق تحديد تكلفة المخزونFIFO،LIFO، W.A. 

  المباعة بطريقة الجرد الدوري وفق طرق تحديد تكلفة البضاعةFIFO،LIFO، W.A  

  تحديد تكلفة البضاعة المباعة بطريقة الجرد الدوري وفق طرقFIFO،LIFO، M.A  

 معرفة  آثار تعدد طرق تحديد تكلفة المخزون على مجمل وصافي الربح. 

 ظهاره في القوائم المالية  .كيفية تقييم المخزون وا 

 كلفة او صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقلكيفية تطبيق قاعدة الت. 

 معرفة طرق تقدير المخزون. 
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 المخزون 
Inventories  

 مقدمة. 1
يمثل بند المخزون من أهم عناصر األصول المتداولة وذلك ألهميته النسبية المرتفعة خاصة في المنشآت 

بأنه مجموع السلع التي  :"المخزون"المعنون( 2)ويعرف معيار المحاسبة الدولي رقم . التجارية والصناعية
قيد اإلنتاج أو التصنيع تشتريها المنشأة بهدف بيعها في سياق النشاط العادي للمنشأة والسلع التي هي 

لغرض البيع والسلع على شكل مواد أو إمدادات تستهلك في عملية اإلنتاج أو تقديم الخدمات وبهذا المفهوم 
ما  وعادةً . لدى الشركات الصناعية(  و بنزين وغيرهاأغاز )مخزون الوقود المخزون عنصر  يضاً أيشمل 

ما المخزون في أ، البضاعة الجاهزةيتكون المخزون في المنشآت التجارية من عنصر واحد فقط هو 
  :المنشآت الصناعية فيتكون من العناصر الثالث التالية

 . Raw Materialsالمواد الخام التي تستخدم في عملية التصنيع   -
 (ي التي لم يستكمل إنتاجها حتى إنتهاء السنة الماليةأ)البضاعة تحت التشغيل  -

“Work In Process”. 
 . ”Finished goods“البضاعة تامة الصنع   -

حد أوبالتالي فهو  ةصول المتداوليعتبر من مكونات األ هنإن المخزون يتم الحتفاظ به للمتاجرة فأوبما 
 .العامل س المالأعناصر ر 

 Ending Inventory Components ofمخزون آخر المدة عناصر  مكونات  .2
في تحديد مكونات بضاعة آخر المدة هي ملكية هذه  ساساألن إكمية مخزون آخر المدة ف حصرعند  

ن بضاعة آخر المدة قد تتضمن بضاعة مملوكة أماكن وجودها، وبما يفيد أالمكونات بغض النظر عن 
المنشأة والتي  لصالحللمنشأة لكنها ال توجد في مستودعاتها مثل البضاعة الموجودة لدى وكالء البيع لبيعها 

المنشأة وال تدرج ضمن بضاعة  لدىوبنفس الوقت فقد يكون هناك بضائع موجودة . مانةتسمى بضاعة األ
حد العمالء ولكنه لم يستلمها بعد المنشأة لهذه البضائع مثل البضاعة المباعة أل خر المدة نظرًا لعدم ملكيةآ
ن مخزون آخر المدة إعلى ما سبق ف اً وبناء. حتى نهاية الفترة المالية المنشأةي ال زالت في مستودعات أ

 :ما يلي يتضمن
  .لمنشأة والموجودة في مستودعاتها ومصانعها ومعارضهاالتي تملكها االبضاعة  .1
وتسمى هنا المنشأة بالموكل ( برسم البيع)البضاعة المملوكة للمنشأة ولكنها بحوزة الوكالء  .2

 . مانةأما البضاعة فتسمى بضاعة األ( Consignor)للبضاعة 
حبها من ولكنها لم تس ستيرادهاإبالتي قامت المنشأة و الجمركي  البونددالبضاعة الموجودة بمخازن  .3

 .نهاية الفترة المالية وأالجمرك حتى تاريخ الجرد 
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 FOB  ميناء الشحن بشروط تسليم  Goods in Transitبالطريق المشتراهالبضاعة  .4
shipping 1. ن مخاطر ومنافع البضاعة بالطريق تتحملها المنشأة المشتريةأي أ. 

ي ميناء أميناء الوصول  بشروط تسليم  Goods in Transitبالطريق المباعةالبضاعة  .5
C.I.Fو أFOB destination المشتري 

2
ن مخاطر ومنافع البضاعة بالطريق تتحملها أي أ .
 .المنشأة البائعة لذلك تعتبر من مخزون البائع

ستثنائها وتتكون مما إن هناك بعض عناصر المخزون التدخل ضمن بضاعة آخر المدة ويتم أكما 
  :يلي
 . البضاعة المباعة للغير والتي ال تزال في المخازن حتى نهاية الفترة المالية -
أي أن المنشأة تكون وكيل . البضاعة التي تعود ملكيتها للغير لكنها موجودة بحوزة المنشأة برسم البيع -

 (. The Consignee) للمنشآت األخرى وتسمى بالوكيل على البضاعة

 Cost Componentsمكونات تكلفة المخزون . 3
 المكونات والعناصر التي تدخل في تكلفة المخزون 1.3

ن تتضمن تكلفة المخزون بشكل عام جميع التكاليف أيتوجب ( 2)بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 
حتساب تكلفة المخزون إن البنود التي تدخل في إالمنفقة حتى يصبح المخزون جاهز ومعد للبيع، وعليه ف

 :تتضمن ما يلي
 وتتضمن  :ةأتكاليف الشراء وتوصيل المخزون للمنش  -أ 
 .ثمن الشراء مطروحًا منه خصم المشتريات ومردودات المشتريات .1
 .ستردادالرسوم الجمركية والضرائب غير القابلة لإل .2
لى عملية الشراء إخرى مباشرة تعزى أية مصاريف أمصاريف النقل والتحميل والتنزيل والتخليص و  .3

 .بشكل مباشر
 و شبه جاهزةألى سلع جاهزة إتكاليف تحويل المواد الخام  :ب

و ألى سلع جاهزة إت الصناعية والتي تقوم بتحويل المواد الخام أيظهر هذا النوع من التكاليف في المنش
 :ويتضمن هذا البند ما يلي. شبه جاهزة للبيع

حيث تتضمن التكاليف المباشرة المتغيرة . التكاليف الصناعية الثابتة والمتغيرة المباشرة وغير المباشرة .1
ما التكاليف الثابتة المباشرة فتمثل التكاليف التي ال تتغير مع زيادة أالمواد المباشرة والعمل المباشر، 

 لة تستخدم خصيصاً آهتالك إة، مثل نتاج سلعة معينإنه يمكن ربطها بشكل مباشرة بأال إنتاج حجم اإل
لى متغيرة وثابتة فهي إ يضاً أأما التكاليف غير المباشرة والتي تصنف . نتاج سلعة معينةوحصرًا إل

                                                           
1F.O.B shipping Free on Board   مشتري وبموجب هذا النمط من العقود ( الُمصد ر أو البائع للبضاعة)أي أن البضاعة تسليم ميناء المورد

 .هو من يتحمل مصاريف الشحن والتامين البضاعة 
2 C.I.F (Cost,Insurance and Freight)  والبائع هو من .والتامينمصاريف الشحن تشمل تكلفة البضاعة سعر الشراء و بموجب هذا النمط من العقود

 .يتحمل مصاريف الشحن والتامين
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لى متغيرة مثل المواد غير إالتكاليف التي ال يمكن ربطها وتحديدها بشكل دقيق لمنتج محدد، وتصنف 
 .المباشرة وثابتة مثل راتب مدير المصنع

 Normal)تحميل تكاليف التصنيع غير المباشرة بناًء على الطاقة اإلنتاجية العادية للمنشاةيتم 
Product Capacity) نتاج المتوقع لعدد من ة كمتوسط لإلأحتساب الطاقة العادية للمنشإ، حيث يتم
الطاقة ذا كان قريب من إنتاج الفعلي في هذه الحالة عتماد على مستوى اإلالفترات، وقد يتم اإل

نتاج الفعلي عن الطاقة اإلنتاجية العادية وفي الفترات التي يقل فيها اإل. ةأاإلنتاجية العادية للمنش
أما في حالة زيادة الطاقة اإلنتاجية الفعلية عن الطاقة . ن الفرق يحمل للفترة كمصروفإالمقدرة ف

 .ةن الفرق يعامل كتخفيض لتكلفة الوحدات المنتجإاإلنتاجية العادية ف
همية نسبية متدنية، حيث يتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل لهذه أعند وجود منتجات ثانوية ذات  .2

 .المنتجات ويتم طرح تلك القيمة من تكلفة المنتجات الرئيسة
خرى غير المباشرة مثل تكاليف خرى التي تدخل ضمن تكلفة المخزون التكاليف األومن التكاليف األ .3

 .على طلب العميل اً ءخاصة بتصميم منتج بنا
 التكاليف التي ال تدخل ضمن تكلفة المخزون 2.3
 .، أما التلف العادي فيعتبر جزءًا من تكلفة المخزونالتلف غير الطبيعي .1
 .نتاجيةإنتاج بعدة مراحل نتاج عملية تخزين خاصة خالل مرور اإلذا تطلب اإلإال إتكاليف التخزين،  .2
 .نتاجباإلدارية غير المرتبطة المصاريف اإل .3
 .تكاليف البيع والتسويق .4
جنبية الناتجة عن التغير في سعر الصرف المتعلق بشراء البضاعة أو المواد الخام فروقات العملة األ .5

 .جنبية وتسديد قيمتها الحقاً أبعملة 
طول أجل وبحيث يكون فترة السداد بشروط السداد اآلتكاليف اإلقتراض أو التمويل فعند شراء المخزون  .6

بين سعر  الفرقيعتبر  الفترة العادية للسداد وبحيث يتضمن السعر زيادة عن السعر العادي للشراءمن 
 .الشراء بموجب شروط البيع العادية والمبلغ المدفوع، مصروف فائدة يحمل على مدة تأجيل الدفع

 Cost Formulas( صيغ التكلفة)تكلفة المخزون ساليب قياس أ. 4
 :ساليب لقياس تكلفة المخزون هيأالمتعلق بالمخزون ثالثة ( 2)ورد معيار المحاسبة الدولي رقم أ
 .ساس في قياس تكلفة المخزونالتكلفة الفعلية المنفقة، والتي تعتبر األ .1
 أو   The standard cost methodستخدام التكاليف المعياريةإأجاز المعيار  .2
 .Retail methodطريقة التجزئة  .3
سلوب أن يعطيا نتائج قريبة من أسلوب التكاليف المعيارية أو طريقة التجزئة على أستخدام إشترط المعيار إ

على تقديرات  اً وتعتمد طريقة التكاليف المعيارية على تحديد مسبق للتكاليف يتم وضعه بناء .التكلفة الفعلية
ت البيع بالتجزئة التي آفتستخدم في منشأما طريقة التجزئة  .ة الخاصةأنتاج وظروف المنشلمستلزمات اإل
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صناف حيث يجري تقدير نسبة هامش الربح وتنزيله من القيمة البيعية يوجد لديها عدد كبير من األ
 .للمخزون

ونظام  Periodic Inventory systemنظام الجرد الدوري : نظمة جرد المخزونأ. 5
 .Perpetual Inventory systemالجرد المستمر 

و أختالف الطريقة إخرى بالمحاسبة عن عمليات المخزون من شراء وبيع ومردودات والعمليات األتختلف 
وحيث أن  الجرد المستمر، نظامو أالجرد الدوري  نظام النظام المتبع للمحاسبة عن المخزون، وفيما إذا كان

طريقة الجرد : ون هماللمحاسبة عن المخز  (2)نظامان مقبوالن بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم هناك 
، فإن الطريقة األولى تتطلب ضرورة التسجيل المستمر لعمليات اإلضافة المستمر وطريقة الجرد الدوري

والصرف من المخزون حيث تخصص بطاقة أو صفحة لكل عنصر من عناصر البضاعة تسجل فيها 
مية وسعر الوحدة والقيمة ويثبت في كل خانة الك. البضاعة الواردة وكذلك البضاعة الصادرة والرصيد

أما طلبات " الوارد" وفاتورة الشراء في خانة ستالم ويتم إثبات البضاعة الواردة من واقع تقارير اإل. اإلجمالية
وتبين خانة . مبينا فيها الكمية الصادرة وسعر الوحدة والقيمة اإلجمالية" الصادر"الصرف فتثبت في خانة 

فتعالج على أساس صادرات  المبيعات أما مردودات. ارد أو صادرالرصيد بعد كل عملية و " الرصيد"
 :وتظهر بطاقة الصنف على الشكل التالي(. أو تضاف إلى الواردات)سالبة، أي تطرح من الصادرات 

 …بطاقة صنف 

 التاريخ
 الرصيد الصادر الوارد

 قيمة سعر كمية قيمة سعر كمية قيمة سعر كمية
          

          
ذا ما تم جمع بطاقات الصنف الخاصة بكل   .فإنها تسمى أستاذ صناف البضاعة معاً أوا 

أما طريقة الجرد الدوري فإنها ال تتطلب مثل هذا التسجيل المستمر للتغيرات في المخزون أي ال تثبت 
ن تكلفة البضاعة إومن ثم ف. فقط واردات وصادرات المخازن إال كمشتريات ومبيعات أي بقيمة مالية

 .تحديد قيمة مخزون آخر المدةجرد و المباعة ال يمكن تحديدها إال بعد 
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 :وفيما يلي مقارنة بين اإلثبات المحاسبي بإتباع نظام الجرد الدوري والمستمر
 مقارنة بين نظام الجرد الدوري والمستمر

 نظام الجرد المستمر نظام الجرد الدوري
 إثبات المشتريات

 المشتريات / من حـ   
 الموردين/ لى حـإ       

 بضاعة بالمخازن/ من حـ    
 الموردين/لى حـإ        

 إثبات مصاريف نقل المشتريات والرسوم الجمركية
 مصاريف نقل المشتريات / من حـ   

 الرسوم الجمركية / حـ   
 قديةنال/ لى حـإ       

 بضاعة بالمخازن / من حـ
 النقدية/ لى  حـإ    
 

 إثبات مردودات المشتريات
 الموردين / من حـ   

 مردودات المشتريات/ لى حـإ       
 الموردين / من حـ
 بضاعة بالمخازن/ لى حـإ    

 
 

 ثبات المبيعات للعمالء وتكلفة المبيعاتإ
 المدينين/ من حـ.   1

 المبيعات / لى حـإ        
 .البضاعة المباعةال يتم إثبات أية قيد لتكلفة . 2 

 المدينين/ من حـ.    1
 المبيعات / لى حـإ       

 تكلفة البضاعة المباعة  / من حـ.     2
 بضاعة بالمخازن/ لى حـإ          
 اثبات مردودات المبيعات

 مردودات مبيعات ومسموحاتها/ من حـ. 1
 المدينين/ لى حـإ       

البضاعة ال يتم إثبات قيد لتخفيض تكلفة . 2
 .المباعة

 مردودات مبيعات ومسموحاتها / من حـ. 1
 المدينين / لى حـإ    

 بضاعة بالمخازن / من حـ. 2
 تكلفة البضاعة المباعة  / لى حـإ     

 ( 1)مثال 
 :ظهرت البيانات التالية للمخزون لدى شركة العروبة

 .دينار 511=            دنانير 5وحدة بتكلفة  111ول المدة  أزون خرصيد م
 . دينار 2211=      دنانير للوحدة 4وحدة بتكلفة  011                مشتريات

 دينار  011=           1× 011دينار لكل وحدة  1مصاريف نقل المشتريات 
 .دينار 6111 = دينار للوحدة 12وحدة بسعر بيع  511 على الحساب  مبيعات 

 .دينار 1511= دنانير للوحدة     5وحدة بتكلفة  311المدة   آخررصيد مخزون 
 .زمة للعمليات السابقة وفق نظامي الجرد الدوري والجرد المستمرثبات القيود الآلإ :المطلوب
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 ( 1)حل مثال 
 مقارنة بين نظام الجرد الدوري والمستمر
 نظام الجرد المستمر نظام الجرد الدوري

 511وحدة بتكلفة  111ول المدة أمخزون . 1
 .دينار

ول المدة بمبلغ أسيظهر رصيد حساب بضاعة 
 .دينار 511

وحدة بتكلفة  111ول المدة أمخزون . 1
 .دينار 511

ول المدة أسيظهر رصيد حساب بضاعة 
 .دينار 511بمبلغ 
 إثبات المشتريات

 دينار  2211= دنانير للوحدة   4وحدة بتكلفة  011مشتريات . 2
 المشتريات / من حـ 2211   

 الموردين/ لى حـإ  2211      
 بضاعة بالمخازن/ من حـ 2211      
 الموردين/لى حـإ 2211                 

 (خرىأي مصاريف مباشرة أو أ الرسوم الجمركية) وأإثبات مصاريف نقل المشتريات 
 مصاريف نقل المشتريات / من حـ 011     

 قديةنال/ لى حـإ 011          
 بضاعة بالمخازن/ من حـ   011

 النقدية/ لى  حـإ 011            
 

 ثبات المبيعات للعمالء وتكلفة المبيعاتإ
 5دينار، وتكلفة الوحدة المباعة  6111= دينار للوحدة  12وحدة بسعر بيع  511مبيعات  على الحساب 

 .دنانير
 المدينين/ من حـ 6111.   1

 المبيعات / لى حـإ 6111        
 
 .ال يتم إثبات أية قيد لتكلفة البضاعة المباعة. 2 

 المدينين/ من حـ 6111.    1
 المبيعات / لى حـإ 6111             

 تكلفة البضاعة المباعة  / من حـ 2511. 2
 بضاعة بالمخازن/ لى حـإ 2511          

                         (511 ×5) 
نظام الجرد الدوري يتم معرفة قيمة المخزون في آخر المدة عن طريق قيام المنشأة بالجرد بموجب ما إ

وبطرح قيمة المخزون في آخر المدة من . الفعلي لمحتويات المخازن وحصر المواد الموجودة فيه ثم تقييمها
كلفة البضاعة إجمالي قيمة المخزون في أول المدة مضافا إليه المشتريات بالصافي يتم التوصل إلى ت

 .المباعة
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 :ن تكلفة البضاعة المباعة تبعا لطريقة الجرد الدوري يمكن تحديدها على النحو التاليأبمعنى 
 قائمة تكلفة البضاعة المباعة

 إجمالي جزئي البيان
 ××× (1)قيمة المخزون في أول المدة       

  :يضاف
 ×× قيمة المشتريات خالل العام

 (××) مردودات المشتريات ومسموحاتها والخصومات :يطرح
 ××× صافي المشتريات

 ××× ... .نقل المشتريات.م)المصروفات على المشتريات  :يضاف
 ××× ( 2)صافي تكلفة المشتريات     

 ×××× (2( + )1= )تكلفة البضاعة المتاحة للبيع
 (×××) قيمة مخزون آخر المدة :يطرح
 ×××× تكلفة البضاعة المباعة  

ن هذه إخر المدة تحدد وفق طريقة الجرد الدوري في نهاية الفترة من خالل الجرد الفعلي فآوبما أن بضاعة 
 .الطريقة ال تحقق رقابة فعالة على حركة ورصيد المخزون

 :ويمكن عرض معطيات القائمة السابقة وفق المعادالت التالية
 مخزون آخر المدة –تكلفة البضاعة المتاحة للبيع =  تكلفة البضاعة المباعة
 صافي المشتريات+ ول المدة أبضاعة = البضاعة المتاحة للبيع 

 تكلفة البضاعة المباعة –صافي المبيعات = مجمل الربح 
، تكلفة البضاعة المباعة حيويًا في تحديد ن تحديد قيمة مخزون آخر المدة يعد عامالً أولذلك يمكن القول ب 

حتساب الصحيح لتكلفة البضاعة لى اإلإحتساب الصحيح لقيمة بضاعة آخر المدة يؤدي وذلك ألن اإل
لى خطأ في إما الخطأ في تقييم مخزون آخر المدة فسيؤدي أجمالي الربح الخاص بالفترة إالمباعة ومن ثم 

ي سيؤثر بدوره على كل جمالي الربح وبالتالي الخطأ في تحديد صافي الدخل في قائمة الدخل، والذإتحديد 
ثر هذا الخطأ على الفترة المالية التي أولن يقتصر . صول وحقوق الملكية في قائمة المركز الماليمن األ

خطاء في لى السنة المالية التالية، وسيتم الحقًا توضيح ألثر األإنما سيمتد ا  حدث بها الخطأ فحسب و 
 . تحديد قيمة المخزون

 ن طرق تحديد تكلفة المخزو. 6
إذا كانت أسعار شراء البضاعة خالل الفترة المالية ثابتة فال تظهر أي مشكلة في قياس تكلفة المخزون، 

لى وجود عدة إخرى حيث يؤدي هذا ما المشكلة فتظهر عندما تكون أسعار الشراء متغيرة من فترة ألأ
في تسعير المخزون ؟  اعليهعتماد سعار يمكن اإلي األأتساؤل مفاده  يطرحمما  المخزون تكلفةلأسعار 
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ساسية لتحديد تكلفة أربع طرق أوهناك  .جابة تكمن في الطرق العديدة المتاحة لتحديد تكلفة المخزونواإل
 :المخزون هي

  Specific Identificationطريقة التمييز العيني  1.6
شراء تلك الوحدات بموجب هذه الطريقة يتم تمييز بضاعة آخر المدة وتحديد مصدرها، وتحديد تكلفة  

وتناسب هذه الطريقة المنشآت التي يتصف المخزون السلعي لها بالوحدات . لى الفواتير الفعليةإ إستناداً 
. القليلة ذات القيمة المرتفعة، مثل المنشآت التي تبيع السيارات واآلليات الثقيلة وكذلك السلع الثمينة

تكلفة المخزون إال أنها غير عملية ومكلفة، وقد تكون وتتصف هذه الطريقة بالدقة والموضوعية في تحديد 
نه يصعب غير واقعية وغير ممكنة في المنشآت الكبيرة التي تتعامل بإصناف متعددة وبكميات كبيرة ذلك أل

ذا ما كانت البضاعة إستخدام هذه الطريقة إنه يتعذر إلى ما سبق فإضافة إتتبع عملية تدفق البضاعة، 
لى تبني طرق أخرى أكثر واقعية في تحديد تكلفة إللتمييز مما يدفع بالمحاسبين  متجانسة وغير قابلة

  .Assumptionsفتراضية والتي تسمى بالطرق اإلالمخزون 
 First-in, First-out (FIFO)طريقة الوارد أواًل صادر أواًل  2.6

ن أي أ .ألسبقية ورودها للمخازن تفترض هذه الطريقة إنسياب البضاعة من المخازن بشكل منتظم ووفقاً   
وعليه فإن بضاعة آخر المدة تتكون من الصفقات األخيرة . يتم بيعها اوالً  والً أالبضاعة التي يتم شراؤها 

قدم أالمشتراة خالل الفترة المالية ويتم تسعيرها باحدث األسعار بينما تسعر البضاعة المباعة بإسعار 
 .الصفقات المشتراة من البضاعة

   Last-in, First-out (LIFO) :طريقة الوارد أخيرًا صادر أوالً  3.6
ن مخزون آخر المدة سيكون من إولذلك ف تباع أوالً  ن البضاعة التي تشتري أخيراً أتفترض هذه الطريقة   
واًل يتم تسعير وحدات أصادر  خيراً أنه بموجب طريقة الوارد أبمعنى . سعارقدم األأقدم صفقات الشراء و أ

 .سعار أحدث الصفقاتأسعار الصفقات القديمة بينما يتم تسعير البضاعة المباعة بأمخزون آخر المدة ب
صادر  ستخدام طريقة الوارد أخيراً إقد منع "  المخزون( "2)لى أن معيار المحاسبة الدولي رقم إونشير هنا 

ع مفهوم القيمة العادلة وال وذلك كون هذه الطريقة ال تتماشى م، 1/1/2115اعتبارًا من ( LIFO)أوالً 
 .تتوافق مع التدفق المادي الطبيعي للمخزون

 Weighted Average ( WA)طريقة المتوسط المرجح  4.6
بموجب هذه الطريقة يستخدم سعر موحد لتسعير كل من بضاعة آخر المدة وتكلفة البضاعة المباعة، وهو      

حتسابه بقسمة تكلفة البضاعة المتاحة للبيع على عدد إمتوسط تكلفة الوحدة المرجح بالكمية والذي يتم 
سعار أذا كان هناك تذبذب وتقلبات في إستخدام هذه الطريقة مالئمًا إويكون . الوحدات المتاحة للبيع

متوسط وتسمى هذه الطريقة وفق نظام الجرد المستمر بطريقة ال .ضاعة خالل الفترة صعودًا وهبوطاً الب
 .المتحرك
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 ( 2)مثال 
 :2111للمخزون وفيما يلي تفصيل المشتريات خالل عام  نظام الجرد الدوري الكرامةتستخدم شركة 

 جماليةالتكلفة اإل سعر شراء الوحدة الكمية البيان
 411 4 111 1/1/2111 رصيد اول المدة
 2111 5 411 1/4/2111مشتريات في 
 4211 0 611 24/2/2111مشتريات في 
 4111 2 511 12/11/2111مشتريات في 

 دينار11611  وحدة1611 الوحدات المتاحة للبيع
وبلغت مصروفات  .دينار للوحدة 14بسعر بيع وحدة  1111ن عدد الوحدات المباعة بلغت أذا علمت إف

 .دينار 5111التشغيل 
 :المطلوب

 .تحديد عدد وحدات آخر المدة. 1
 :تباعإتحديد تكلفة بضاعة آخر المدة ب. 2

 311و 1/4وحدة من مشتريات  311ن بضاعة آخر المدة كانت تتكون من أحيث )طريقة التمييز . أ
 (.12/11وحدة من مشتريات 

 . صادر اوالً  والً أطريقة الوارد . ب   
 .صادر اوالً  خيراً أطريقة الوارد  .ج  

 .طريقة المتوسط المرجح .د   
 .تحديد تكلفة البضاعة المباعة. 3
 .الربح تحديد مجمل. 4

 ( 2)حل مثال 
 عدد الوحدات المباعة  –عدد الوحدات المتاحة للبيع = عدد وحدات آخر المدة  -1

                                    =1611             -   1111  
 وحدة   611   =                            
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  :تحديد تكلفة بضاعة آخر المدة -2
 611ن وحدات آخر المدة تبلغ أوحيث ( Specific Identification) أو المحدد العينيطريقة التمييز . أ

 :نه يمكن تحديد تكلفة مخزون آخر المدة في ظل طريقة التميير على النحو التاليإوحدة  ف
 جماليةالتكلفة اإل سعر الشراء الكمية البيان
 1511 5 311 1/4/2111مشتريات في 
 2411 2 311 12/11/2111مشتريات في 

 دينار  3011  وحدة 611 وحدات مخزون آخر المدة وتكلفتها
 :ويمكن تحديد تكلفة البضاعة المباعة على النحو التالي

 تكلفة بضاعة آخر المدة –تكلفة البضاعة المتاحة للبيع =   تكلفة البضاعة المباعة
           =11611     –    3011    
 دينار 6011=           
 تكلفة البضاعة المباعة  –المبيعات = مجمل الربح    ماأ
    =(1111 ×14) –   6011 
 .دينار 0311=     
  First-in, First-out( FIFO) :طريقة الوارد أواًل صادر أوالً . ب
 خيراً أوحدة تتكون من الوحدات المشتراه  611ن وحدات مخزون آخر المدة إوطبقًا لبيانات المثال السابق ف 

في ن وحدات آخر المدة أ يأ .12/11وحدة من مشتريات  511و  24/2وحدة من مشتريات  111أي 
 :على النحو التالي FIFOواًل أظل طريقة الوارد اواًل صادر 
 جماليةالتكلفة اإل سعر الشراء الكمية البيان

 011 0 111 24/2/2111مشتريات في 
 4111 2 511 12/11/2111مشتريات في 

 دينار 4011  وحدة611 وحدات مخزون آخر المدةتكلفة 
 :لهذه الطريقة على النحو التالي ويمكن تحديد تكلفة البضاعة المباعة وفقاً 

 تكلفة بضاعة آخر المدة –تكلفة البضاعة المتاحة للبيع = تكلفة البضاعة المباعة 
         =11611  –  4011   
 دينار  5011=          
  دينار 5011=  (0× 511( +)5× 411( +)4× 111= )الجدول و مباشرة من أ
 تكلفة البضاعة المباعة   –المبيعات  =  ما مجمل الربح أ
   =(1111×14 ) – 5011      

 دينار  2111=                  
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لى إرتفاع تقييم بضاعة آخر إتؤدي خالل فترات التضخم اإلقتصادي  FIFOن طريقة أيتبين مما سبق 
رتفاع في رقم مجمل إنخفاض تكلفة البضاعة المباعة المحسوبة األمر الذي ينتج عنه إالمدة وبالتالي 

نكماش أما خالل فترات اإل. ستبدالية من الطرق األخرىلى التكلفة اإلإ، وبما يفيد أنها أقرب الربح
لى نتائج معاكسة حيث أن األسعار تكون بإتجاه الهبوط وتكون أحدث إن هذه الطريقة تؤدي إقتصادي فاإل

رتفاع تكلفة البضاعة إلى إنخفاض تكلفة بضاعة آخر المدة وبالتالي إالصفقات هي األقل تكلفة، مما يؤدي 
 .عة ومن ثم إنخفاض رقم مجمل الربحالمبا

   Last-in, First-out (LIFO) :طريقة الوارد أخيرًا صادر أوالً . ج

وحدة تتكون من الوحدات األقدم ويمكن  611ن وحدات مخزون آخر المدة إوطبقًا لبيانات المثال السابق ف 
 :على النحو التالي LIFOتحديد تكلفة مخزون آخر المدة في ظل طريقة الوارد آخيرًا صادر اواًل 

 جماليةالتكلفة اإل سعر الشراء الكمية البيان
 411 4 111 1/1/2111رصيد اول المدة 
 2111 5 411 1/4/2111مشتريات في 
 011 0 111 1/5/2111مشتريات في 

 دينار 3111  وحدة 611 تكلفة وحدات مخزون آخر المدة
 :لهذه الطريقة على النحو التالي ويمكن تحديد تكلفة البضاعة المباعة وفقاً 

 بضاعة آخر المدةتكلفة  –تكلفة البضاعة المتاحة للبيع = تكلفة البضاعة المباعة 
           =11611 – 3111  
 .دينار 0511=          
  دينار 0511( = 0×511(  + )2×511= )و من الجدول مباشرة أ
 البضاعة المباعةتكلفة  –المبيعات = ما مجمل الربح فيساوي أ

    =(1111×14) – 0511 
 .دينار 6511=    

 مصروفات التشغيل –مجمل الربح = وعليه يكون صافي الربح 
    =6511 – 5111  
 .دينار 1511=    

إنسياب وحدات البضاعة لى فرضية غير واقعية حول إواًل تستند أخيرًا صادر أوبالرغم من أن طريقة الوارد 
ض معينة خالل فترات ، إال أنها من أحدى الطرق المتبعة لتسعير وقياس المخزون وتخدم أغرامن المخازن

رتفاع إسعار في فخالل فترات التضخم حيث تكون األ. سها قياس الدخل الخاضع للضريبةأالتضخم على ر 
، بينما يتم تسعير البضاعة المباعة باألسعار المرتفعة المدة تسعر بإسعار منخفضة نسبياً فإن بضاعة آخر 

 . الحديثة نسبيًا والذي ينتج عنه إنخفاض رقم مجمل الربح
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  Weighted Average (WA)طريقة المتوسط المرجح . د
  :وهو معدل تكلفة الوحدة المرجح والمحسوب كما يلي 

  تكلفة البضاعة المتاحة للبيع= المتوسط المرجح لتكلفة الوحدة   
 عدد الوحدات المتاحة للبيع             

 :ن المتوسط المرجح يساويإوطبقا لبيانات الحالة العملية السابقة ف
      =11611  
        1611 
  .وحدة/ دينار  6.625=      

 :نه يمكن تحديد تكلفة مخزون آخر المدة على النحو التاليإوعليه ف
 المتوسط المرجح لتكلفة الوحدة   × عدد وحدات آخر المدة = تكلفة بضاعة آخر المدة 

    =611  ×6.625 
 .دينار 3005=    

 :لهذه الطريقة على النحو التالي ويمكن تحديد تكلفة البضاعة المباعة وفقاً 
 تكلفة بضاعة آخر المدة –تكلفة البضاعة المتاحة للبيع = تكلفة البضاعة المباعة 

           =11611 – 3005 
 دينار 6625=          
 :ستخدام المعادلة التاليةإكما يمكن قياس تكلفة البضاعة المباعة مباشرة ب 

 متوسط تكلفة الوحدة المرجح× وحدات المباعة عدد ال= تكلفة البضاعة المباعة 
           =1111  ×6.625 
 دينار 6625=          
 تكلفة البضاعة المباعة –المبيعات  =ما مجمل الربح فيساوي أ

    =(1111×14) – 6625 
 .دينار 0305=    

وهبوطا في أسعار البضاعة  وتعتبر طريقة المتوسط المرجح مناسبة إذا كان هناك تقلبات ملموسة صعوداً 
لى إظهار قيمة المخزون ومجمل الربح بقيمة إستخدام هذه الطريقة إما يؤدي  وغالباً . خالل الفترة المالية

. سعار الشراء خالل الفترةأتكلفة البضاعة المباعة ومخزون آخر المدة يتأثران بكافة  حيث أنمقبولة 
ن هذه الطريقة تسمى طريقة المتوسط المتحرك إالمستمر ف ستخدام نظام الجردإنه عند ألى إويشار هنا 

Moving Average. 
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 :تباع المنشأة نظام الجرد المستمرإوفيما يلي مثال يفترض 
 (3)مثال 

والتي تتبع نظام الجرد  2111/ يلولأفيما يلي العمليات التي تمت لدى شركة المشرق الدولية خالل شهر 
  :المخزونالمستمر في المحاسبة عن 

 .دنانير للوحدة 3وحدة بتكلفة   111هناك  1/0/2111ول المدةأرصيد 
 .دنانير للوحدة 4وحدة بتكلفة  21مشتريات   5/0/2111في  

 .دنانير للوحدة 2وحدة بسعر  141مبيعات   11/0/2111في 
 .دنانير للوحدة 0وحدة بتكلفة  01  23/0/2111مشتريات  

  :المطلوب
 .المتاحة للبيع وتكلفتها حسب عدد الوحداتإ -1
 :ستخدامإحسب تكلفة البضاعة المباعة با  حسب عدد وحدات آخر المدة وتكلفة تلك الوحدات، و إ  -2

 .FIFOصادر اوال  والً أطريقة الوارد  - أ
 .LIFO والً أصادر  خيراً أطريقة الوارد  - ب
 . Moving Average ( المتوسط المتحرك)طريقة المتوسط  -ج

 (3)حل مثال 
   :الوحدات المتاحة للبيع وتكلفتها متساوية في ظل جميع الطرق دائمًا وكما يلين عدد إ
 عدد الوحدات المشتراه + ول المدة أعدد وحدات = عدد الوحدات المتاحة للبيع  .1

                                      =111   +151 
 وحدة  251=                                      

 صافي المشتريات+ ول المدة أتكلفة وحدات = دات المتاحة للبيع   تكلفة الوح
                                  =311  (+321+401) 
 دينار 1111=                                 

  :، و تكلفة البضاعة المباعةخر المدةآ عدد وحدات آخر المدة وتكلفة وحدات. 2
 :عداد بطاقة الصنف والتي تبين تفاصيل العمليات التي تمت وكما يليإلإلجابة عن األسئلة السابقة يمكن 

 .FIFO والً أصادر  والً أستخدام طريقة الوارد إب . أ
 ونظام الجرد المستمر FIFOستخدام طريقة إبطاقة الصنف ب
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 (1جدول )

ويمكن من بطاقة  ،FIFO والً أصادر  والً أوفق طريقة الوارد السابق بطاقة الصنف ( 1)يبين الجدول رقم 
 :حتساب مايليإالصنف 
 .وحدة 111= خر المدة  آعدد وحدات  -
 (0× 01)+ (4× 41)=خر المدة  آتكلفة وحدات  -

 دينار  651=                              
 (4× 41( + )3×111= )تكلفة البضاعة المباعة  -

 دينار  461=                          
 .LIFO والً أصادر  خيراً أستخدام طريقة الوارد إب -ب 

 ونظام الجرد المستمر LIFOستخدام طريقة إبطاقة الصنف ب

 الرصيد الصادر الوارد التاريخ
جمالي إ السعر الكمية

 التكلفة
جمالي إ السعر الكمية

 التكلفة
 التكلفة السعر الكمية

رصيد 
1/1 

 311 3 111 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

5/0  
 شراء

 111 ـــ ـــ ـــ 321 4 21
21 
121 

3 
4 

311 
321 
621 

11/0 
 بيع

 ـــ ـــ ـــ
111 
41 
141 

 
3 
4 
 

311 
161 
461 

 
41 
 وحدة

4 
161 
 دينار

23/0 
 شراء

01 0 401    

41 
01 
111 
 وحدة

4 
0 

161 
401 
651 
 دينار
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 (2جدول )

، ويمكن من بطاقة LIFO والً أصادر  خيراً أبطاقة الصنف وفق طريقة الوارد ( 2)يبين الجدول رقم 
 :حتساب مايليإالصنف 
 .وحدة 111= خر المدة  آعدد وحدات  -
 ( 0× 01( + )3×  41)=خر المدة  آتكلفة وحدات  -

 دينار 611=                              
 ( 3× 61+ ) (4×21= )تكلفة البضاعة المباعة  -

 دينار  511=                          
 M.A ستخدام طريقة الوارد المتوسط المتحركبإ -ج

 ونظام الجرد المستمر M.A ستخدام طريقة المتوسط المتحركإب بطاقة الصنف

 الرصيد الصادر الوارد التاريخ
اجمالي  السعر الكمية

 التكلفة
اجمالي  السعر الكمية

 التكلفة
التكل السعر الكمية

 فة
رصيد 

1/1 
 311 3 111 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

5/0  
 شراء 

  111 ـــ ـــ ـــ 321 4 21
21 

121 

3 
4 

311 
321 
621 

11/0  
 ـــ ـــ ـــ بيع 

21 
61 

141 

 
4 
3 
 

321 
121 
511 

 
41 
 وحدة

3 
121 
 دينار

23/0 
 شراء

01 0 401    

41 
01 

111 
 وحدة

3  
0 

121 
401 
611 
 دينار
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 (3جدول )
، ويمكن من بطاقة الصنف MAبطاقة الصنف وفق طريقة المتوسط المتحرك (  3)يبين الجدول رقم 

 :حتساب مايليإ
 .وحدة 110= خر المدة  آعدد وحدات  -
 5.705×  111= خر المدة  آتكلفة وحدات  -

 دينار  6.7.6=                              
  3.4444× 140= تكلفة البضاعة المباعة  -

 دينار  482.4=                           
 :مالحظات على الحل   
ن جميع الطرق المستخدمة لتحديد تكلفة المخزون تعطي نفس القيمة لعدد أ( 3)يالحظ من المثال رقم . 1

 . دينار( 1110)وحدة  ولتكلفة الوحدات المتاحة للبيع البالغة ( 250)الوحدات المتاحة للبيع 
ن المتوسط المرجح لتكلفة الوحدة يتغير بعد كل عملية شراء لذلك أعند تطبيق طريقة المتوسط نجد . 2

 .لمتحرك في ظل نظام الجرد المستمرتسمى بطريقة المتوسط ا
 تكلفة المخزون+ تكلفة البضاعة المباعة = ن تكلفة البضاعة المتاحة للبيع أال حظ . 3

 تكلفة البضاعة المباعة الطريقة
 (أ)

 المخزونتكلفة 
 (ب)

تكلفة البضاعة المتاحة 
 للبيع

 (ب( + )ا)
FIFO 460 650 1110 

LIFO 500 610 1110 

M.A 482.4 627.6 1110 

ن مردودات المشتريات تعالج في بطاقة الصنف كتخفيض للوارد ومردودات المبيعات ألى إويشار هنا 
 .  كتخفيض للصادر

 ( 4)مثال 
والتي تتبع نظام الجرد  2111 شهر شباطفيما يلي العمليات التي تمت لدى شركة المرسى الدولية خالل 

  -:(س)للسلعة المستمر في المحاسبة عن المخزون 
 .دينار 2وحدة بتكلفة  511تبلغ  1/1/2111في ول المدة أرصيد  -
 .دنانير للوحدة 4وحدة بسعر  611شترت الشركة إ 5/2/2111في  -
 .دنانير للوحدة 0بيع بسعر  خلدونوحدة للعميل  211باعت الشركة  14/2في  -
 .دنانير للوحدة 2وحدة بسعر  611شترت إ 12/2في   -
 .وحدة من الوحدات المباعة له لعدم مطابقتها للمواصفات 211 خلدونرد  21/2في  -
 .دنانير للوحدة 0وحدة بسعر  311شترت إ 20/2في  -
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  :المطلوب
تباع الشركة طريقة إمبينًا فيها كافة العمليات التي تمت بإفتراض ( س)بطاقة الصنف للسلعة عداد إ -1 

 (.FIFO)واًل أصادر  والً أالوارد 
 زون اخر المدةخحسب عدد وحدات مإ -2
 .خر المدةآحسب تكلفة مخزون إ-3
 .حسب تكلفة البضاعة المباعةإ -4

 (4)حل مثال 
 (.FIFO)واًل أصادر  والً أتباع الشركة طريقة الوارد إبإفتراض ( س)بطاقة الصنف للسلعة  -1 

 ونظام الجرد المستمر FIFOستخدام طريقة إبطاقة الصنف ب
 .وحدة 1411( = من الجدول)خر المدة آزون خعدد وحدات م -2
 .دينار 0511( = من الجدول)خر المدة آزون ختكلفة م -3
 211- 2211=  والً أصادر  والً أتكلفة البضاعة المباعة خالل شهر شباط بطريقة الوارد  -4

 دينار  1411=                       
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 التاريخ
 الرصيد الصادر الوارد

جمالي إ السعر الكمية
 التكلفة

جمالي إ السعر الكمية
 التكلفة

 التكلفة السعر الكمية

رصيد 
1/1 

 1111 2 511 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

5/2  
 مشتريات

 511 ـــ ـــ ـــ 2411 4 611
611 
1111 

2 
4 

1111 
2411 
3411 

14/2 
 مبيعات

 ـــ ـــ ـــ
511 
311 
211 

 
2 
4 
 

1111 
1211 
2211 

 
311 
 وحدة

4 
1211 
 دينار

12/2 
 مشتريات

611 2 4211    

311 
611 
011 
 وحدة

4 
2 

1211 
4211 
6111 
 دينار

21/2 
مردودات 
 المبيعات

   (211) 4 (211) 

511 
611 

1111 
 وحدة

4 
2 

2111 
4211 
6011 
 دينار

20/2 
 مشتريات

311 0 2011    

511 
611 
311 
1411 
 وحدة

4 
2 
0 

2111 
4211 
2011 
0511 
 دينار
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 .تقييم بضاعة آخر المدة بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. 0
أو ما يسمى الحيطة والحذر يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم ( Conservatism)التحفظ تطبيقًا لمفهوم 

(2( )IAS 2) تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقلThe Lower of Cost 

or Net Realizable Value.  
حتسابها وفق إحدى طرق تقييم المخزون التي سبق التطرق إوتتضمن التكلفة هنا تكلفة المخزون التي يتم 

واًل بحيث يتم مقارنتها مع أخيرًا صادر أواًل والوارد ألها سابقًا وهي طريقة التمييز المحدد والوارد اواًل صادر 
( 2)ختيار القيمة األقل، وقد عرف معيار المحاسبة الدولي رقم أو ( NRV)صافي القيمة القابلة للتحقق 

 :القيمة القابلة للتحقق كما يلي صافي
 .تكاليف إستكمال وبيع المنتج -سعر بيع المخزون = صافي القيمة القابلة للتحقق 

ن هناك خسائر متوقعة من أقل من التكلفة فيعني ذلك أذا كانت صافي القيمة القابلة للتحقق إفي حالة ما  
كبر من التكلفة أكانت صافي القيمة القابلة للتحقق ذا إما أجراء هبوط القيمة القابلة للتحقق عن التكلفة، 

عتراف بهبوط رباحًا متوقعة ويجب عدم أخذها باإلعتبار قبل تحققها مما يعني اإلأن هناك أفان ذلك يعني 
 .عتراف بزيادة قيمة المخزونقيمة المخزون السوقية بتاريخ الميزانية عن التكلفة وعدم اإل

مريكية، كندا، الواليات المتحدة األ)عات في العديد من دول العالم مثل لى أن بعض التشريإونشير هنا  
تتبع قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل ويقصد بسعر ( سبانيا، ودول أخرىإيطاليا، هولندا، إبلجيكا، المانيا، 

السوقية عداد القوائم المالية وتحدد القيمة إالسوق في هذه الحالة هو سعر شراء المخزون في تاريخ 
  :لبضاعة آخر المدة من خالل القيمة الوسطية بين القيم الثالث التالية

                                Replacement Costستبدالية التكلفة اإل. 1
               Net Realizable Valueصافي القيمة القابلة للتحقق . 2
   NRV-Normal Profitالربح العادي  –صافي القيمة القابلة للتحقق . 3

وهي ما تسمى سقف القيمة ( NRV)ستبدالية عن صافي القيمة القابلة للتحقق بحيث ال تزيد التكلفة اإل
وهي ماتسمى بالقيمة الدنيا ( الربح العادي –صافي القيمة القابلة للتحقق )وال تقل عن ( Ceiling)السوقية 

(Floor) .وسيتم التركيز هنا على متطلبات معايير المحاسبة الدولية . 
ن صافي القيمة القابلة للتحقق يتم تطبيقها أالمتعلق بالمخزون ب( 2)ويتطلب المعيار المحاسبة الدولي رقم 

وفي حالة وجود مجموعات من السلع المتشابهة فيمكن ( Item-by Item)لكل بند من عناصر المخزون 
عداد كبيرة من السلع إذا كانت المنشأة تتعامل بإ فمثالً . لقيمة القابلة للتحقق لكل مجموعةتطبيق صافي ا
 .الخ.. دوات الكهربائية، واأللبسةلى مجموعات مثل مجموعة السلع الغذائية، ومجموعة األإويمكن تصنيفها 

 (5)مثال 
صادر أواًل  ريقة الوارد أوالً تباع طإلدى شركة البدر ب 31/12/2111بلغت تكلفة المخزون السلعي في  

دينار للوحدة وتبلغ المصاريف البيعية  01111دينار في حين بلغت القيمة البيعية للمخزون  04111
 .دينار 3111زمة لبيع المنتج الآل
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  :المطلوب
 ماهي القيمة الواجب أن يتم تقييم بضاعة آخر المدة بها ؟ .1
 .أسعار المخزونزم الثبات خسائر هبوط ثبات القيد الآلإ .2
  31/12/2111إظهار بضاعة آخر المدة في الميزانية في  .3

 (5)حل مثال 
 :يجب إظهار المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل وكما يلي. 1
 .دينار 04111= التكلفة  
                            3111 - 01111= صافي القيمة القابلة للتحقق  

 دينار  60111=                             
 التكلفة  –صافي القيمة القابلة للتحقق = سعار المخزون  أخسائر هبوط   
                             =60111 – 04111  

 دينار (  0111)=                                     
  :عداد القيد التاليإدينار، وسيتم  0111ن هناك هبوط في القيمة السوقية للمخزون عن التكلفة بمقدار أأي 

  31/12/2111سعار المخزون                        أخسائر هبوط / من حـ 0111
 مخصص هبوط أسعار المخزون/ لى حـإ 0111 
 (ثبات هبوط قيمة المخزونإ)   

   -:قفال حساب خسائر هبوط أسعار المخزون في حساب األرباح أو الخسائر بالقيدإوفي نهاية العام يتم 
  31/12/2111األرباح والخسائر                                    / من حـ 0111

 سعار المخزون أخسائر هبوط / لى حـإ 0111 
                    :وسوف يظهر المخزون في الميزانية بالتكلفة مطروحًا منه مخصص هبوط األسعار كما يلي  

 31/12/2111قائمة المركز المالي كما في 
  صول المتداولة األ
 المخزون      04111 
  المخزون اسعار هبوطمخصص     (0111)

 صافي القيمة القابلة للتحقق   60111

 

 



  

 -002- 

 تقييم المخزون في حالة تعدد السلع  :(6)مثال 
 : توفرت المعلومات التالية 31/12/2112جهزة كهربائية وفي أثاث و أتبيع الشركة العربية 
صافي القيمة القابلة  التكلفة الصنف

 (NRV) للتحقق
خسائر هبوط اسعار 

 المخزون
 ال يوجد 12111 2111 مواد تموينية
 1113 12111 15111 أجهزة كهربائية
  24111 23111 المجموع
ن الشركة تتعامل بأكثر من صنف وبالتالي يتم تطبيق قاعدة التكلفة أو صافي القيمة أفي هذه الحالة نجد 

سعار المخزون أوبالتالي فإن خسائر هبوط . القابلة للتحقق لكل فئة تطبيقًا لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية
ن أحيث  افي القيمة السوقيه له هبوطفال يوجد  المواد التموينيةدينار لألجهزة الكهربائية أما  3111هي 

. دينار 3111سعار المخزون هو أ، وعليه فإن إجمالي هبوط كبر من التكلفةأصافي القيمة القابلة للتحقق 
 .(3111 – 23111)دينار  21111وسيظهر المخزون بالميزانية برصيد صافي 

 األخطاء في المخزون . 0
خطأ في تحديد تكلفة مخزون آخر المدة سيؤثر بشكل مباشر على القوائم المالية، حيث يعتمد ال إن 
كما . بدورها على قيمة مخزون آخر المدةحتساب صافي الدخل على تكلفة البضاعة المباعة والتي تعتمد إ

ي خطأ في قيمة أن إاألصول في الميزانية، ولذلك فخر المدة هي أحد المكونات الرئيسية لبند آأن بضاعة 
، ومن الجدير ذكره أن الخطأ في مخزون صول المتداولة بالميزانيةرقم األ على بضاعة آخر المدة يؤثر

خر المدة للسنة آتعتبر بضاعة حقة حيث بضاعة آخر المدة يمتد أثره على قائمة الدخل للسنة المالية الآل
 . ول المدة للسنة التالية لهاأ الحالية هي ذاتها بضاعة

- :ويأخذ أثر الخطأ في تحديد تكلفة مخزون آخر المدة على نتائج أعمال الفترة المالية كما يلي
ثر على تكلفة البضاعة األ  الخطأ

 المباعة
 ثر على مجمل وصافي الربحاأل 

 تضخيم تخفيض خر المدةآتضخيم بضاعة 
 تخفيض تضخيم خر المدةآتخفيض بضاعة 
 تخفيض تضخيم ول المدةأتضخيم بضاعة 
 تضخيم تخفيض ول المدةأتخفيض بضاعة 

  :(0)مثال  
  :31/12/2111ظهرت البيانات التالية في دفاتر شركة الجبال الشاهقة كما في 

  .دينار 15111ول المدة أبضاعة 
 .دينار 05111 المشتريات 
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 .دينار 21111خر المدة آبضاعة 
 .دينار 111111المبيعات 
بحيث سجل بضاعة  2111عداد قائمة الدخل لعام إخطأ عند أن محاسب الشركة أفتراض إب: المطلوب

ثر على تكلفة البضاعة المباعة دينار، المطلوب ماهو األ 21111من  دينار بدالً  31111خر المدة آ
 .ومجمل الربح

 (0)حل مثال 
البضاعة المباعة وتضخيم مجمل الربح بمقدار خر المدة سيؤدي لتخفيض تكلفة آن تضخيم بضاعة إ

 .دينار 11111الخطأ البالغ 
 خر المدة آبضاعة  –المشتريات + ول المدة أبضاعة = تكلفة البضاعة المباعة الصحيحة 
                                   =15111      +05111 – 21111  
 دينار  01111=                                 

 31111- 05111+  15111= ما تكلفة البضاعه المباعة بوجود الخطأ أ
 دينار  61111=                                         

 ( 01111-61111)دينار  11111بمقدار  زممن الآلقل أبوجود الخطأ ن تكلفة المبيعات أيالحظ 
 دينار  31111=     01111-111111= ما مجمل الربح الصحيح أ
 دينار  41111=    61111 -111111= ومجمل الربح الخطأ     

 (. 31111-41111)دينار  11111زم بمبلغ اكثر من الآلكما يالحظ ان مجمل الربح بوجود الخطأ 

 طرق تقدير المخزون . 0 
تحديد كل من تكلفة المخزون وصافي القيمة القابلة للتحقق أيهما  تتطلبعملية تقييم المخزون السلعي  نإ

ولتحديد تكلفة المخزون . أقل لتحديد القيمة التي يجب أن تظهر بها بضاعة آخر المدة في القوائم المالية
 .بشكل دقيق يجب إجراء جرد فعلي للمخزون خاصة عند إتباع نظام الجرد الدوري

أو مكلفة مثل حاالت  غير ممكنهبح عملية الجرد الفعلي للمخزون ولكن هناك ظروف ومواقف قد تص
تعرض المخزون خالل الفترة المالية للتلف بسبب حدوث كوارث طبيعية أو بسبب الحريق أو السرقة، فإنه 
يصعب تحديد قيمة أو تكلفة البضاعة الموجودة في المخازن في ذلك التاريخ من السجالت المحاسبية في 

كما . في المخازن يمكن عمل جرد فعلي لبضاعة غير موجودة أصالً  د الدوري، كما أنه الظل نظام الجر 
توجد ظروف أخرى تستدعي أحيانا إعداد تقارير مالية فورية ومستعجلة بصورة ال تفسح المجال إلجراء 

 .عملية الجرد الفعلي مما يجعل من الصعوبة بمكان تقييم المخزون بالطرق المشار إليها آنفاً 
وفي مثل الحاالت السابقة الذكر فإنه ال بد من إيجاد أساس معقول ومقبول يمكن قبوله من قبل شركات 

وكذلك تخدم عملية تقدير . كأساس للتعويض في حالة تلف أو سرقة المخزونخرى طراف األولألالتأمين 
ير الدورية الداخلية، عداد التقار إعملية  (Inventory Estimation)المخزون وعدم اللجوء للجرد الفعلي 
  (.Forma Statement Financial- Pro)والموازنات، والقوائم المالية التقديرية 
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  :طريقة ومن أكثر طرق تقدير المخزون شيوعاً 
  طريقة مجمل الربحThe Gross Profit Method                    
  طريقة  أسعار التجزئةThe Retail Price Method              

  :طريقة مجمل الربح  1.0
تعتمد هذه الطريقة على العالقة بين كل من مجمل الربح والمبيعات وتكلفة المبيعات وبضاعة آخر المدة، 

 :والتي يمكن التعبير عنها بالمعادالت التالية
 تكلفة المبيعات  –المبيعات = مجمل الربح 

 مجمل الربح + تكلفة المبيعات = أي أن المبيعات 
  :طرفي المعادلة على المبيعات ينتج ما يليوبقسمة 
 المبيعات/مجمل الربح + المبيعات/ تكلفة المبيعات = المبيعات / المبيعات 

 نسبة مجمل الربح  + نسبة تكلفة المبيعات=        1            
 .بضاعة آخر المدة –المشتريات + بضاعة أول المدة = تكلفة المبيعات ن أكما 

فأرقام المبيعات . ستفادة من العالقات في المعادالت السابقة لتقدير بضاعة آخر المدةاإل وبالتالي يمكن
. والمشتريات وبضاعة أول المدة يمكن الحصول عليها من السجالت المحاسبية في ظل نظام الجرد الدوري

طريقة البد من تقدير لهذه ال ولذلك ووفقاً . ولتحديد تكلفة المبيعات البد من تحديد تكلفة مخزون آخر المدة
 . ل الفترة لتقدير بضاعة آخر المدةنسبة مجمل الربح للمبيعات خال

سنوات كأساس لتقدير نسبة مجمل الربح ( 5-3)وعادة يستخدم معدل مجمل الربح لعدة سنوات سابقة 
لى نسبة للسنة الحالية مع تعديل تلك النسبة بأية ظروف ومستجدات خالل السنة الحالية والتي قد تؤثر ع

 .مجمل الربح بشكل ملموس
 (0)مثال 
المعلومات التالية المستخرجة من  وقد توفرت. شركة المحبة مخازنإندلع حريق في  1/0/2111بتاريخ 
  -:الشركةدفاتر 
 دينار  12111  بضاعة أول المدة   -
  01111          مشترياتال -
  21111         المبيعات   -

 .% 41 مبيعات في السنوات الخمس السابقة لى الإمعدل الربح 
 .خر المدة بإستخدام طريقة مجمل الربحآقيمة مخزون  تقدير :المطلوب

 ( 0)حل مثال 
 1= نسبة مجمل الربح         +    نسبة تكلفة المبيعات        
  1=    ( المبيعات/ مجمل الربح )( + المبيعات/تكلفة المبيعات) 

  1= س                        +      % 41                  
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 %    61= س             
 المبيعات× %  61= تكلفة المبيعات 

                =61  % ×21111  
 دينار  42111=                

 بضاعة آخر المدة  -المشتريات+ بضاعة أول المدة = تكلفة المبيعات 
 ص   –    01111+          12111=        42111

 . دينار، وهي قيمة المخزون بتاريخ حدوث الحريق 54111( = ص)بضاعة آخر المدة 
 طريقة أسعار التجزئة  2.0

سعار البيع الجارية ليتم على أسعار التجزئة تحديد تكلفة مخزون أول المدة والمشتريات بأتتضمن طريقة 
ستبعاد الربح من قيمة المخزون إأساسها فيما بعد تحديد قيمة هذا المخزون بسعر البيع السائد ومن ثم 

 .خر المدةآرقم تكلفة مخزون  لىإللوصول 
ر بالعدد الكبيالتجزئة والمنشآت التي تتعامل  محالتتقدير قيمة المخزون في سعار التجزئة أطريقة  تالئمو 

 .وفيما يلي مثال يوضح هذه الطريقة. وذات هوامش الربح المحددةمن السلع ذات األسعار المحدودة 
 (0)مثال 
لى عملية سرقة، ويتم إتباع نظام الجرد الدوري إ مانمستودعات محالت األتعرضت  31/5/2112بتاريخ 

  -:، وقد توفرت اليك المعلومات التاليةللمحاسبة عن المخزون
 دينار 12111 سعار البيع الجاريةأدينار وب 13051مخزون بداية الشهر بسعر التكلفة  بلغ. 
  60111الجارية  البيع سعارأدينار وب 51111قدرت قيمة المشتريات خالل الشهر بسعر التكلفة 

 دينار 
  دينار 65111صافي المبيعات خالل الشهر. 

 . بطريقة أسعار التجزئة( الشهرنهاية )تقدير تكلفة مخزون آخر المدة : المطلوب
 (0)حل مثال 

- :حتساب تكلفة مخزون آخر المدة من خالل الجدول التاليإيتم 
 بسعر البيع بسعر التكلفة البيان

 12111 13051 مخزون أول المدة
 60111 51111 المشتريات خالل المدة

 25111 63051 البضاعة المتاحة للبيع خالل الشهر
 65111  صافي المبيعات
 ؟؟؟؟؟  مخزون آخر المدة



  

 -002- 

وفق األسعار السوقية الجارية لكل من مخزون أول المدة والمشتريات ومخزون آخر المدة فإن تكلفة 
 أخر المدة مخزون -المشتريات + مخزون أول المدة = المبيعات 
 سعار البيع  أرقام باأل  س   -     60111+          12111=  65111

 دينار  21111= س      
كون قيم مخزون أول المدة والمشتريات ( صفر)فتراضه يساوي إيجب هنا مالحظة أن مجمل الربح تم 

 . ن المبيعات مساوية لتكلفة المبيعاتأي أخر المدة معبر عنها بسعر السوق وليس التكلفة، آوبضاعة 
  تكلفة البضاعة المتاحة للبيع= لى سعر البيع إنسبة التكلفة 

 قيمة البضاعة المتاحة للبيع بأسعار التجزئة                        
 % 05=  63051=   لى سعر البيع إوبما أن نسبة التكلفة 

                                        25111   
 %  05 × 21111= قيمة مخزون آخر المدة بسعر التكلفة 
 .دينار 15111=                                     
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 التمارين
 (ختيار من متعددإ)التمرين األول 

 :ضع دائرة حول اإلجابة األصح لكل سؤال من األسئلة التالية
 :تكلفة البضاعة المتاحة للبيع تتكون من عنصرين احدهما بضاعة اول المدة باالضافة الى .1

 صافي تكلفة المشتريات  -ب بضاعة آخر المدة            -أ
 جميع ما ذكر  -د تكلفة المبيعات               -ج

قامت الشركة  قدثبات عمليات البضاعة لديها، و إنظام الجرد المستمر في  بيت المقدستتبع شركة  .2
في دفاتر شركة  ثبات تلك العمليةإن قيد إ ."الوحدةمصانع "للمورد  غير مطابقة للمواصفاتبإرجاع بضاعة 

 :يتضمن جعل بيت المقدس
 .حساب مصانع الوحدة دائناً  -أ
 .حساب مردودات المشتريات دائناً  -ب
 .دائناً ( بضاعة بالمخازن)حساب مخزون البضاعة  -ج
 .  حساب تكلفة المبيعات مديناً  -د

 :  واظهارها في الميزانية بموجب معايير المحاسبة الدولية كما يلي" خر المدةآمخزون بضاعة "يتم تقييم  .3
 .بالتكلفة -أ   
 .بصافي القيمة القابلة للتحقق -ب   
 .قلأو صافي القيمة القابلة للتحقق ايهما أبالتكلفة  -ج   
 .كبرأيهما أو صافي القيمة القابلة للتحقق أبالتكلفة  -د   

دينار، كما قدر  15111زم بقيمة لشركة البواسل بأقل من الآل 111./1/1تم تقدير رصيد مخزون  .4
دينار، نتيجة لذلك فإن تكلفة البضاعة المباعة  14111زم بقيمة رصيد المخزون آخر المدة بأكثر من الآل

 -:هي 2111لشركة البواسل للعام 
 دينار 14111زم ب أكثر من الآل -ب دينار       14111زم ب أقل من الآل  -أ
 دينار 20111زم ب أكثر من الآل -د دينار       20111زم ب أقل من الآل -جـ

دينار وفي نهاية المدة بلغت تكلفة المخزون  11111تمتلك شركة مخزون في بداية المدة بتكلفة  .5
من المبيعات فإن قيمة %  41دينار ونسبة مجمل الربح  02111صافي المشتريات  وكاندينار  31111

 -:المبيعات تساوي
 دينار 150000 -ب دينار       02111  -أ
 دينار 121111 -د  دينار      121111 -ج

ن الطريقة التي تعطي أقل قيمة لتكلفة إف (سعاررتفاع مستمر في األإ)في الفترات التي يسودها التضخم  .6
 : خر المدة هيآمخزون بضاعة 

 .الوارد أخيرًا صادر أوال -ب .     صادر اوالً  الوارد أوالً  -أ
 .الطرق تعطي نفس القيمةجميع  -د .       المتوسط المرجح -ج



  

 -002- 

  -:خر المدة لدى الشركة العربيةآفيما يلي بيانات حول مخزون  .0
  صافي القيمة القابلة للتحقق           التكلفة                   الصنف       
 دينار  31111                 41111جهزة الكهربائية          األ     
 دينار                    25111                 01111         دوات المنزلية    األ    
 : ن مجموع بضاعة أخر المدة ستظهر بالصافي في قائمة المركز المالي كما يليإ 

 دينار   115111 -ب دينار       125111 -أ     

 دينار    111111 -د دينار         111111 -ج    
من التكاليف التالية تعتبر ضمن تكاليف المخزون وفق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  واحدة .0
 -:المخزون( 2)

 .التالف غير العادي -أ
 .فروقات العملة األجنبية الناتجة عن الحصول على المخزون الذي تم شرائه بالعملة األجنبية -ب
 .التالف العادي -ج
 . المصاريف البيعية -د

توفر لك المعلومات التالية . في تقدير قيمة المخزون من البضاعة يستخدم سوبرماركت طريقة التجزئة .0
- :(الف الدنانيرآب") 31/12/2110في 

 البيان بالتكلفة التجزئة بسعر
 ول المدةأمخزون  311 611
 قيمة المشتريات 611 011
 صافي المبيعات  1211

- :المدة خرآن القيمة المقدرة لمخزون إ   
 دينار     021 -ب دينار        121 -أ   

 دينار   511 -د دينار        311 -ج  
لى طريقة الوارد أخيرا صادر أوال لتحديد إ والً أصادر  والً أقررت شركة البراعم التحول من طريقة الوارد  .11

  :في أسعار البضاعة تكلفة المخزون وذلك خالل فترة زمنية تشهد إرتفاعاً 
خر المدة وعلى صافي الدخل آثر هذا التحول في طريقة تسعير البضاعة على مخزون البضاعة أن إ

 للسنة الذي حدث فيها التحول ؟ 
 صافي الدخل خر المدةآمخزون 
 زيادة زيادة -أ
 نقصان زيادة -ب
 زيادة نقصان -ج
 نقصان نقصان -د
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  التمرين الثاني 
 : 2111/ تموزخالل شهر  شركة السالسلفيما يلي المعلومات المتعلقة بحركة البضاعة لدى 

 جمالي التكلفةإ سعر الوحدة عدد الوحدات التاريخ
 411 4 111 بضاعة أول المدة

5/0 411 6 2411 
11/0 211 0 1411 
16/0 311 11 3111 
22/0 511 12 6111 

 13211  1511 المجموع
 . 2111تموز وحدة غير مباعة في نهاية شهر  611وعند الجرد يتبين أن هناك 

  -:تحديد تكلفة بضاعة آخر المدة، وتكلفة المبيعات وفقًا للطرق التالية :المطلوب
      FIFO صادر أوالً  طريقة الوارد أوالً  .11
    LIFO صادر أوالً  طريقة الوارد أخيراً  .12
          W.Aطريقة المتوسط المرجح  .13

 التمرين الثالث   
تتبع الشركة المهنية نظام الجرد المستمر للمحاسبة عن المخزون وفيما يلي المعلومات المتعلقة بحركة 

   :2112/البضاعة خالل شهر نيسان 
 . دنانير للوحدة 4وحدة  بتكلفة  211يبلغ  1/4/2112ول المدة في أرصيد  -
دنانير  5على الحساب بسعر ( محالت الوحدة)من وحدة  511شترت الشركة إ 6/4/2112في  -

 .للوحدة
 .وحدة لعدم مطابقتها للمواصفات 111ردت الشركة لمحالت الوحدة  11/4/2112في  -
 . دينار للوحدة نقداً  12وحدة بسعر بيع  151باعت الشركة  2112/ 12/4في   -
 . دنانير للوحدة 2وحدة بسعر  351شترت الشركة إ 2112/ 21/4في  -
دينار للوحدة للعميل خليل على  15وحدة بسعر بيع  311باعت الشركة  24/4/2112في  -

 .  الحساب
  :المطلوب

 .2112/الل شهر نيسان حسب قيمة مبيعات الشركة خإ -1
في دفاتر الشركة المهنية وفقًا  24/4/2112عملية البيع يوم ثبات قيود ا  و عداد بطاقة الصنف إ -2

 (.FIFO) والً أصادر  لنظام الجرد المستمر وطريقة الوارد اوالً 
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 الرابع  التمرين
إندلع حريق في مستودعات محالت االمان التجارية والمطلوب تقدير المخزون بذلك  1/2/2112بتاريخ 

  -:التاريخ إلغراض التأمين
ليك المعلومات التالية المستخرجة    -:مان التجاريةمن دفاتر محالت األوا 

 دينار  2111   بضاعة أول المدة ( 1
  62111    مشتريات( 2
  05111          المبيعات  ( 3

 %.21لى المبيعات في السنوات الخمس السابقة إمعدل الربح 
 .خر المدة بإستخدام طريقة مجمل الربحآقد ر قيمة مخزون  :المطلوب

 التمرين الخامس 
ع نظام الجرد الدوري لدى لى حريق، ويتم إتباإتعرضت مستودعات شركة الجودة  16/4/2112بتاريخ 
  -:ليك المعلومات التاليةإ، وقد توفرت المنشأة

 .دينار 21111دينار وباألسعار السوقية الجارية  14111تم تقدير مخزون بداية الشهر بسعر التكلفة  .أ 
  .دينار 65111دينار وباألسعار الجارية   45111قدرت قيمة المشتريات خالل الشهر بسعر التكلفة   .ب 

 .دينار 01111المبيعات خالل الشهر صافي . ج
 . بطريقة أسعار التجزئة( نهاية الشهر)تقدير تكلفة مخزون آخر المدة : المطلوب

  التمرين السادس 
نظام الجرد والتي تتبع  2111يمان التجارية خالل العام كة اإلظهرت حركة المخزون من البضاعة في شر 

 :كما يلي الدوري 
       تكلفة الوحدة       عدد الوحدات         البيــان               التاريخ

 دينار              4             151ول المدة        أبضاعة             1/1
 دنانير            6              251مشتريات                           25/4
 دنانير             2              611     مشتريات                      16/2
 دنانير            11            311        مشتريات                  21/11

  .دينار 14وسعر بيع الوحدة  وحدة، 011بلغ عدد الوحدات المباعة خالل العام 
  :جب عن الفقرات التاليةأ

 .وحدة...........................2111يبلغ عدد الوحدات المتاحة للبيع خالل عام  .أ 
  .دينار.................... .2010تبلغ تكلفة البضاعة المتاحة للبيع لعام  .ب 
  .دينار .........هي 2111لعام  والً أخيرا صادر إتبلغ تكلفة البضاعة المباعة بطريقة الوارد  .ج 
 .دينار.......................بطريقة المتوسط المرجح يبلغ 2111ن مجمل الربح لعام إ .د 
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 ول جابة التمرين األ إ
 11 0 0 0 6 5 4 3 2 1 الرقم 

 د أ ج د ب د ج ج ج ب جابة اإل
 التمرين الثاني  جابةإ

  FIFO طريقة الوارد أوال صادر أوالً  .1
 دينار  0111=      (11×111( + )12×  511= )خر المدة آتكلفة محزون  

 دينار 6211=         0111- 13211= تكلفة البضاعة المباعة      
  LIFO صادر أوالً  طريقة الوارد أخيراً    .2
 دينار  3511=      (0×111( +)6×411( + )4×  111= )خر المدة آتكلفة محزون     
 دينار 0011=        3511- 13211= تكلفة البضاعة المباعة      

  W.Aطريقة المتوسط المرجح .3
 دينار  2.2=   1511÷13211= المتوسط المرجح لتكلفة الوحدة  
 دينار  5221=       2.2×  611=       خر المدة آتكلفة مخزون  

 دينار   0021=       2.2×  011=        تكلفة البضاعة المباعة  
 جابة التمرين الثالث إ
 ( 15×311( + )12×151= )قيمة مبيعات الشركة خالل شهر نيسان . 1

 دينار  6311=                                                  
 ونظام الجرد المستمر FIFOستخدام طريقة إبطاقة الصنف ب .2

  :24/4/2112قيود عملية البيع يوم   
 (15×  311)خليل  -المدينين/ من حـ 4511 

 المبيعات / لى حـإ 4511       
 تكلفة البضاعة المباعة  / من حـ 1451    

 بضاعة بالمخازن/ لى حـإ 1451          
 جابة التمرين الرابع إ
 1=         نسبة مجمل الربح   +    نسبة تكلفة المبيعات      
  1(    = المبيعات/ مجمل الربح ( + )المبيعات/تكلفة المبيعات) 

  1= س                        %   +    21                  
 %    21= س            

 المبيعات× %  21= تكلفة المبيعات 
                =21  % ×05111  

 دينار  61111=                
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 بضاعة آخر المدة  -المشتريات+ ضاعة أول المدة ب= تكلفة المبيعات 
 ص   –    62111+          2111=        61111

 . دينار، وهي قيمة المخزون بتاريخ حدوث الحريق 11111( = ص)بضاعة آخر المدة 
 جابة التمرين الخامس إ

- :حتساب تكلفة مخزون آخر المدة من خالل الجدول التاليإيتم 
 بسعر البيع التكلفةبسعر  البيان

 21111 14111 مخزون أول المدة
 65111 45111 المشتريات خالل المدة

 26111 50111 البضاعة المتاحة للبيع خالل الشهر
 01111  صافي المبيعات
 ؟؟؟؟؟  مخزون آخر المدة

وفق األسعار السوقية الجارية لكل من مخزون أول المدة والمشتريات ومخزون آخر المدة فإن تكلفة   
 خر المدةآمخزون  -المشتريات + مخزون أول المدة = المبيعات 
 سعار البيع  أرقام باأل  س   -     65111+          21111=  01111

 دينار  92222= س      
 % 62.6=  50111=   لى سعر البيع إوبما أن نسبة التكلفة 

                                        26111   
 %  62.6×  16111= قيمة مخزون آخر المدة بسعر التكلفة 
 .دينار 11006=                                     

 جابة التمرين السادس إ
 .وحدة.....9222.....111.يبلغ عدد الوحدات المتاحة للبيع خالل عام  .أ 
 . دينار... 1122.....2010تبلغ تكلفة البضاعة المتاحة للبيع لعام  .ب 
 . دينار.... 2222...هي 2111لعام  والً أصادر  خيراً أتبلغ تكلفة البضاعة المباعة بطريقة الوارد  .ج 
 .دينار....2222...بطريقة المتوسط المرجح يبلغ 111.ن مجمل الربح لعام إ .د 
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 والمعدات والمبانيالممتلكات  :الثامنالفصل 
 

 أهداف الفصل التعليمية
 -:التالية باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 

  وأنواعها( األصول الثابتة)طبيعة األصول طويلة األجل الملموسة. 

 اإلعتراف األولي بالممتلكات والمباني والمعدات. 

 مكونات تكلفة األصول طويلة األجل الملموسة عند اإلقتناء وكيفية تحديدها. 

  بيان التكاليف التي تعتبر تكاليف غير مباشرة ويجب قيدها كمصروف في بيان الدخل عند شراء
 .األصول طويلة األجل

 ف الآلحقة لتاريخ إقتناء األصل طويل األجلالمعالجة المحاسبية للتكالي. 

 القياس الآلحق للممتلكات والمباني والمعدات، نموذج التكلفة ونموذج إعادة التقييم. 

  التعرف على ماهية وطبيعة اإلهتالك من ناحية محاسبية، والعوامل المؤثرة في حجم اإلهتالك
 .السنوي

 لتاليةإحتساب مصروف اإلهتالك وفقًا لطرق اإلهتالك ا:  

 طريقة القسط المتناقص المضاعف، طريقة مجموعة أرقام السنين، طريقة القسط الثابت ،
 .طريقة النشاط

 إثر طرق اإلهتالك على القوائم المالية ومزايا كل طريقة. 

 إستبعاد األصول الملموسة طويلة األجل وهي: 
 إستبعاد األصول بدون مقابل. 
 بيع األصول. 
 إستبدال األصول. 

  (الثابته)األصول غير المتداولة الملموسة تدني 

 طبيعة األصول القابلة للنفاذ وكيفية إحتساب مصروفات النفاذ . 

 الممتلكات والمباني والمعدات(: "16)التي يتطلبها معيار المحاسبة الدولي رقم  بيان اإلفصاحات." 
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 والمعدات والمبانيلممتلكات ا
Property, Plant and Equipment (PP&E)   

 مقدمة. 1
ساسي  في مساعدة المنشأة في ممارسة أنشطتها الرئيسة، أتستخدم األصول الملموسة طويلة األجل بشكل 

ستخدام هذه األصول في تسيير أعمال المنشأة أي في عمليات إنتاج أو توريد البضائع إحيث يتم 
ميزانية أي منشأة مهما كانت طبيعة عملها والخدمات، أو تأجيرها للغير أو ألغراض إدارية، وتكاد ال تخلو 

والتي يطلق عليها في كثير من األحيان األصول . من وجود أحد بنود الممتلكات والمصانع والمعدات
 . صول غير المتداولةالثابتة، أو األ

يع وبما أن هذه األصول تقدم منافع إقتصادية للمنشأة ألكثر من فترة واحدة، يتم رسملة هذه األصول وتوز 
تكاليفها على مدار عمرها اإلنتاجي وهو ما يطلق عليه اإلهتالك وبما ينسجم مع نمط المنافع التي تحصل 

صول، وهذا ما يبرر وجود العديد من طرق اإلهتالك كطريقة القسط عليها المنشأة نتيجة إستخدام هذه األ
 .قة وحدات النشاط وغيرها من الطرقالثابت والقسط المتناقص وطري

صطلحوا على تسمية األصول الملموسة طويلة األجل باألصول الثابتة أالرغم من أن المحاسبين قد  وعلى
(Fixed Assets) والمبانيقد حدد تسميتها بالممتلكات  (61)، إال أن المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 .  والمعدات
ومن الجدير بالذكر أن حصر تسمية األصول الملموسة طويلة األجل بالممتلكات والمباني والمعدات ال 

جل غيرها بل يعد من هذه األصول كل أصل تتوفر فيه الشروط أصول ملموسة طويلة نه ال يوجد أأيعني 
 :الثالثة التالية مجتمعة

 فمثالً  :وليس بقصد إعادة بيعه عمالهانشأة ألممارسة المستخدامه في قتناء األصل إلإإذا كان هدف . 6
. ن هذه األصول تصنف كأصول ملموسة طويلة أجلإف الخاص هاستخدامإل ثاثأ تجارية شترت شركةإإذا 

 .عامل كمشترياتي ثاثاأل ان هذإتجار فأما إذا اشترتها لغرض اإل
المباني واألثاث تستخدم في المنشآت  فمثالً . ستخدام األصل ألكثر من فترة مالية واحدةإإذا كان يمكن . 2

 (. Long-term Assets)ألكثر من فترة مالية واحدة وهي لذلك تصنف كأصول طويلة األجل 
لها  التالمعدات واآل فمثالً ، (Physical Substance)إذا كان لهذه األصول وجود مادي ملموس . 3

التي ليس لها وجود ملموس وبالتالي تصنف كأصول غير  ختراع مثالً بعكس براءة اإل ،وجود مادي ملموس
 (.Intangible Assets)ملموسة 

 عتراف ببنود الممتلكات والمباني والمعدات شروط اإل .2
عتراف يتم اإل المتعلق بالممتلكات والمباني والمعدات( 61)متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  بموجب

 :والمعدات في حالة توفر شرطين هماوتسجيل قيمة الممتلكات والمصانع 
 .ستخدام األصلإو أستغالل إلى المنشاة نتيجة إقتصادية مستقبلية ستتدفق إن هناك منافع إ -
 .يمكن قياس تكلفة األصل بشكل موثوق -
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 Initial Measurementتلكات والمباني والمعدات ملماالقياس األولي لتكلفة . 3
  :(صول الثابتهاأل)ممتلكات والمباني والمعدات لتكلفة االتكاليف التي تعتبر جزء من  1.3

وتتضمن التكلفة في هذا المجال جميع . يجب تسجيل الممتلكات والمصانع والمعدات عند تملكها بالتكلفة
شتري إستخدام وللغرض الذي التكاليف الضرورية التي تتحملها المنشاة حتى يصبح األصل جاهزًا لإل

تتضمن  1(11)رقم وبموجب متطلبات معيار المحاسبة الدولين تكلفة األصل إوبالتالي ف .جلهأاألصل من 
 :ما يلي

 .منه الخصم التجاري ثمن الشراء مخصوماً  -
 .رسوم الجمارك والضرائب غير المستردة المدفوعة على األصل -
 .تكلفة إعداد وتهيئة المكان الخاص باألصل -
 .األصل والمناولة والتنزيل والتركيبستالم بإالتكاليف المرتبطة  -
 .أتعاب المهندسين والمستشارين المرتبطة باألصل -
ن يخصم من هذا البند صافي القيمة أتكلفة المواد المستخدمة في عملية تجريب األصل ألول مرة، على   -

 .ن وجدتإالمتحصلة من عملية بيع اإلنتاج التجريبي 
نهاية عمره اإلنتاجي وتكاليف إعادة الموقع الذي يوجد فيه األصل الى التكاليف المقدرة إلزالة األصل في  -

 (.لتزامات إزالة األصلإمخصص عداد إيتم )وضعه الطبيعي 
التكاليف المتعلقة باألصول والتي تعتبر تكاليف غير مباشرة، ويجب قيدها كمصروف في بيان  2.3

 :الدخل فتشمل ما يلي
  (.وتسمى مصاريف التأسيس ومصاريف ما قبل التشغيل)للمنشأة تكاليف إفتتاح منشأة أو فرع جديد 
  ستخدام األصلإتكاليف تدريب الموظفين على. 
 تكاليف طرح منتج جديد أو خدمة جديدة. 
 جهاز تصوير شعاعي لدى  تكاليف اإلعالنات والترويج لألصل، مثل تكاليف إعالنات للتعريف بمزايا

  .حدى المستشفياتإ
  بما في ذلك تكاليف )أو تقديم الخدمة في موقع جديد أو مع فئة جديدة من العمالء تكاليف بيع السلعة

 (.تدريب الموظفين
 تكاليف اإلدارة والخاصة باإلشراف ومتابعة شراء وتركيب األصل. 
 والتكاليف  التكاليف التي يتم تحملها أثناء فترة تهيئة األصل للعمل بالطريقة التي حددتها إدارة المنشأة

 .ستخدام األصل، أو خالل فترة تشغيل األصل بأقل من طاقته التشغيليةإقة بوقف المتعل
  (.مثل الخسائر التي يتم تكبدها حين يزداد الطلب على مخرجات األصل)الخسائر التشغيلية 
 تكاليف تغيير موقع األصل أو تكاليف إعادة تنظيم جزء أو كامل عمليات المنشأة. 

                                                           
1
    International Accounting Standard 16: Property, Plant and Equipment  
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 حالة زيادة سعر شراء في  يضاً أصل الثابت تعالج كمصروف فترة، و ألقتراض للحصول على اتكلفة األ
ئتمان العادية نتيجة تأجيل سداد قيمة األصل، و السعر المحدد لفترة اإلأاألصل عن السعر النقدي 

 .صللتكلفة األن مبلغ الزيادة في السعر تعامل كمصروف فائدة وال تحمل إف
 (    1)مثال 

وفيما يلي  .6/6/2162في  الصناعية بتركيب آالت جديدة في قسم اإلنتاجقامت شركة الكيماويات 
 :تكبدتهاتم التكاليف التي 

 دينار 01111  (شاملة الرسوم الجمركية)تكلفة اآلالت 
 دينار 61111 مصاريف التسليم والمناولة                       

 دينار 0111 تكلفة إعداد وتهيئة الموقع
 دينار 3111 لشراء اآللةمصاريف عموالت 

 دينار 60111 لمدة سنة تكاليف الفائدة المدفوعة للمورد مقابل تأجيل الدفع
 دينار  1111 سنوات   0تكاليف تفكيك اآلالت التي سيتم تكبدها بعد 

 دينار 0111 الخسائر التشغيلية قبل اإلنتاج التجاري
عتبارها ضمن تكلفة اآلالتما هي التكاليف التي سيتم رسملتها : المطلوب  ؟زم عداد القيد الآلا  و  وا 
           (1)حل مثال 

 :يجب رسملة التكاليف التالية كجزء من تكلفة اآلالت( 16)وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 دينار 01111  (شاملة الرسوم الجمركية)تكلفة اآلالت 

 دينار 61111 مصاريف التسليم والمناولة                       
 دينار 0111 الموقعوتهيئة تكلفة إعداد 
 دينار 3111 لشراء اآللة عموالتمصاريف 

 دينار  1111 سنوات   8تكاليف تفكيك اآلالت التي سيتم تكبدها بعد 
 دينار 49000 مجموع التكاليف الواجب تحميلها لآلالت

دينار، فال تعتبر جزء من تكلفة  60111أما تكاليف الفائدة المدفوعة للمورد مقابل تأجيل الدفع البالغة 
حيث أن اآلالت ال يتم تشييدها من قبل المنشأة وال تتطلب وقت )اآلالت التي ال تعتبر مؤهلة للرسملة 
سائر التشغيلية قبل اإلنتاج كما أن الخ( كما ذكر سابقاً  –( 23)طويل لتشييدها بموجب المعيار رقم 

ال تعتبر تكاليف منسوبة مباشرة إلقتناء األصل وال يمكن رسملتها ويتم  دينار 0111التجاري البالغة 
 .تحميلها على بيان الدخل للفترة التي حدثت فيها

 :ويكون قيد إثبات شراء اآللة
 6/6/2162 التاآل/ من حـ 00111
  الصندوق  / لى حـإ 00111

  (إثبات شراء اآللة)  
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 المعالجة المحاسبية للتكاليف الالحقة لتاريخ اقتناء األصل. 9
(Post-Acquisition Costs) 
تؤدي للمحافظة على  ددفع مصاريف صيانة وقطع غيار والتي ق صول الثابتة يتم عادةً بعد تاريخ شراء األ 

 . صلو تحسين كفاءة عمل األأنتاجي العمر اإلو تؤدي لزيادة أالعادية لألصل  (التشغيليةالطاقة )الحالة 
  :مايليالى  الثابتةقتناء األصول حقة إلوتقسم التكاليف الآل

  :يراديةمصاريف الصيانة اإل  :والا أ/ 9
: عتيادية المتوقعة ويندرج تحت هذا النوعصل اإلمصروفات تنفق على األصل للحفاظ على حالة عمل األ

مثل مصروفات تشحيم وتزييت  (Maintenance Expenditures)مصروفات الصيانة الدورية العادية 
اآلالت ومصروفات الترخيص السنوية للسيارات، ومصروفات قطع الغيار المتكررة ومصروفات صيانة 

 وهذا النوع من المصروفات يعالج محاسبياً  .األعطال وأية مصروفات متكررة الزمة لتشغيل األصل
يرادية وتسجل كمصروفات صيانة خالل الفترة المالية التي أجريت الصيانة خاللها وتظهر إكمصروفات 

 .ضمن قائمة الدخل
  :ثباتها بالقيد التاليإويتم    

 مصروف الصيانة / من حـ××      
 الصندوق / لى حـإ××                

  : Overhual Maintenance (سماليةأالر ) مصاريف الصيانه الشاملة :ثانياا / 9
. اإلنتاجية أو تحسن نوعية اإلنتاج كفاءتهعمر األصل أو تزيد من  تؤدي لزيادةالمصروفات التي  وهي 

ولذلك تسمى المصروفات  .صلوذلك من خالل زيادة القيمة الدفترية لألترسمل  ومثل هذه المصروفات
وتتوقف المعالجة المحاسبية للمصروفات الرأسمالية على الغرض (. Capital Expenditures)الرأسمالية 

    :وكما يلي الذي حققته تلك المصروفات
أدت المصروفات الرأسمالية إلى زيادة العمر اإلنتاجي لألصل، فتعالج كتخفيض لمجمع  ذاإ :أ/ثانياا / 9

  :ثبات القيد التاليإويتم إهتالك األصل 
 هتالك  مجمع اإل/ من حـ××        

 الصندوق / لى حـإ××                
فتعالج  ،اذا ادت مصاريف الصيانة لتحسين كفاءة االصل او تحسين مخرجات االصل: ب/ثانياا / 9

  :ثبات القيد التاليإصل ويتم كزيادة لتكلفة األ
 صل   األ/ من حـ××     

 .الصندوق/ لى حـإ××                
 (2)مثال 
 : وكما يلي قامت شركة مطابع الخليل بدفع تكاليف الصيانة التالية على آلة طباعة لديها 0/61/2162في 

 .دينار تكلفة زيوت وتشحيم 011 -
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 .لى تحسين كفاءة عمل اآللةإدينار قيمة قطعة جديدة لآللة مع تركيبها أدت  3111 -
 .دينار قيمة قطع غيار تالفة 111 -
 .لماتور اآللة مما أدى إلى زيادة عمرها اإلنتاجي( فرهولأ)صيانة شاملة دينار بدل  0111 -

 . زم إلثبات التكاليف أعاله علما أن جميع المبالغ قد دفعت نقداً إثبات قيد اليومية الآل: المطلوب
 (:2)حل مثال 

 Maintenance)يرادية إستبدال قطع الغيار التالفة مصروفات إتعتبر تكلفة الزيوت والتشحيم وكذلك 
Expenditures )أما تكاليف القطعة الجديدة فإنها تعتبر تكاليف . نها دورية ومتكررة الزمة لتشغيل اآللةأل

وتسجل قيمة القطعة الجديدة كتعديل لقيمة األصل، فيما تعالج قيمة . التلى تكلفة اآلإسمالية تضاف أر 
. ألنها أدت إلى تغيير العمر اإلنتاجي لألصلكتخفيض لمجمع اإلهتالك ذلك ( فرهولاأل)الصيانة الشاملة 

 :وعليه فان قيد اليومية للعمليات أعاله يكون على النحو التالي
 0/61/2162 من مذكورين  

  ( 111+011)مصروفات صيانة   / حـ 6611
  اآلالت     / حـ 3111
  مجمع إهتالك اآلالت      / حـ 0111

  الصندوق/ لى حـإ 0611 
  (صيانة وقطع غيار اآللةتكاليف ) 

 مصاريف الصيانة الدورية الشاملة : ثالثاا / 9
وبموجب معيار المحاسبة و أربع سنوات فإنه أمثل الصيانة التي تتم للسفن والطائرات كل ثالث سنوات 

طفائها على مدار الفترة الزمنية صل األيتم رسملة هذه التكاليف بحساب مستقل عن ( 61)الدولي رقم  وا 
 .التي تغطيها فترة الصيانة

 (3)مثال 
 في سنوات، وقد قامت 0تقوم إحدى شركات الطيران بإجراء صيانة دورية شاملة لطائراتها كل 

 .دينار مصاريف صيانة شملت قطع غيار وأجور صيانة 621111بدفع مبلغ  6/6/2161
 .2161إثبات القيود المتعلقة بمصاريف الصيانة الشاملة خالل عام : المطلوب
 (3)حل مثال 

 :إثبات تكاليف الصيانة كأصل  -
 6/6/2161 الطائرة – تكاليف صيانة شاملة/ من حـ  621111

  الصندوق/ لى حـإ      621111 
  (تكاليف الصيانة الدورية الشاملة)  

 



 

 -132- 

دينار  31111يتم إطفاء تكاليف الصيانة الشاملة بمبلغ  ربعةاألفي نهاية كل عام من األعوام  -
 (.سنوات 0÷621111)

 31/12/2161 مصروف صيانة/ من حـ  31111
  الطائرة  - تكاليف صيانة شاملة/ لى حـإ    31111 
  (تكاليف الصيانة الدورية الشاملةطفاء إ)  

 عتراف األوليحق بعد اإلالقياس الآل -5
Measurement Subsequent to Initial Recognition  

حق حد النموذجين التاليين للقياس الآلأستخدام إب( 11)المحاسبة الدولي رقم سمح معيار ي 1.1
 :للممتلكات والمصانع والمعدات

هتالك منها اإل بموجب هذا النموذج يتم تسجيل البند بالتكلفة مطروحاً : Cost Modelنموذج التكلفة  .6
 .ن وجدإ في قيمة األصل( التدني)نخفاض ومتراكم خسائر اإلالمتراكم 

بموجب هذا النموذج يسجل البند بقيمة إعادة : Revaluation Modelنموذج إعادة التقييم  .2
هتالك المتراكم خالل منها اإل التقييم، والتي تمثل القيمة العادلة للبند بتاريخ إعادة التقييم مطروحاً 

ياس القيمة العادلة ن يكون باإلمكان قأستخدام هذا النموذج ويشترط إل. الفترات التالية إلعادة التقييم
 .للبند بشكل موثوق

عند إختيار المنشأة أحد النموذجين كسياسة لها فيجب عندها تطبيق تلك السياسة على كافة مكونات  -
حد األبنية يتوجب إعادة تقييم لجميع األبنية أفعند إعادة تقييم فئة الممتلكات والمصانع والمعدات، 
 :المملوكة من قبل المنشاة وذلك لسببين

ة لبعض األبنية لقياسها بالتكلفة وأبنية أخرى حسب إعادة التقييم سيؤدي ألن أختيار المنشإن إ .6
  .يكون لألصول المتشابهة أسس قياس مختلفة

رتفعت إتفادي إختيار المنشأة األفضل أي عدم تمكين المنشأة من اإلنتقائية في إختيار البنود التي  .2
 .  قيمتها فقط بهدف تضخيم األصول وتجميل الميزانية

القيمة )يجب أن تتم إعادة التقييم على أساس منتظم بشكل كاٍف لضمان عدم إختالف المبلغ المسجل  -
 .بصورة مادية عن القيمة العادلة  Carrying Amount( الدفترية الصافية

المعدات القيمة السوقية لها بتاريخ إعادة التقييم والتي تمثل القيمة العادلة لبنود الممتلكات والمصانع و  -
تكون مبنية على أدلة معتمدة على السوق وتحدد من خالل مقيم مهني محترف، وفي حالة عدم القدرة 

و بسبب ندرة بيع تلك أعلى تحديد القيمة السوقية العادلة بسبب الطبيعة المتخصصة لتلك األصول، 
 .قيمة العادلة من خالل مدخل الدخل أو القيمة اإلستبدالية بعد اإلهتالكاألصول يتم عندها تقدير ال

تتم إعادة التقييم لبنود الممتلكات والمصانع والمعدات سنويًا في حالة وجود إختالف جوهري أو كبير  -
أما أذا لم يكن هذا . بين القيمة العادلة لألصل المعاد تقييمه وبين القيمة الدفترية المسجلة لألصل

فيتم إعادة التقييم كل ثالث إلى خمس سنوات ويعتبر ذلك كافيًا، وذلك . إلختالف بين القيمتين جوهرياً ا
 .نظرًا إلستقرار أسعار ذلك األصل
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 .هتالك المستخدم في حالة نموذج التكلفة أعالهسلوب اإلأهتالك البنود المعاد تقييمها بنفس إيتم  -
حد بنود األصول الثابته، يجري تعديل األصل بتاريخ أعند تبني المنشأة لنموذج إعادة التقييم لقياس  -

 :حد الطريقتين التاليتينأإعادة التقييم ب
هتالك في ضوء التغير في قيمة األصل المعاد تقييمه، وبحيث تصبح حتساب مجمع اإلإيعاد  .6

 .قييمالقيمة المرحلة لألصل مساوية لمبلغ إعادة الت
لتصبح مساوية ( الدفترية)هتالك أو تخفيض قيمته بهدف زيادة القيمة المرحلة إلغاء مجمع اإل .2

 .لقيمة إعادة التقييم
ن إرتفاع في قيمة األصل بعد إعادة التقييم عن قيمته المثبتة قبل التقييم، فإذا نجم عن إعادة التقييم إ -

" Revaluation Surplus"ائض إعادة التقييم ف"مبلغ الزيادة يظهر ضمن حقوق المالكين تحت بند 
ذا كان مبلغ فائض إعادة إ إالويعرض ضمن مكونات الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل الشامل، 

نخفاض في قيمة ذلك البند وكان قد تم إقد أعيد تقييمه ونتج عن ذلك  التقييم يتعلق ببند كان سابقاً 
وبالقدر ذه الحالة يعترف بفائض إعادة التقييم كدخل، نخفاض كمصروف، ففي هعتراف بهذا اإلاإل

 .كمصروف عترف به سابقاً إن إالذي يساوي ما سبق 
نخفاض يعترف به كمصروف، ن مبلغ اإلإنخفاض في قيمة األصل، فإذا نتج عن إعادة التقييم وجود إ -

السابقة، فيتم عمل تقاص ولكن في حالة وجود فائض إعادة تقييم لنفس األصل تم تكوينه في الفترات 
 .نخفاض في القيمة العادلة لألصل وذلك بحدود قيمة فائض إعادة التقييملمبلغ اإل

 .لى بيان الدخلإال يجوز تحويل رصيد فائض إعادة التقييم  -
 :يمكن تحويل فائض إعادة التقييم لحساب األرباح المحتجزة بإحدى الطريقتين التاليتين -

ستغناء عن أصل معاد تقييمه في الفترات السابقة، حيث يتم في هذه الحالة معالجة في حالة اإل - أ
و أفائض إعادة التقييم من خالل إقفال رصيد فائض إعادة التقييم في حساب األرباح المدورة، 

ن إقفال رصيد فائض إعادة التقييم في حساب أمع مالحظة . إبقائه ضمن بنود حقوق الملكية
 .ن ال يتم من خالل قائمة الدخلأيجب  المدورة األرباح

هتالك األصل حيث يمثل المبلغ المعترف إعتراف الجزئي لمبلغ إعادة التقييم من خالل كما يتم اإل - ب
على قيمة إعادة  هتالك بناءساس التكلفة التاريخية لألصل واإلأهتالك على به الفرق بين اإل

 .التقييم
 إعادة تقييم األراضي( 9)مثال 
دينار، وفي هذا التاريخ تم  611111رض تكلفتها بالدفاتر أ الشركاتحد إكان لدى  36/62/2166في 

ن الشركة تخضع لضريبة دخل بنسبة أب علماً . دينار 611111إعادة تقييم األرض بقيمة عادلة تبلغ 
21.% 

 إثبات قيود إعادة التقييم: المطلوب
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 (9)حل مثال 
 36/62/2166 األرضي/ من حـ  11111

  فائض إعادة التقييم/ حـ لى إ     00111 
  التزامات ضريبية مؤجلة     / حـ         62111 

 ستهالكصول قابلة لإلأإعادة تقييم ( 1)مثال 
ن تكلفتها أب دينار، علماً  01111آالت صافي قيمتها الدفترية  الشركاتحد أكان لدى  36/62/2166في 

 0وعمرها المتبقي في هذا التاريخ  دينار، 21111هتالكها في هذا التاريخ إدينار ومجمع  01111
ن الشركة تخضع أب علماً . دينار 01111في هذا التاريخ تم إعادة تقييم اآلالت بقيمة عادلة تبلغ . سنوات

 %.21لضريبة دخل بنسبة 
 إثبات قيود إعادة التقييم: المطلوب
 (1)حل مثال 

 :هتالك وتعديل اآلالت بالقيمة العادلةمجمع اإلإلغاء : الطريقة األولى
( = 01111- 01111)الت عادة التقييم يمثل الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية لآلإن فائض إ

ن إف%( 21×31111)دينار  1111لتزامات الضريبية المؤجلة البالغة وبعد طرح اإل. دينار 31111
 .ثر الضريبةأدينار بعد  20111عادة التقييم يبلغ إفائض 
 :على النحو التالي عادة  التقييمإعداد قيد إويتم 

 36/62/2166 هتالك اآلالتإمجمع / من حـ  21111
  اآلالت/ حـ      61111

  فائض إعادة التقييم/ لى حـإ     20111 
  مؤجلة لتزامات ضريبيةإ/ حـ         1111 

 :هتالك بالقيمة العادلةومجمع اإل قيمة اآللةتعديل كل من : الطريقة الثانية
 01111÷ ( 01111 – 01111% )11تبلغ نسبة الزيادة في القيمة العادلة عن القيمة الدفترية  -

هتالك بنفس النسبة وزيادة رصيد مجمع اإل% 11وعليه يتم زيادة التكلفة األصلية لآلالت بنسبة 
11.% 

 :التالي وعليه يكون قيد إعادة التقييم على النحو -
 36/62/2166 %(11×01111)اآلالت / من حـ  02111

 مذكورينلى إ     62111 
 %(11× 21111)هتالك مجمع اإل/ حـ

 

  فائض إعادة التقييم/ حـ         20111 
  لتزامات ضريبية مؤجلةإ/ حـ         1111 
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 إطفاء فائض إعادة التقييم 2.1
هتالك بتحويل و مصروف اإلأوحسب العمر اإلنتاجي المقدر لألصل  إطفاء فائض إعادة التقييم جزئياً  يتم 

 :لى األرباح المدورة، ففي نهاية كل سنة يتم إثبات القيد التاليإقيمته 
 فائض إعادة التقييم/ من حـ        0011

 أرباح مدورة/ لى  حـإ        0011 
 .دينار 9000=  1÷  29000

 نخفاض في قيمة األصل إستهالك مع وجود صول قابلة لإلأإعادة تقييم ( 1)مثال 
ن أب دينار، علماً  601111آالت صافي قيمتها الدفترية  الشركاتحد أكان لدى  36/62/2166في 

دينار، وعمرها المتبقي في هذا التاريخ  31111هتالكها في هذا التاريخ إدينار ومجمع  211111تكلفتها 
 . دينار 601111في هذا التاريخ تم إعادة تقييم اآلالت بقيمة عادلة تبلغ . سنوات 0

 إثبات قيود إعادة التقييم: المطلوب
 (1)حل مثال 

 36/62/2166 الت اآل خسارة تدني / حـ      21111
  التاآلمتراكم تدني / لى حـإ     21111 
-601111)دينار  601111بمبلغ  2166 نهاية العامفي قائمة المركز المالي  بالصافي الت اآلوتظهر 
 .Contra accountالت دينار حيث يعتبر حساب متراكم التدني حساب مقابل لآل( 31111-21111
 صول معاد تقييمهاأهتالك إ( 7)مثال 
دينار، وقد تم شراء اآللة في  61111آالت تكلفتها  الشركاتحد أكان لدى  36/62/2166في 
 .هتالكها بطريقة القسط الثابتإتم يدينار و  6111سنوات والخردة  0وقدر عمرها اإلنتاجي  6/6/2166

ن الشركة أب علماً . دينار 0011تم إعادة تقييم اآلالت بقيمة عادلة تبلغ ( 36/62/2166)في هذا التاريخ 
 %.21تخضع لضريبة دخل بنسبة 

عادة التقييمإثبات قيود اإل: المطلوب  .هتالك وا 
 (:7)مثال حل 

 هتالكقيد اإل 
 36/62/2166 0÷( 6111-61111)هتالك اآلالتإمصروف / من حـ  6011

  هتالك اآلالت إمجمع / لى حـإ     6011 
 دينار  1100=  0011 –( 6011 -61111) قيد إعادة التقييم 

 36/62/2166 هتالكمجمع اإل/ من حـ  6011
  فائض إعادة التقييم/ حـ         6211 
  مؤجلة لتزامات ضريبيةإ/ حـ         311 
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دينار على  0011الت البالغه حتسابه على القيمة المعاد تقييمها لآلإهتالك الجديد فيتم ما مصروف اإلأ
 .دينار 2020هتالك السنوي الجديد سنوات ليصبح اإل 0الت البالغ مدار العمر المتبقي لآل

 ( Depreciation) - جلطويلة األ –الثابتة إهتالك األصول  -1
لفترات زمنية طويلة ولعدة فترات  ن األصول الملموسة طويلة األجل تقدم خدماتإف كما ذكرنا سابقاً   

. تحميل كل فترة بما يخصها من تكاليف يتطلبن مبدأ المقابلة إالمنشأة فداء ألى نتائج إ وللوصول .مالية
ذا ما . اتوزيع تكاليف األصول الملموسة طويلة األجل على الفترات التي تستفيد من خدماته يستلزموهذا  وا 

ن هذا الجزء يعتبر مصروف يطلق عليه إتم تحميل كل فترة بجزء من تكلفة األصول طويلة األجل ف
 ذن فاإلهتالك هو توزيع تكلفة األصل الملموس طويل األجل علىإ. Depreciationإهتالك مصروف 

ن إستخدامه وتحميل كل فترة زمنية بتكلفة الخدمات التي قدمها األصل خالل تلك الفترة وبذلك فإفترات 
 .عن واقع نشاط المنشأة ومركزها المالي صادقاً  تعبيراً  تعبرالقوائم المالية المعدة في نهاية الفترة 

مقابلة اإليرادات وثيقا بمبدأ  رتباطاً إن مفهوم إهتالك األصول طويلة األجل يرتبط إعلى ضوء ما سبق ف
اإليرادات خالل الفترة المحاسبية  توليدفي عملية  يساهمن األصل طويل األجل ، وذلك ألبالمصروفات

وعليه فان الجزء المستنفد من األصل لقاء تحقيق اإليرادات يجب خصمه من تلك اإليرادات حتى يتم 
 . لى صافي الدخل بشكل صحيحإالتوصل 

  :الثابتةاألصول  هتالكإالمؤثرة في عوامل ال 1.1
 :تعود لعدة أسباب أهمهانتاجي له اإلعلى العمر صل هتالك لألالقيمة القابلة لإلإن  توزيع 

لى التقادم الفني إالتطور التكنولوجي السريع يؤدي ن إ(: Obsolescence)التقادم الفني لألصل . أ
كبر تظهر أوتقنية  كبر أو بكفاءة أن هناك أصول مشابهة بطاقة إنتاجية لكثير من األصول ذلك أل

 .تصاالتواإلومن األمثلة على ذلك التطور السريع في أجهزة الحاسوب  الزمنمع مرور 
مع  واالداء السيءصبح أكثر عرضة لألعطال ت الثابتة لو حيث أن األص :التقادم المادي لألصل. ب

 .مرور الوقت وبالتالي تتناقص طاقته اإلنتاجية
 :صول الثابتةلأل( ستهالكاإل) هتالكمصروف اإلحتساب إ 2.1

  -:العوامل المؤثرة في قيمة قسط إهتالك األصول الملموسة طويلة األجل
المنشاة ويمثل الفترة الزمنية التي من المتوقع أن تستفيد (: Useful Life)العمر اإلنتاجي لألصل  .أ

كما يقاس . ستخدام فترات زمنية مثل السنةإخاللها من خدمات األصل، ويقاس العمر اإلنتاجي عادة ب
أيضا بعدد الوحدات المتوقع الحصول عليها من األصل مثل عدد الوحدات المتوقع إنتاجها أو ساعات 

 .صل خاللهاستخدام األإالعمل الممكن 
المبلغ الصافي الذي تتوقع المنشأة و القيمة المتبقاة أتمثل النفاية  :(Residual Value) قيمة النفاية .ب

يمكن  فمثالً . الحصول عليه مقابل األصل في نهاية عمره اإلنتاجي وذلك بعد تنزيل تكاليف التخلص منه
لى أماكن تصليح إأن تباع اآللة كحديد خردة كما يمكن بيع السيارة على أنها مستعملة أو يمكن بيعها 

 .خرىأستخدامها في تصليح سيارات ا  ستصالح بعض قطعها و ارات إلالسي
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منها قيمة  هي تكلفة األصل األصلية مطروحاً (: Depreciable Amount) القيمة القابلة لإلهتالك .ج
دينار وكانت قيمة الخردة المتوقع تحصيلها في نهاية العمر  1111إذا كانت تكلفة األصل  فمثالً . الخردة

توزع على سنوات (  011-1111) دينار 0111دينار، فان القيمة القابلة لإلهتالك تساوي  011اإلنتاجي 
 .العمر اإلنتاجي وفقا لطرق اإلهتالك المتبعة كما سيتم بيانه الحقاً 

حتساب قسط إهتالك طرق مختلفة إل هناك(: Depreciation Method) المستخدمة طريقة اإلهتالك. د
الثابت على طبيعة األصل  عتماداً إ خرىأدون ختيار طريقة إ ويتماألصل الملموس طويل األجل، 

ومن الجدير بالذكر أن  .ويمكن للمنشأة أن تختار طرق مختلفة ألنواع مختلفة من األصول .ستخداماتها  و 
ذا ما قامت ختارت طريقة معينة إلهتالك األصول فيجب الثبات عليها في الفترات الآلإالمنشأة إذا  حقة، وا 

 .ذلكسباب أبتغيير طريقة اإلهتالك المتبعة فال بد لها من اإلفصاح عن 
  Depreciation Methodsهتالكطرق اإل 3.1

صول الثابتة، حيث تتطلب معايير المحاسبة هتالك األإحتساب مصروف يوجد عدة طرق مستخدمة إل
صول الثابته وكما هو مبين الحقًا والثبات في فئة من فئات األ ختيار الطريقة المناسبة لكلإالدولية 

 :وتشمل هذه الطرق ما يلي. ستخدامهاإ
 (. Straight-line Method)طريقة القسط الثابت  -أ 
  :وتشمل (Accelerated Depreciation Method)المعجل أو المتسارع طرق اإلهتالك  -ب  

 (Double Declining Balance Method)طريقة القسط المتناقص المضاعف   -1/ب      

 (Sum of Years' Digits)طريقة مجموعة أرقام السنين   -2/ب          
 (Activity Method)طريقة النشاط   -ج      

  :وفيما يلي تفصيل لتلك الطرق  
 . (Straight-line Method)طريقة القسط الثابت  -أ

. لسهولتها وبساطتها في الحياة العملية نظراً  ستخداماً إطريقة القسط الثابت من أكثر طرق اإلهتالك  تعتبر
ثم تقسم على سنوات العمر اإلنتاجي ليخصص  هتالكلإلحتساب القيمة القابلة إوبموجب هذه الطريقة يتم 

لهذه  وتحسب القيمة القابلة لإلهتالك تبعاً . هتالكإكمصروف لكل سنة من سنوات هذا العمر نفس المبلغ 
 :الطريقة على النحوالتالي
 القيمة المتبقية –تكلفة األصل = القيمة القابلة لإلهتالك 

 :النحوالتاليأما قسط اإلهتالك السنوي فيحتسب على 
 عدد سنوات العمر اإلنتاجي÷ القيمة القابلة لإلهتالك = قسط اإلهتالك السنوي 
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 :حتساب قسط اإلهتالك السنويستخدام المعادلة التالية إلإكما يمكن 
 القيمة المتبقية –تكلفة األصل = مصروف اإلهتالك السنوي 

 العمر اإلنتاجي
 و أ

 نسبة إهتالك األصل السنوي×  (القيمة المتبقية -األصلتكلفة = )مصروف اإلهتالك السنوي 
 (0)مثال 
في اإلنتاج لمدة  ستخدامهاإيتوقع  و. دينار 22111بمبلغ  طباعةآلة  الجودشترت شركة إ 6/6/2161في 
  .دينار 2111سنوات تباع بعدها كخردة بمبلغ  0

 : المطلوب
 .تحديد القيمة القابلة لإلهتالك. 6
 .وفق طريقة القسط الثابت اإلهتالك السنوي مصروفتحديد . 2
 .2161إجراء قيود اليومية الالزم إلثبات اإلهتالك لعامي . 3
 :(0)مثال  حل
 .دينار 21111=  2111 – 22111= القيمة القابلة لإلهتالك . 6
  القيمة المتبقية –تكلفة اآللة = مصروف اإلهتالك السنوي . 2

 عدد سنوات العمر اإلنتاجي                              
 .دينار 0111=       2111 - 22111= مصروف اإلهتالك السنوي 

                                  0 
 :التالي عداد كشف اإلهتالك على النحوإ ويمكن 

 التكلفة السنة
 أ

 اإلهتالك السنوي
 ب

 مجمع اإلهتالك
 ج

 القيمة الدفترية
 (ج-أ)

2161 22111 0111 0111 60111 
2166 22111 0111 61111 62111 
2162 22111 0111 60111 0111 
2163 22111 0111 21111 2000 

 .قيمة النفاية دائماً  القيمة الدفترية لألصل في نهاية عمره اإلنتاجي تساوي نأونالحظ هنا 
 :2010قيود اإلهتالك لعامي . 3

  36/62/2161  مصروف إهتالك اآللة   / من حـ 0111
  مجمع إهتالك اآللة  /  لى حـإ 0111 
  (اآللة إثبات إهتالك)             

 .ويتكرر هذا القيد نهاية كل سنة من سنوات عمر اآللة
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 Accelerated Depreciation Methodطرق اإلهتالك المعجل أو المتسارع  -ب
رتفاع تكاليف الصيانة والتحديث إوالناجمة عن  طريقة القسط الثابت لإلهتالكلعيوب  بسبب وجود   
لى تحميل إتؤدي  ن هناك طرقاً إفخيرة من عمرها، صول خاصة المتطورة تكنولوجيا في السنوات األلأل

ن األقساط في أبمعنى . حقةكبر من السنوات الآلأستخدام األصل بأقساط إهتالك إالسنوات األولى من 
كبر في توزيع تكلفة ألى عدالة إمما يؤدي  بالتناقص تدريجياً ستخدام األصل تبدأ إالسنوات األخيرة من 

عن نمط المنافع  كثر تعبيراً أعدالة و لهذه الطرق أكثر  األصل وبالتالي تكون القوائم المالية المعدة وفقاً 
مع مبدأ  تساقاً إن طرق اإلهتالك المعجل أكثر إوعليه ف. خرىمن الطرق األ صل الثابتالمجسدة في األ

 .وفيما يلي بيان بأهم طرق اإلهتالك المعجل. اإليرادات بالمصروفاتمقابلة 
 (   Double Declining Balance Method) طريقة القسط المتناقص المضاعف -1/ب

ستخدام األصل تحمل بالقسط األكبر من اإلهتالك ذلك إن الفترة المالية األولى من إهذه الطريقة ف بموجب
هتالك في الفترات التالية إلثم يتناقص مصروف ا. ألن هذه الفترة هي المستفيد األكبر من خدمات األصل

 .ليبشكل متوا
 :تباع الخطوات التاليةإلى قسط اإلهتالك السنوي فال بد من إوللتوصل 
 صلكل سنة من سنوات عمر األ صل في بدايةتحديد القيمة الدفترية لأل -

 ( مجمع االهتالك –التكلفة = القيمة الدفترية )
 . صلنتاجي لألالعمر اإل :ن حيث ن/2= حتساب نسبة اإلهتالك السنوي إ -
 .ة الدفترية لألصل في بداية السنةالقيم× نسبة اإلهتالك = حتساب مصروف اإلهتالك إ -

األخيرة تبعا لهذه الطريقة يتمثل بالقيمة الدفترية لألصل في بداية ن قسط إهتالك السنة أ ومن الجدير ذكره
 .منها قيمة النفاية مطروحاً ( السنة األخيرة)هذه السنة 

 :(4)مثال 
ستخدامها في اإلنتاج لمدة إو يتوقع . دينار 22111شترت شركة الجود آلة طباعة بمبلغ إ 6/6/2161في 
 . دينار 2111سنوات تباع بعدها كخردة بمبلغ  0

ستخدام طريقة القسط المتناقص إب صلهتالك لكل سنة من سنوات عمر األحسب مصروف اإلإ :المطلوب
 .المضاعف
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                           ( 4)حل مثال 
% 01=  2/0= ن /2= هتالك السنوية نسبة اإل تحديدبموجب طريقة القسط المتناقص المضاعف يتم 

 : ويكون جدول اإلهتالك كالتالي .صل بداية كل سنةمن القيمة الدفترية لأل
القيمة الدفترية  السنة

في بداية 
 السنة
 

معدل 
 اإلهتالك

قسط 
هتالك اإل

 السنوي

مجمع اإلهتالك 
 في نهاية الفترة

 

القيمة الدفترية نهاية 
 السنة

مجمع  –التكلفة =
 هتالكاإل

2161 *22111 01% 66111 66111 66111 
2166 66111 01% 0011 61011 0011 
2162 0011 01% 2001 60201 2001 
2163 2001 01% 001** 21111 2111 

 :مالحظات على الجدول
 مجمع اإلهتالك –تكلفة األصل = القيمة الدفترية في بداية الفترة  *

 دينار  22111=     صفر   - 22111=                                
 قيمة النفاية المقدرة  –خيرة القيمة الدفترية بداية السنة األ= خيرة األأما مصروف اإلهتالك في السنة **

                                              =2001     - 2111 
 دينار  001=                                           

 صل خالل السنة الماليةأهتالك عند تملك حتساب اإلإ (10)مثال 
 6/61/2161ن اآللة قد تم شرائها في أ فتراضإالسابق مع ( 0)ستخدم البيانات الواردة في المثال رقم إ
 .من كل عام 36/62ن السنة المالية للشركة تنتهي في ا  و 
عوام هتالك لألمصروف اإل حسبإستخدام طريقة مجموع القسط المتناقص المضاعف، إب :المطلوب 

2161، 2166، 2162، 2163، 2160. 
 :(10)حل مثال  

هتالك السنوي بطريقة القسط المتناقص ن مصروف اإلأنجد ( 0)من الجدول الوارد في حل المثال رقم 
  :صل كما يليربع من عمر األالمضاعف بلغ للسنوات األ

 0 3 2 6 السنة
 001 2001 0011 66111 هتالك السنوياإل
 3/62×   66111= ( 36/62-6/61)شهور  3عن   2161مصروف إهتالك عام  -

 دينار 2001 =                                                                   
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شهور األخيرة  0لى قسمين، القسم األول هو إهتالك عن إفيمكن تقسيمه  2166أما إهتالك عام  -
صل شهر من العام الثاني لألأ 3من السنة األولى لعمر األصل والقسم الثاني هو اإلهتالك عن 

 :ويحدد كالتالي
 دينار 0201  (62÷ 0)×  66111:صلول لألشهور من العام األ 0إهتالك 
 دينار 6300 (62÷3)× 0011صلشهر من العام الثاني لألأ 3إهتالك عن  :يضاف

 دينار 0120 2166الذي يخص عام اإلهتالك 
 :هتالك للسنوات المالية كما يليحتساب مصروف اإلإويمكن تلخيص 

  مصروف االهتالك السنة المالية
 دينار 2001=  3/62×  66111 2161هتالك عام إ
 0/62×  66111 2166هتالك عام إ

0011  ×3/62 
 دينار 0120= 

 0/62×  0011 2162هتالك عام إ
 دينار 0062.0=  3/62×  2001

 0/62×  2001 2163هتالك عام إ
001   ×3/62 

 دينار  2201 =

 دينار 012.0=  0/62×  001 2160هتالك عام إ
 دينار 21111 هتالكرصيد مجمع اإل 

 (Sum of Years' Digits)طريقة مجموعة أرقام السنين   -2/ب
هتالك يكون بموجب طريقة مجموع مصروف اإلن إالحال في طريقة القسط الثابت المضاعف ف هو كما

قل من طريقة القسط المتناقص أكبر ثم يبدأ بالتناقص ولكن بحدة ولى هو األرقام السنين في السنة األأ
 .  المضاعف

  :هتالك بموجب هذه الطريقة كما يليحتساب مصروف اإلإويتم  
  (الخ..... .3+2+6)السنوات رقام أيتم جمع  :ستخدام األصلإحتساب مجموع أرقام سنوات إ -
 : تباع المعادلة التاليةبإستخدام األصل إيحسب مجموع أرقام سنوات    

 (6+ ن )ن  = مجموع أرقام السنين
   2 

 . تمثل عدد سنوات العمر اإلنتاجي لألصل (ن)حيث  
 على مدى سنوات العمر اإلنتاجي  متغيرةوتكون هذه النسبة  .و نسبة اإلهتالك السنويأحتساب معدل إ -

   عدد السنوات الباقية من عمر األصل في بداية السنة= معدل اإلهتالك السنوي          
 مجموع أرقام السنين                                                 
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عند تحديد قسط اإلهتالك  عتبارخذ هذه الطريقة قيمة النفاية بعين اإلأت :تحديد القيمة القابلة لإلهتالك  -
 :ن القيمة القابلة لإلهتالك تساويإوبالتالي ف

 .قيمة النفاية –تكلفة األصل =  القيمة القابلة لإلهتالك
 .على مدى سنوات العمر اإلنتاجي لألصل ثابتةوتكون هذه القيمة 

 : ستخدام المعادلة التاليةإحتساب مصروف اإلهتالك بإ ويتم -
 نسبة اإلهتالك× القيمة القابلة لإلهتالك = مصروف اإلهتالك 

 (11)مثال 
 0ستخدم لمدة ين أدينار، يتوقع  10111 هتكلفت الوفاق جهاز فحص الجودةشترت شركة إ 6/6/2110في

 .رقام السنينأ، وتستخدم الشركة طريقة مجموع دينار 0111باع بعدها كخردة بقيمة يسنوات 
  :المطلوب 
    .عداد جدول يوضح ذلكا  الجهاز و عمر حتساب معدالت اإلهتالك السنوية وكذلك أقساط اإلهتالك على مدار إ
 ( 11)حل مثال  
 و أ .60=   0+0+3+2+6= ستخدام األصل إمجموع أرقام سنوات . 6

 (6+  0) 0 = مجموع أرقام السنين
                                                     2 

 =60    
 :معدالت اإلهتالك خالل سنوات العمر اإلنتاجي لألصل. 2

   عدد السنوات الباقية من عمر األصل في بداية السنة= معدل اإلهتالك السنوي  
 مجموع أرقام السنين                                          

  
 
 
 
 .دينار 11111=  0111 – 10111= القيمة القابلة لإلهتالك . 3
 .هتالك السنوياإل معدل×  11111= قسط اإلهتالك السنوي . 0

 الخامسة السنة السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية ولىالسنة األ 
0 
60 

0 
60 

3 
60 

2 
60 

6 
60 
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 :ويكون جدول اإلهتالك كما يلي
القيمة القابلة  السنة

 هتالكلإل
 أ

هتالك معدل اإل
 السنوي
 ب

هتالك مصروف اإل
 السنوي

 ب× أ = 

 هتالكمجمع اإل
 
 ج

القيمة الدفترية 
 نهاية كل سنة

 (ج – 19000)
2004 11111 0/60 21111 21111 00111 
2010 11111 0/60 61111 31111 20111 
2011 11111 3/60 62111 00111 61111 
2012 11111 2/60 0111 01111 0111 
2013 11111 6/60 0111 10000 9000 

    (12)مثال  
شترت جهاز فحص الجودة في إفرض شركة الوفاق إ( 66)لى بيانات المثال السابق رقم إبالرجوع 

6/61/2110  
  .2160، 2163، 2162، 2166، 2161، 2110هتالك للسنوات المالية حسب مصروف اإلإ :المطلوب

 ( 12)حل مثال  
وعليه  .عتبار تداخل السنواتخذ بعين اإلمع األهنا تتبع نفس اإلجراءات التي في الحالة العملية السابقة ولكن 

  :هتالك كما يليمصروف اإل يكون
  مصروف االهتالك السنة المالية

 2110هتالك عام إ
  (36/62-6/61)شهور 3

 دينار  0111=  3/62×  21111

  0/62×  21111  2161عام هتالك إ
61111  ×3/62  

 دينار 60111= 

  0/62×  61111  2166عام هتالك إ
62111  ×3/62            

 دينار 60111= 

  0/62×  62111  2162عام هتالك إ
 دينار  66111=  3/62×   0111

  0/62×  0111  2163عام هتالك إ
0111  ×3/62 

 دينار  0111= 

  2160عام هتالك إ
 (6/61-6/6)شهور  0

 دينار  3111=  0/62×  0111

 دينار 10000 هتالك رصيد مجمع اإل 
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 (Activity Method)طريقة النشاط   -ج 
حتساب اإلهتالك لألصول الملموسة طويلة إ عندوليس الزمن  صولنتاجية األإ علىطريقة النشاط  تعتمد

على أساس عدد  وأ صلمن األنتاجها إالوحدات التي يمكن على أساس  هتالكحتساب اإلإيتم األجل، حيث 
وتعتبر طريقة النشاط . سس مقاييس المدخالتأي أساس آخر من أعلى  وأ صلاأل ساعات التي يعملها

لتوزيع التكلفة على الفترات المالية المختلفة ( خرىالتي تقوم عليها الطرق األ)كثر عدالة من أساس الزمن أ
ي حسب عدد الوحدات المنتجة أستخدام الفعلي ن اإلهتالك يحسب على اإلالتي يستخدم فيها األصل ذلك أل

ستفادة منها على عامل كثر مالئمة إلهتالك األصول التي يتوقف مقدار اإلأوتعتبر طريقة النشاط . فعالً 
 .حتساب، كما تتميز هذه الطريقة بسهولة اإلالتنواع اآلأوبعض ستخدام مثل السيارات والطائرات اإل

 :باع الخطوات التاليةتإلطريقة النشاط فال بد من  قسط اإلهتالك السنوي تبعاً مصروف لى إوللتوصل 
 .تقدير وحدات النشاط لألصل خالل سنوات العمر اإلنتاجي  -
 .تحديد القيمة القابلة لإلهتالك -
ن القيمة القابلة إعتبار عند تحديد قسط اإلهتالك وبالتالي فخذ هذه الطريقة قيمة النفاية بعين اإلأت -

 :لإلهتالك تساوي
 .قيمة النفاية  –تكلفة األصل = القيمة القابلة لإلهتالك 

  :كما يلي( وحدة نشاط)و نسبة اإلهتالك لكل وحدة أحتساب معدل إ -
   القيمة القابلة لإلهتالك= معدل اإلهتالك لكل وحدة             

 عدد الوحدات المنتجة                                         
 .ويكون هذا المعدل ثابت على مدى سنوات العمر اإلنتاجي لألصل

 .(مصروف اإلهتالك)هتالك السنوي حتساب قسط اإلإ  -
 : ستخدام المعادلة التاليةإحتساب مصروف اإلهتالك بإيمكن 

 .معدل اإلهتالك× عدد الوحدات المنتجة الفعلية = مصروف اإلهتالك 
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 :(13)مثال 
 كم 211111 تقطع مسافةدينار يتوقع أن  00111بقيمة  شاحنة شركة العودة شترت إ 6/0/2110في 

المسافة ن أفإذا علمت . دينار 0111سنوات، تباع بعدها كخردة بقيمة  0خالل عمرها اإلنتاجي المقدر ب 
   :نتاجي كما يلي المقطوعة خالل عمرها اإل

 المسافة المقطوعة الفترة الزمنية
 كم 01111 36/62/2110- 6/0

 كم 11111 2161
 كم 31111 2166
 كم 01111 2162

 كم 21111 6/0/2163- 6/6
 كم 200000 المجموع

 .حسب طريقة النشاط اللةآخالل عمر حتساب مصروف اإلهتالك إ :المطلوب
 :(13)حل مثال 

 .دينار 01111=  0111 – 00111= القيمة القابلة لإلهتالك . 6
 .كم /دينار  1.20=  211111÷   01111= معدل اإلهتالك للوحدة  . 2
  :المسافة المقطوعة  وكما يلي× معدل اإلهتالك للوحدة   =هتالك مصروف اإل. 3

 هتالكمصروف اإل الفترة الزمنية
 دينار 61111. = 20× كم   01111 36/62/2110- 6/0

 دينار 60111.  = 20×كم   11111 2161
 دينار 0011.  = 20×كم   31111 2166
 دينار 62011.  = 20× كم  01111 2162

 دينار 0111.  = 20× كم  21111 6/0/2163- 6/6
 دينار 10000= كم   200000 المجموع

 . اثر طرق اإلهتالك على القوائم المالية 9.1
ن الطرق إففي قائمة الدخل ف. ثار متباينة على القوائم الماليةآلى إتؤدي طرق اإلهتالك المختلفة  

لى أرقام إن الطرق المختلفة تؤدي إالمالي ف وفي قائمة المركز. لى أرقام صافي دخل مختلفةإالمختلفة تؤدي 
وبمقارنة طرق . مجمع إهتالك األصل وبالتالي قيمة دفترية مختلفة لألصل خالل سنوات عمره اإلنتاجي

 :هتالك فيما بينها نالحظ ما يلياإل
 . صلنتاجي لألن طريقة القسط الثابت تعطي قيم متساوية خالل العمر اإلإ  .أ 
الشركة طرق ستخدام إعند قل في السنوات األولى من العمر اإلنتاجي أتكون  صللألالقيمة الدفترية   .ب 

غراض التحليل المالي والعرض وهذا األمر مهم أل. اإلهتالك المتسارع مقارنة مع طريقة القسط الثابت
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تضخيم قيمة األصول في السنوات األولى لعمر األصل فيفضل في  ترغب في الشركة تالمالي، فإذا كان
 . هتالك المتناقصبداًل من طرق اإل ستخدام طريقة القسط الثابتإالحالة هذه 

كبر لإلهتالك على السنوات األولى من عمر األصل أأن طرق اإلهتالك المتسارع تؤدي إلي توزيع  .ج 
 حقةوذلك مهم بالنسبة للشركات التي تسعى لتأجيل ضريبتها للفترات الآل. مقارنة بطريقة القسط الثابت

ستخدام طرق اإلهتالك إ، حيث يؤدي لدول التي ال تفرض تشريعاتها الضريبية طرق محددةخاصة في ا
لى تخفيض صافي الربح في الفترات األولى من عمر األصل وبالتالي تخفيض مقدار الضريبة إالمتسارع 

أرباح لى تضخيم إستخدام طرق اإلهتالك المتسارع يؤدي إلى أن إنتباه هنا ولكن يجب اإل. لتلك الفترات
 . حقة من عمر األصل مقارنة بطريقة القسط الثابت، وبالتالي زيادة مبلغ الضريبةالفترات المالية الآل

أن المقارنة أعاله ال تنطبق على طريقة النشاط حيث ال تعتمد على الزمن بل على عدد الوحدات  .د 
 . المنتجة فعالً 

 هتالك متطلبات معايير المحاسبة الدولية المتعلقة باإل 1.1
و تستخدم المنشاة فيه أن تستغل أهتالك المستخدمة النمط الذي يتوقع ن تعكس طريقة اإلأيتوجب   -

 . قتصادية لألصلالمنافع اإل
كتشاف وجود تغيير في نمط إهتالك المستخدمة بشكل سنوي، وفي حالة يجب مراجعة طريقة اإل -

 .هتالك للفترة الحالية والمستقبليةاإل قتصادية لألصل يجب تغيير طريقةستفادة من المنافع اإلاإل
التي تتوافق والمنافع التي  بالطريقة ستعمال،هتالك األصل عندما يصبح األصل جاهزًا لإلإتبدأ عملية  -

ستغناء عنه، حيث يتوجب حتى يتم اإلهتالك األصل إويستمر  .يتم الحصول عليها من األصل
 .العمل حتى لو كان عاطل عن العمل ستهالك في حالة بقاء األصل فيستمرار في اإلاإل

وفي حالة كون سياسة إدارة . تتحدد الحياة اإلنتاجية لألصل بموجب المنفعة المتوقعة منه للمنشاة -
ستهالك جزء معين من المنافع إالمشروع تقوم على التخلص من األصل بعد وقت محدد أو بعد 

ام األصل تقل عن العمر اإلنتاجي فيتوجب ستخدقتصادية المتجسدة فيه، وكانت الفترة المقدرة إلاإل
 . قلستهالك األصل على العمر األإ
 .يجب فصل قيمة األراضي عن المباني وتستهلك المباني فقط -
على أساس  ( قيمة الخردة المقدرة –التكلفة )يتم إحتساب إهتالك األصل على المبلغ القابل لإلهتالك  -

اإلنتاجي المتوقع لألصل هو الفترة المستخدمة والتي  والعمر. منتظم خالل عمره اإلنتاجي المتوقع
تتحدد من خالل الطاقة المتوقعة لألصل أو المخرجات التي يولدها األصل، وليس العمر اإلقتصادي 

أي أن العمر اإلنتاجي لألصل هو . لألصل والتي يمكن أن تكون أطول من العمر اإلنتاجي لألصل
 .لى منافع معقولة ومقبولة من األصلذلك العمر الذي يتم الحصول خالله ع

أو إعادة  (بيعه أو التخلي عنه كخردة) إحتساب اإلهتالك عند إلغاء اإلعتراف باألصل يتم إيقاف -
الدولي إلعداد التقارير معيار الأيهما أسبق وفق متطلبات  "محتفظ به برسم البيع" تصنيفه على إنه

 .(5)رقم  المالية
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األصل حتى لو كان هناك توقف أو إنخفاض أو تراجع في إستخدام يتم إحتساب اإلهتالك على  -
األصل حيث أن المنافع اإلقتصادية المستقبلية لألصول ال تستهلك فقط من خالل اإلستخدام ولكن 

بإستثناء عند إتباع طريقة وحدات النشاط حيث يكون مصروف اإلهتالك )أيضًا من خالل التقادم 
 . (تاجعندما ال يكون هناك إن( صفر)

والقدرة  وبرامج الصيانة، وبالتالي يجب  تحديد العمر اإلنتاجي بدقة على أساس اإلستخدام المتوقع،
 .المتوقعة، واإلنتاج المتوقع، والتقادم، واإلكتشافات الفنية أو التجارية، والمتطلبات القانونية

 التخلص من األصول الملموسة طويلة األجل -7
(Disposal of Long-term Tangible Assets.)    

ستغناء قد تقرر المنشأة التي لديها أصول ملموسة طويلة األجل في مرحلة زمنية معينة من عمر األصل اإل
و قد أ و حريقأصل للشطب نتيجة تلف و قد يتعرض األأخرى أصول إو المبادلة بأما بالبيع أ عن هذا األصل

 .  خرىأو جهة أيتم التبرع به لشركة 
ستغناء عن األصل الملموس طويل األجل تتطلب ن المعالجة المحاسبية لإلإستغناء فكانت طريقة اإل ومهما

 :تباع الخطوات التاليةإ
ثباته في ا  ستغناء و حتساب مصروف إهتالك األصل المستغنى عنه عن الفترة المالية التي تم فيها اإلإ .أ

  .ستغناء عن األصلوحتى تاريخ اإلوتحسب هذه المدة من بداية الفترة المالية . الدفاتر
 .ستغناءترصيد حساب مجمع إهتالك األصل بتاريخ اإل .ب
 هي والقيمة الدفترية. ستغناء عنهحتساب القيمة الدفترية لألصل بتاريخ اإلإ . ج

 (. هتالكاإلمجمع -تكلفة األصل)
 . و خسارةأستغناء من ربح تحديد نتيجة عملية اإل .د

 :ستبعاد األصول الملموسة طويلة األجلللمعالجة المحاسبية  للحاالت المختلفة إلوفيما يلي توضيح 
 .(صلو شطب األأتلف ) ستغناء عن األصل بدون مقابلاإل  1.7

ن الشركة ستتكبد إ، فو حادث مثالً ألى حريق إو تم شطبه بالكامل نتيجة تعرضه ألى تلف إصل ذا تعرض األإ
هتالك إلحيث يتم جعل حسابات مجمع ا .صلستبعاد األإصل بتاريخ لألخسائر مقدارها القيمة الدفترية 

 .صل دائناً صل مدينًا وحساب األوخسائر شطب األ
 ( 19)مثال 
سنوات  0ن تستخدم في اإلنتاج لمدة أدينار يتوقع  00111الكوكب آلة بمبلغ  شركةشترت إ 6/6/2166في 

 .لى تلفها بالكاملإدى ألى حريق إتعرضت اآللة  6/61/2162وفي . دينار 0111تباع بعدها كنفاية بمبلغ 
  .تتبع طريقة القسط الثابت إلهتالك اآللة الشركةن أفإذا علمت 

 . 6/61/2162ستبعاد اآللة بتاريخ إالقيود الخاصة ب عدادإ: المطلوب 
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 (  19)حل مثال 
 قيمة الخردة –تكلفة اآللة  =قسط اإلهتالك السنوي .  6

 اإلنتاجيسنوات العمر 
  

                            = 00111 – 0111 
0 

 .سنوياً  21111 =                                   
 .6/61/2162حتى تاريخ  6/6/2166مجمع اإلهتالك عن الفترة من . 2
دينار، ويظهر هذا المبلغ  21111بمقدار  2166إهتالك اآللة عن عام  الشركةقيدت  2166/ 36/62في  

وحتى تاريخ  2162أما اإلهتالك عن العام . 2162فتتاحي لحساب مجمع إهتالك اآللة في عام إكرصيد 
 :شهور ويحسب كما يلي 0ستغناء فيكون عن اإل
 :دينار تثبت بالقيد التالي 60111=   62 / 0× دينار  21111 

 6/61/2162                           مصروف إهتالك اآللة/ من حـ 60111
 مجمع اإلهتالك/ لى حـإ 60111 

  :التالي على النحو دينار 30111برصيد  ن حساب مجمع إهتالك اآللة سيظهرإوعند ترحيل هذا القيد ف
 
 
 
 
 
 مجمع اإلهتالك  –التكلفة = ستغناء بتاريخ اإللة لقيمة الدفترية لآل. 2

 =00111 – 30111 
 .وهي تمثل خسارة شطب االصلدينار  01111= 

30111 
01111 

 6/61/2162                           هتالك مجمع اإل/ من حـ
 اللة  آخسارة تلف /حـ    

 اللةآ/ لى حـإ 00111 
 (إثبات تلف اآللة)        

 االستغناء عن االصل بالتبرع به لجهة اخرى 2.7
ثبات مصروف تبرعات بمقدار القيمة الدفترية إصل الثابت للغير بدون مقابل تقوم المنشأة بعند التبرع باأل

  .صل المتبرع به  ويظهر حساب مصروف التبرعات في بيان الدخللأل

 مجمع إهتالك اآللة/ حـ 
  6/6/2162رصيد منقول 21111  
 مصروف إهتالك اآللة / من حـ 60111  
 6/61/2162رصيد  30111  
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 (11)مثال 
 خرى أنما قامت الشركة بالتبرع باآللة لشركة ا  ن اآللة لم تتعرض للتلف و أالسابق ( 60)رقم  فرض في المثالأ

   :ثباته كما يليإن القيد المحاسبي الواجب إفبدون مقابل 
 

30111 
01111 

 ذكورينن مم
 6/61/2162                                 هتالك مجمع اإل/ حـ
 مصروف التبرع باأللة/ حـ

 لةاآل/ لى حـإ 00111 
 (اآللةب التبرعإثبات )        

 صل الثابت بيع األ 3.7
كبر من أذا كان ثمن البيع إن المنشأة تحقق مكاسب إنتاجي فو نهاية عمره اإلأصل الثابت خالل عند بيع األ

ن إصل بتاريخ البيع فقل من القيمة الدفترية لألأذا كان ثمن البيع إما أ. صل بتاريخ البيعالقيمة الدفترية لأل
 . مثلة توضح ذلكأوفيما يلي . ة تحقق خسائرأالمنش
 (11)مثال 
سنوات  1نتاجي المقدر لها والعمر اإل ،دينار 31111خليج سيارة تكلفتها شركة ال شترتإ 6/6/2161في 

قامت  6/0/2162وفي . هتالكحتساب اإلدينار وتتبع الشركة طريقة القسط الثابت إل 1111والخردة المقدرة 
 .دينار نقداً  20111بمبلغ  الشركة ببيع السيارة

 .بيعالعداد قيد إو و خسائر بيع السيارة أحسب مكاسب إ  :المطلوب
 (11)حل مثال 

هتالك بذلك وهذا يتطلب حساب رصيد مجمع اإل 6/0/2162حتساب القيمة الدفترية للسيارة في إ والً أيتم 
 :التاريخ وكما يلي

 (1/7/2012-1/1/2010)المدة × هتالك السنوي مصروف اإل= هتالك مجمع اإل
    سنة  2.0×        1(/31111-1111= )
 دينار  12100= 

 هتالكمجمع اإل –التكلفة = مة الدفترية القي
=31111  - 62011 
 دينار  23100= 
 القيمة الدفترية  –ثمن البيع = مكاسب بيع السيارة 
                      =20111 – 23011      
 دينار    9100=                     
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  :وسيتم اعداد القيد التالي عند البيع 
 6/0/2162      من مذكورين  

   هتالكمجمع اإل/ حـ 62011
   النقدية  / حـ  20111

  إلى مذكورين   
 السيارات / حـ  31111 
 الدخلبيان  –مكاسب بيع السيارة / حـ  0011 

  (دينار 20111بيع السيارة بمبلغ ) 
ن هناك خسائر إدينار ف 20000من  دينار فقط بدالا  20000ن الشركة باعت السيارة بمبلغ أفتراض إوب  

  :دينار وكما يلي 3100بيع تبلغ 
 القيمة الدفترية –ثمن البيع = خسائر بيع السيارة 

  =21111 – 23011 
 دينار(  3011= )

  :القيد التالي بتاريخ البيع عدادإويتم 
 6/0/2162  من مذكورين  

   هتالكمجمع اإل/ حـ 62011
   الصندوق  /حـ  21111
   بيان الدخل – السيارةخسائر بيع / حـ 3011

  السيارات / إلى حـ  31111 
   (دينار 21111بمبلغ  السيارةبيع )  

 صول الثابتة بعضها ببعض مبادلة األ 9.7
و غير أصل أخر سواء كان مشابهًا له أبمبادلة من خالل عملية  صول الثابتهعن األ ستغناءاإل إذا كان
و أرباح أعتراف بوبالتالي يتم اإل. ذا كانت قابلة للتحديدإن األصل المستلم يسجل بالقيمة العادلة له إفمشابه، 

بة الدولي رقم بموجب معيار المحاسم غير متشابه وذلك أخسائر المبادلة في بيان الدخل سواء كانت متشابه 
صل المستلم بالقيمة صل المستلم يتم قياس األوفي حالة عدم القدرة على تحديد القيمة العادلة لأل. (61)

 : ستبدال كما يليمكاسب أوخسائر اإلحتساب إويتم  .صل المتنازل عنهالعادلة لأل
 ( النقدية المستلمة إن وجدت+ القيمة العادلة لألصل المستلم = )مبادلة األصول ( خسائر)أرباح  

 (النقدية المدفوعة إن وجدت+ نه القيمة الدفترية لألصل المستغنى ع) -
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 ( 17)مثال 
ذلك هتالكها حتى إدينار ومجمع  20111بمبادلة سيارة تكلفتها  التفوق شركةقامت  6/6/2162في 

خالل عملية  دينار نقداً  2111 ستالمضافة إلإدينار  60111قيمتها العادلة  بآلةدينار،  62111 التاريخ
 .المبادلة
 .ثبات قيد مبادلة السيارةإ :المطلوب
 ( 17)حل مثال 

 (النقدية المقبوضة+ المستلمة  لاللة القيمة العادلة)= رباح مبادلة السيارة أ
 القيمة الدفترية للسيارة الخارجة   –

                        =60111    +2111  -  (20111 – 62111) 
                      =60111 - 60111  
 دينار 0111=                      

   :عداد القيد التاليإوسيتم    
 6/0/2162      من مذكورين   

   اآلالت/حـ 60111
   مجمع اهتالك السيارة /حـ 62111
   النقدية  / حـ  2111

  إلى مذكورين   
 السيارات / حـ  20111 
 بيان الدخل –مكاسب بيع السيارة / حـ  0111 

  (مبادلة سيارة مقابل آلة) 
 صول غير المتداولة فيتم في هذه الحالة في حالة حصول المنشاة على منحة حكومية تتعلق باأل

تخفيض قيمة األصل غير المتداول بمقدار قيمة تلك المنحة، ويستهلك الرصيد الباقي على مدار 
عتراف بالمنحة خرى للمنح الحكومية تقوم على اإلأمع مالحظة وجود معالجة . العمر اإلنتاجي لألصل

 (.21المعيار رقم )نتفاع من األصل اإلكإيراد مؤجل ومن ثم توزيعها كإيراد على فترات 

 ( التدني)صول الثابته نخفاض في قيمة اإلاإل . 0
يكون هناك خسارة تدني في " نخفاض في قيمة األصولاإل( "31)بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم   

تقل عن القيمة  Recoverable amountسترداد صل القابلة لإلصل في حالة كون قيمة األقيمة األ
القيمة "سترداد هي عبارة عن والقيمة القابلة لإل. لألصل بتاريخ الميزانية carrying amountالمسجلة 
القيمة قيد " وأ "Fair Value Less Costs to Sellصل صل مطروحًا منها تكاليف بيع األالعادلة لأل
ستخدام إالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقع الحصول عليها نتيجة ) "Value in Useاإلستعمال 

وبموجب المعيار، يتم . ختبار التدنيإب وهو ما يسمى علىأيهما إ( نتاجينتهاء عمره اإلإصل وبيعه عند األ
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 صل بمقدار التدني عناإلعتراف بتدني قيمة األصل كخسارة تظهر في قائمة الدخل ويتم تخفيض قيمة األ
 .صلنشاء مجمع لخسارة تدني القيمة يظهر مطروحًا من األإطريق 
 .حتساب خسارة التدني تتم عند وجود مؤشرات خارجية وداخلية تدل على وجود تدنيإن أب علماً 
 ( 10)مثال 
دينار،  11111أظهرت سجالت الشركة الوطنية تكلفة لمعدات موجودة لديها تبلغ  31/12/2166في 

ولدى إجراء إختبار التدني دلت مؤشرات داخلية وخارجية على . دينار 21111ورصيد مجمع اإلهتالك 
 . وجود إنخفاض في قيمة المعدات

 2111لتي سيتم تكبدها لبيع المعدات دينار وتكاليف البيع ا 20111وقد وجد أن القيمة العادلة للمعدات 
وقدرت القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة من إستخدام المعدات وبيع الخردة في نهاية عمر . دينار

 .دينار 20111المعدات بمبلغ 
 : المطلوب

 ؟31/12/2166ما هي القيمة القابلة لإلسترداد للمعدات في  .6
 كم تبلغ خسارة التدني للمعدات؟ .2
 .زم لخسارة التدنيات القيد المحاسبي الآلإثب .3
 ؟31/12/2166هي القيمة المسجلة التي ستظهر بها المعدات في الميزانية العمومية كما في  ما .0

 ( 10)حل مثال 
 .القيمة القابلة لإلسترداد هي صافي القيمة العادلة أو القيمة قيد اإلستعمال أيهما أكبر .6

 .دينار 23111=  2111 – 20111= صافي القيمة العادلة  -
 القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة( = قيمة منفعة اإلستعمال) القيمة قيد اإلستعمال -

 .دينار 20111= 
دينار، نظرًا  20111ستعمال والبالغة بناء عليه تكون القيمة القابلة لإلسترداد هي القيمة قيد اإل -

 .كبر من صافي القيمة العادلة للمعداتأنها أل
 (الدفترية)القيمة المسجلة  –القيمة القابلة لإلسترداد= خسارة تدني المعدات      .2

                       =20111   –    (11111 – 21111) 
 .دينار خسارة( 62111= )                      

 :عتراف بخسارة التدنيزم لإلالقيد المحاسبي الآل .3
 36/62/2166    خسارة تدني األصول/ من حـ  62111

 مجمع تدني األصول / لى حـإ     62111 
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في الميزانية  للمعدات( المرحلة)ستظهر المعدات بالقيمة القابلة لإلسترداد وهي القيمة المسجلة  .0
 :على النحو التالي 31/12/2166العمومية كما في 

 31/12/2011في الميزانية العمومية 
  صول غير المتداولةاأل

 11111 معدات
 (21111) هتالكإيطرح مجمع 

 (62111) يطرح مجمع تدني األصول
 دينار  20111 (المسجلة) صافي القيمة الدفترية

 (ستنفادستنفاد األصول الملموسة القابلة لإلإ)المحاسبة عن الموارد الطبيعية . 4 
والذهب والمعادن والمحاجر والغابات  والغاز مناجم الفحم وآبار البترول والتي تشملتعد الموارد الطبيعية 

. دستنفاصول الملموسة القابلة لإلستغالل ولذلك يطلق عليها األمع اإل تستنفدصول الملموسة التي من األ
ادية في باطن األرض أو على قتصإستنفاد تمثل مخزون لثروة صول الملموسة القابلة لإلن األإوبذلك ف
 .سطحها

ن هذه األصول هي أستنفاد عن الممتلكات والمباني واألراضي في القابلة لإلصول الملموسة وتختلف اإل
، وذلك بعكس الممتلكات والمباني بالزوال مهددن الوجود المادي لألصل أبمعنى . مستنفدة بطبيعتها

ن هذه األصول تحول وتنتقل من حالتها أكما . واألراضي التي تحتفظ بوجودها المادي حتى بعد إهتالكها
 .لى مخزون ثم يتم بيعهاإيعية لتحول الطب

جل القابلة صول الملموسة طويلة األاأل عن محاسبةال تختلف المعالجة المحاسبية للموارد الطبيعية           
تكلفة الحصول عليها ساس أبات هذه الموارد في الدفاتر على إثحيث يتم من حيث الجوهر، هتالك لإل

و أو حقول الغاز أستئجار األرض أو الغابة إو أوتكلفة شراء  ستكشاف والتقييمفيها تكاليف اإلوالتي تشمل 
 .ستخدامهاإثم تخصص هذه التكلفة على فترات غيرها  وأية مصاريف متعلقة بذلك 

تعامل كأصل غير الحق  ان تكلفة هذإمتياز تنقيب، فإوفي األحوال التي يتم فيها الحصول على حق  
 :كالتاليثباتها إذا ما تم حصر تكاليف الحصول على المصدر الطبيعي فيتم ا  و  .بحساب منفصل ملموس

      (الخ...االستكشاف والحفرو  االستئجار  تكاليف) منجم الذهب / من حـ ××
  البنك    / لى حـإ  ××

( Depletion)ويطلق مصطلح النفاد . لى نفاد مخزونها تدريجياً إستغالل الموارد الطبيعية يؤدي إن إ
على ( المورد الطبيعي)على المبلغ الناتج عن عملية توزيع أو تخصيص تكلفة األصل الملموس القابل للنفاد 

 .جلصول الملموسة طويلة األهتالك الذي يقتصر على األالفترات المالية وذلك للتمييز بينه وبين اإل
المستخرجة أو المستغلة  ن تتناسب مع مقدار الكميةأن تخصيص تكلفة المورد الطبيعي يجب أل ونظراً 

ستخدام طريقة النشاط التي سبق إحتساب عبء نفاد المورد الطبيعي يتم بإن إمن المورد خالل الفترة المعينة ف
 :هتالك المختلفة حيث يتموبيناها عند الحديث عن طرق اإل



 

 -122- 

 .من المورد الطبيعي مثل عدد براميل النفط مثالً  حتياطيإك ةالمتوفر  ةاإلجمالي الكميةتقدير  -6
 . ، مثل بيع مخلفات المحاجرستغالل األصلإفي نهاية فترة  ن وجدتإالمتبقية قيمة التقدير   -2
 . المقدرة القيمة المتبقاهمنها  يجاد القيمة القابلة للنفاد التي تمثل تكلفة المورد الطبيعي مطروحاً إ -3
. ستغاللها من الموردإمة القيمة القابلة للنفاد على عدد الوحدات المتوقع يجاد معدل النفاد وذلك بقسإ -0

 :ي يحسب النفاد السنوي كالتاليأ
 

 معدل النفاد للوحدة الواحدة
 
= 

    القيمة المتبقاه المقدره –تكلفة المورد الطبيعي      
 حتياطي المقدر للمورد الطبيعي اإل          

ستنفاد في عدد الوحدات يتم ضرب معدل اإل للفتره المالية، حيثستنفاد لى مصروف اإلإللوصول  -1
  :ستخدام المعادلة التاليةإحتساب ما يخص الفترة بإم تي يأ. من المورد خالل الفترة المحاسبية المستخرجة فعالً 

 لفترةعدد الوحدات المنتجة خالل ا × معدل النفاد للوحدة الواحدة = تكلفة النفاد للفترة المالية
 (14)مثال 
ستخراج حدى الدول إلإمتياز من بالحصول على حق اإل للتعدين الدوليةقامت الشركة  2161/ 6/2في 

 المنجمدينار، كما بلغت تكاليف إعداد وتجهيز  6211111 رض المنجمأستئجار إ، وبلغت تكاليف الذهب
 كمية الذهبوقد بلغت . ذهبونصة أ مليونن مخزون المنجم ب أوقد قدر الخبراء . دينار 011111

 .   ونصةأ 601111بمقدار  2166ولعام  ،ونصةأ 211111بمقدار 2161المستخرجة في عام 
 :المطلوب

 .منجم الذهبثبات قيد تكاليف إ .6
 . 2166و  2161حتساب مقدار النفاد السنوي للعامين إ .2
 . 2161زم إلثبات تكاليف النفاد لعام عمل قيد اليومية الآل .3
 . 36/62/2161في الميزانية العمومية المعدة في  منجم الذهبقيمة إظهار  .0

 ( 14)حل مثال 
 عداد البئروا  ستكشاف والتقييم قيد تكاليف اإل .6

   . (والحفر عدادستئجار واإلاإلتكاليف )منجم الذهب / من حـ 6111111
  البنك    / لى حـإ  6111111

 : حتساب تكلفة النفادإ .2
 

  ةالواحد ونصةلألمعدل النفاد 
 
= 

 واالعداداالستكشاف و  االستئجار تكاليف
 للمنجمحتياطي المقدر اإل

 
 

  لالونصةمعدل النفاد 
 
= 

6211111 + 011111 
6111111 

  ونصةأ/ دينار 6.1=                                    
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 دينار 321111=  211111×  6.1=  2161النفاد لعام  مصروف 
 . دينار 201111=  601111×  6.1=  2166النفاد لعام   مصروف 

 . 2161إثبات تكلفة النفاد لعام  .3
 36/62/2161                         مخزون الذهب/ من حـ 321111

    مجمع النفاد / من حـ 321111 
عتبار مصروف النفاد جزء من تكلفة الذهب إتم جعل حساب مخزون الذهب المستخرج مدينا حيث تم  

 .لى تكلفة بضاعة مباعه عند بيع الذهبإالمستخرج، والذي سيتحول 
 36/62/2161في الميزانية العمومية المعدة في  الذهبإظهار منجم  .0

 الشركة العربية للتعدين
 36/62/2161الميزانية العمومية كما في 

 المطلوبات وحقوق الملكية األصول 
  األصول طويلة األجل 
  األصول النافذة   
 6111111 

(321111) 
6201111 

 منجم الذهب 
 مجمع النفاد
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 التمارين
 (ختيار من متعددإ)التمرين األول 

 :ضع دائرة حول اإلجابة األصح لكل سؤال من األسئلة التالية
 0111وقيمتها كخردة  20111بمبلغ  1/0/2110لدى شركة النصر آلة تكلفتها عند الشراء بتاريخ  .6

ذا كانت إ 2161سنوات فما هي القيمة الدفترية لآللة نهاية عام  0نتاجي المتوقع دينار وعمرها اإل
   :هتالكحتساب اإلرقام السنين إلأالمنشاة تستخدم طريقة مجموع 

 دينار   63111 -ب دينار 66111   -أ
 دينار  61111 -د دينار 0111 -ج

دينار، قامت الشركة  21111 هتالكهاإومجمع دينار  30111كلفتها ت معدات الهدايةتمتلك شركة  .2
 نقداً  دينار 5000مبلغ  كماقبضتدينار  22111بآلة قيمتها السوقية العادلة  المعداتبمبادلة هذه 
 :عتباره عند تسجيل هذه العمليةإو الخسارة الذي يجب أالربح  كم يبلغ مقدار .خالل المبادلة

 .دينار ربح 0111 -ب   دينار ربح 62111  -أ

 .دينار ربح 1111 -د دينار خسارة  0111 -ج

  :أي من التكاليف التالية ال تعتبر جزءا من تكلفة االلة .3
 .لة في موقعهاتكاليف تركيب اآل -ب .            لةتكاليف شحن اآل -أ

 .لةقتراض لشراء اآلمصروف فوائد نتيجة اإل –د  .    لةرسوم جمركية على اآل -جـ

سنوات،  0قدر عمرها اإلنتاجي . دينار 31111 تكلفتهامعدات  1/1/2110في شركة حائلشترت إ .0
تقدير  الشركةأعادت . معداتها حسب طريقة القسط الثابت الشركةهلك ستت. دينار 1111ونفايتها 

، كما أعادت تقدير سنوات 0من  سنوات بدالً  0ليصبح العمر   6/6/2161في العمر اإلنتاجي 
 : يبلغ 2161 لعامإن قيمة مصروف اإلهتالك . دينار 3111قيمة النفاية للمعدات لتصبح 

 دينار 3111 -ب دينار 6000 -أ 

 ال شيء مما ذكر   -د دينار     2333.3 -جـ

   :صول الثابته المتشابهة بعضها ببعض يتممبادلة األعند  .0
 . اإلعتراف بخسارة المبادلة فقط -ب  .رباح المبادلة فقطأاإلعتراف ب -أ
ذا تم قبض إرباح المبادلة أعتراف باإل -د  .اإلعتراف بأرباح وخسائر المبادلة -جـ

 .نقدية خالل المبادلة
دينار وقدرت الشركة قيمة  01111وسط ماكنة تغليف بمبلغ شترت شركة الشرق األإ 6/6/2110في  .1

هتالك بطريقة القسط المتناقص سنوات، واإل 0نتاجي دينار والعمر اإل 0111الخردة لها بمبلغ 
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 إن. دى لتدميرها بالكامل وهي غير مؤمنهأتعرضت الماكنة لحريق  6/0/2166في . المضاعف
  :لة تبلغقيمة خسارة حريق اآل

 دينار 30111 -ب دينار        00111 -أ

 دينار 30300 -د دينار    31060.10 -ج

وقد . للشركة مبنىدينار لبناء  111111قطعة أرض بمبلغ  هليةاألشترت الشركة إ 6/6/2166في  .0
 :2166حدثت التكاليف والمتحصالت التالية خالل سنة 

 .دينار تكلفة هدم بناية قديمة موجودة على قطعة األرض 01111
 .دينار تكلفة رسوم قطعة األرض والمحاميين 0111
 .من بيع مخلفات هدم البناء دينار متحصالً  0111

 :للشركة الوطنية هو 36/62/2166األراضي في /إن رصيد حـ 
 .  دينار  103111 -ب  .    دينار 100111 -أ 

 .دينار  110111 -د  دينار 103111 -ج 
وقد دفعت . دينار 01111هتالكها إدينار ومجمع  01111الربيع العربي آلة تكلفتها  شركةلدى  .0

ثبات قيد إن إ. نتاجي لهالى زيادة العمر اإلإدت أمصاريف صيانة شاملة  دينار نقداً  21111الشركة 
 :دينار سيتضمن 21111الصيانة بمبلغ 

 .حساب اآللة مدينًا  وحساب النقدية دائناً  -أ
 .هتالك مدينًا وحساب النقدية دائناً حساب مجمع اإل -ب
 .حساب مصروف الصيانة مدينًا وحساب النقدية دائناً  -ج
 . هتالك دائناً حساب اآللة مدينا وحساب مجمع اإل -د

 (66-0)سئلة التالية جابة عن األستخدم المعلومات التالية لإلإ
وقد . رض الستغالل الفوسفات الموجودة فيهاأستمالك قطعة إب الفوسفات قامت شركة 6/6/2161في 

وقد . دينار 01111األرض  ستكشاف وحفرا  عداد و إدينار وبلغت تكاليف  001111بلغت تكلفة األرض 
كما قدرت قيمة . طن من الفوسفات من هذه األرض 21111ستخراج إنه سيتم أقدر مهندسو الشركة 

ما  2161لعام وقد بلغت الكمية المستغلة . دينار 01111ستغالل الفوسفات بمبلغ إنتهاء إاألرض بعد 
 .طن 0111مقداره 

  :ن معدل النفاد لتكاليف منجم الفوسفات يبلغإ .0
 دينار للطن  31 -ب دينار للطن      21 -أ

 دينار للطن  22.0 -د دينار للطن    30.0 -ج

  :الذي سيظهر في بيان الدخل يبلغ 2161ن مصروف النفاد لعام إ .61
 دينار 621111 -ب دينار      01111 -أ
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 صفر  -د دينار    630111 -ج
  :بالميزانية تبلغ 2161ن القيمة الدفترية لمنجم الفوسفات نهاية إ .66

 دينار  061111 -ب دينار     001111   -أ  
 ال شيء مما ذكر -د دينار    001111 -ج  

 التمرين الثاني  
هتالكها إدينار ومجمع  01111كان لدى شركة الفارس العربي سيارات تكلفتها التاريخية  6/6/2166في 

في هذا التاريخ تم إعادة تقييم . سنوات 0هذا التاريخ دينار، وعمرها المتبقي في  61111في هذا التاريخ 
وتستخدم الشركة  %.21تخضع الشركة لضريبة دخل بنسبة . دينار 11111السيارات بقيمة عادلة تبلغ 

 .هتالكحتساب اإلطريقة القسط الثابت إل
 : المطلوب

 (.61)إثبات قيود إعادة تقييم السيارات بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  .6
 .36/62/2166هتالك السيارات أعاله في إإثبات قيد اليومية الخاص ب .2
 .والخاص بإطفاء فائض إعادة التقييم 36/62/2166إثبات قيد اليومية في  .3

 التمرين الثالث
وعند الشراء قدر العمر . دينار 00111شترت شركة الهدى معدات تكلفتها التاريخية إ 6/6/2110في 

، قامت الشركة 6/6/2166في . دينار 0111ات، كما قدرت الخردة بقيمة سنو  0اإلنتاجي للمعدات بـ 
دينار، ونتيجة لذلك قامت اإلدارة بمراجعة العمر  20111ببرنامج صيانة شامل للمعدات ودفعت مبلغ 

سنوات من تاريخ شراء المعدات،  0اإلنتاجي وقيمة الخردة للمعدات بحيث تم تمديد العمر اإلنتاجي إلى 
بأن الشركة تستخدم طريقة القسط  علماً . دينار 0111بمبلغ ( الخردة)تقدير القيمة المتبقية كما أعيد 

 .الثابت
 ما هو مصروف اإلهتالك السنوي بعد تعديل العمر اإلنتاجي للمعدات وتعديل قيمة الخردة؟: المطلوب

 التمرين الرابع 
دينار، وقدر العمر اإلنتاجي بأربع  61111مل آلة بلغت كلفتها شترت محالت األإ 6/6/2111في 

مل طريقة النشاط  وتستخدم محالت األ. دينار 6111سنوات وقيمة الخردة في نهاية العمر اإلنتاجي بمبلغ 
وحدة  خالل عمرها اإلنتاجي، وقد كان اإلنتاج الفعلي   11111نه قدر أن اآللة ستنتج أ هتالك، علماً لإل

  :نتاجي كما يليخالل عمرها اإل
 وحدة  خالل السنة األولى 21111 -
 وحدة  خالل السنة الثانية  61111 -
 وحدة  خالل السنة الثالثة 20111 -
 وحدة  خالل السنة الرابعة 0111 -

 .ربعةهتالك السنوي بطريقة النشاط للسنوات األحسب مصروف اإلإ :المطلوب
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 التمرين الخامس 
دينار كمصروفات  0111دينار ودفعت مبلغ  12111بمبلغ  آلةشترت شركة الخليل إ 6/6/2110في 

وفي  .دينار 61111باع في نهايتها اآللة بمبلغ وقد قدر العمر اإلنتاجي لآللة بأربع سنوات ت  . نقل وتركيب
وقد  دينار 00111لة أخرى جديدة، وقد قدرت القيمة العادلة لآللة الجديدة آستبدال اآللة بإتم  6/0/2110

أن الشركة تستخدم طريقة  علماً . خالل المبادلة دينار نقداً  2011االخر من الطرفشركة الخليل  استلمت
 . القسط الثابت لإلهتالك

 .لةعداد قيد مبادلة اآلا  و خسارة المبادلة و أحسب ربح إ :المطلوب
 التمرين السادس  

وقد قدر العمر . دينار لنقل الموظفين لديها 10111بمبلغ  سيارةشترت شركة السالم إ 6/6/2110في 
قامت الشركة  6/0/2161وفي  .دينار 0111بمبلغ  السيارةباع في نهايتها سنوات ت   1اإلنتاجي لآللة بـ 

 . أن الشركة تستخدم طريقة القسط الثابت لإلهتالك علماً . حدى الجمعيات الخيريةإلبالسيارة بالتبرع  
 بالسيارةعداد قيد التبرع  إ :المطلوب
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 ول جابة التمرين األ إ
 66 61 0 0 0 1 0 0 3 2 6 الرقم 
 ب أ أ ب ج د ج ب د أ ب جابة اإل

 جابة التمرين الثاني إ
- 01111)دينار والقيمة الدفترية للسيارات  11111عادة التقييم يمثل الفرق بين القيمة العادلة إن فائض إ

لتزامات وبعد طرح اإل. دينار 21111عادة التقييم يبلغ إن فائض أي أدينار،  01111( = 61111
يبلغ ثر الضريبة أبعد عادة التقييم إن فائض إف%( 21×21111)دينار  0111الضريبية المؤجلة البالغة 

 .دينار 61111
 :عادة  التقييم على النحو التاليإعداد قيد إويتم  .1

 36/62/2166 هتالك السياراتإمجمع / من حـ  61111
  السيارات/ حـ      61111

  فائض إعادة التقييم/ لى حـإ     61111 
  لتزامات ضريبية مؤجلةإ/ حـ         0111 
 :2011لعام هتالك السنوي اثبات اإل .2

 36/62/2166 0÷( 11111)هتالك اآلالت إمصروف / من حـ  60111
  هتالك اآلالت إمجمع / لى حـإ     60111 
  :والخاص بإطفاء فائض إعادة التقييم 36/62/2166في  اليوميةقيد  .3

 0÷  61111فائض إعادة التقييم        / من حـ        0111
 أرباح مدورة/ لى  حـإ        0111 

 جابة التمرين الثالث إ
 دينار  60111=    0(/0111-00111= )هتالك السنوي قبل التغير بالتقديرات مصروف اإل

 هتالك مجمع اإل –التكلفة =    6/6/2166الدفترية في القيمة 
                                  =00111 –  (60111 ×3) 
                                 =00111 - 02111   
 دينار  33111=                                
  20111+  33111= القيمة الدفترية بعد دفع الصيانة 
 دينار  00111=                                
 نتاجيالعمر اإل/  (الخردة –القيمة الدفترية = )عادة التقدير إمصروف االهتالك السنوي بعد 

                                            (=00111 -0111/ )0 
 دينار  61111=                                              
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 جابة التمرين الرابع إ
 .وحدة/ دينار  1.20=  11111÷ (  6111-61111= )معدل اإلهتالك للوحدة  

  :المسافة المقطوعة  وكما يلي× معدل اإلهتالك للوحدة  = هتالك مصروف اإل
 هتالكإلمصروف ا الفترة الزمنية

 دينار 0111. = 20× وحدة   21111 ولىالسنة األ
 دينار 2011.  = 20×وحدة   61111 السنة الثانية
 دينار 1201.  = 20×وحدة   20111 السنة الثالثة
 دينار 6201  .  =20× وحدة  0111 السنة الرابعة
 دينار 11000=     وحدة 10000 المجموع

 جابة التمرين الخامس إ
 هتالك مجمع اإل –التكلفة =  6/0/2110في  الصادرةلآللة القيمة الدفترية 

                                            =01111  - }(01111 – 61111)/0{1.5  * ( 
                                            =01111 – 22011  

 دينار  00011=                                           
   الصادرة لآللةالقيمة الدفترية  – (النقدية المقبوضة+ لة المستلمة القيمة العادلة لآل= ) اآللةرباح مبادلة أ

  =(00111    +2011)    -       (00011) 
 دينار 63111= 

 :  عداد القيد التاليإوسيتم 
 6/0/2110      من مذكورين  

   اآلالت/حـ 00111
   الواردة –الت هتالك اآلإمجمع / حـ 22011
   النقدية  / حـ  2011

  إلى مذكورين   
 الصادرة  -الت اآل/ حـ  01111 
 بيان الدخل – اآللة مبادلةمكاسب / حـ  63111 

 جابة التمرين السادسإ
 سنة  2.0×    1( /0111 – 10111= ) 6/0/2161هتالك في مجمع اإل

 دينار  20111=                                    
  20111 – 10111=  بالسيارةالقيمة الدفترية =  بالسيارةمصروف التبرع 

 دينار 02111=                                                  
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20111 
02111 

 6/0/2161         هتالك                             مجمع اإل/ من حـ
 بالسيارةمصروف التبرع / حـ    

 السيارة/ لى حـإ 10111 
 (بالسيارة التبرعإثبات )        
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 صول غير الملموسةاأل :التاسعالفصل 
 

 أهداف الفصل التعليمية
 -:التالية باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 

 صل غير الملموس وخصائصهتعريف األ. 

 الملموس وكيفية قياسهصل غير عتراف باألشروط اإل. 

 صل غير الملموسالشراء المنفصل لأل. 

  المعالجة المحاسبية لتكاليف البحث والتطويرR&D Costs. 

  صول غير الملموسة بعضها ببعضبيان المعالجة المحاسبية لمبادلة األ. 

 صول غير الملموسة المولدة داخليًا والشهرة المولدة داخلياً معالجة األ. 

 عادة التقييمإنموذج التكلفة ونموذج  :صول غير الملموسةحق لألآلبيان القياس ال . 

  (.ما قبل بدء العمل)التعرف على معالجة مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 صول غير الملموسةطفاء األبيان المعالجة المحاسبية إل. 

 (.  83)صول غير الملموسة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم فصاح المتعلقة باألمتطلبات اإل 
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 صول غير الملموسةاأل
Intangibles Assets 

 مقدمة  .1
ت، حيث تعتبر هذه آحد عناصر الموارد الهامة لدى العديد من المنشأصول غير الملموسة تمثل األ

فالعالمة التجارية وسمعة الشركة مثاًل . تآيرادات لدى تلك المنشصول المصدر الرئيس والهام لتوليد اإلاأل
لبسة تمثل المصدر الرئيس لنجاح شركات المشروبات الغازية، وبعض الفنادق العالمية وشركات األ

بعد حصولها رخصة تشغيل  ن هناك بعض الشركات ال تستطيع ممارسة العمل اإلأكما . وشركات العطور
 .ول على حق العمل يعالج كأصل غير ملموسن المقابل المدفوع للحصإفي دولة ما وبالتالي ف

 :بالخصائص التاليةصول غير الملموسة وتمتاز األ
 . خرىصول األ، ولكن يمكن تمييزها عن األليس لها وجود مادي ملموس .أ 
 .صول غير مالية، وهي بند غير نقديأ .ب 
 .كثر من فترة واحدةنتفاع منها بالغالب ألو فترة اإلأنتاجي يمتد عمرها اإل .ج 
 .و قد يتم شرائها من الخارجأ تنشأ داخلياً قد  .د 
 .نخفاض فيها في حالة عدم وجود سوق نشط لهاو اإلأصعوبة التحقق من قيمتها ومدى الزيادة  .ه 

  :ما يلي صول غير الملموسة األمثلة الشائعة على ومن األ
 Goodwill الشهرة -
 Patentsختراع براءة اإل -
 Trademarkالعالمة التجارية  -
  Tradename  التجاريسم اإل -
 Copyrightsحقوق التاليف  -
  Franchiseمتيازحقوق اإل -
 Custmer Listقوائم العمالء   -
 Computer Software برامج الحاسوب  -

  An Intangible Asset Definition    األصل غير الملموس تعريف .2
صل غير شرطيين في األن يتوفر أأصل غير نقدي قابل للتحديد لكن ليس له وجود مادي، ويجب  

ن تحصل أيتوقع ، و تسيطر عليه المنشأة نتيجة ألحداث سابقة مثل الشراء أو التطوير الداخلي الملموس
 .المنشاة نتيجة إقتناء أو إستخدام األصل على منافع إقتصاديه ممثلة بتدفقات نقدية مستقبلية

   Recognition and Measurementاإلعتراف والقياس  .3
 :اف ببند ما كأصل غير ملموس عند توفر شرطين همايتم اإلعتر 

 . قتصادية المستقبلية المتوقعة المرتبطة باألصل إلى المنشأةمن المحتمل تدفق المنافع اإل -أ
 .أن يكون من الممكن قياس تكلفة األصل بموثوقية -ب
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. عاله، تعتبر  تكاليفه مصروف إيرادي يقفل في بيان الدخلأوأي اصل غير ملموس ال يستوفي الشرطيين 
 .و تخفيض التكاليفأو تقديم الخدمات أللمننشاة عن طريق بيع البضاعة  قتصاديةاإلوتتحق المنافع 

عتراف عاله لإلأول ساسيًا لتحقيق الشرط األأمرًا أصل غير الملموس ة على األأوتعتبر سيطرة المنش
صل غير الملموس من خالل وجود حماية قانونية وقد تتم سيطرة المنشاة على األ .صول غير الملموسهباأل

و بوالء العمالء كأصل أعتراف بمهارات العمال في حين ال يمكن اإل. ختراعكما هو الحال في براءات اإل
كما  و الموظفين من ترك العمل لديها،أة ال تملك السيطرة على منع العمال أن المنشغير ملموس نظرًا أل

 .ستمرار في الشراء من المنشاةجبار العمالء على اإلإال تستطيع 
 Initial Recognitionاإلعتراف المبدئي 

يتم إمتالك أو إقتناء األصول غير الملموسة بالعديد من الطرق، فقد يتم ذلك من خالل الشراء المنفصل،  
أو التطوير الذاتي من قبل نفس المنشأة  أو اإلقتناء كجزء من إندماج األعمال، أو من خالل منحة حكومية

صل عتراف باألنه ال يمكن اإلأعلمًا ب. صول بعضها ببعضأثاًل، أو من خالل عمليات مبادلة كالشهرة م
ة على تحديده وعزله عن أصول وعدم قدرة المنشأغير الملومس بشكل مستقل في حالة شرائه مع مجموعة 

 .الحالة كجزء من الشهرةهذه خرى، حيث يعالج في مثل صول األاأل
صول غير األ"المعنون ( 33)بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم وتقاس تكلفة األصول غير الملموسة 

 :كما يلي" الملموسة 
 :وتشمل التكلفة ما يلي، تقاس األصول غير الملموسة والتي يتم شرائها مبدئيًا بالتكلفة -أ 

  وضرائب الشراء غير المستردة، مطروحًا منه ستيراد إسعر الشراء بما في ذلك أي رسوم
 .الخصومات والحسومات التجارية

  التكاليف المتعلقة بشكل مباشر لتهيئة األصل لإلستخدام المقصود مثل، منافع الموظفين والرسوم
ختبار سالمة أداء األصل  .المهنية وتكاليف فحص وا 

 :وتعتبر مصاريف عند تكبدها وتشمل وهناك تكاليف ال تعتبر جزء من تكلفة األصل غير الملموس، -ب 
  التكاليف اإلضافية الناجمة عن شراء األصل بمدفوعات آجلة، وبالتالي يسجل األصل بالسعر

وما يتم دفعه زيادة على ذلك يسجل تكاليف . النقدي له أو السعر ضمن شروط الدفع العادية
 .تمويل خالل فترة التمويل ضمن بيان الدخل

 عالن  بما فيها الحمالت اإلعالنية الكبيرةمصاريف الدعاية واإل. 
 تكاليف ممارسة العمل في موقع جديد أو بأساليب جديدة، مثل تكاليف التدريب. 
 التكاليف اإلدارية. 
 التكاليف المتكبدة في الفترة التي يكون األصل جاهزًا لإلستخدام. 
 ألصل بكميات محدودة في الخسائر التشغيلية األولية، مثل الخسائر الناجمة عن طرح مخرجات ا

 .بداية عمل األصل
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 .تملك أصل غير ملموس من خالل إندماج األعمال  -ج 
صول أخرى، حيث تنتقل أصول شركة أندماج والذي يمثل قيام شركة بشراء صافي إعند حدوث 

 ، ففي مثل هذه الحالةرية وينتهي وجود الشركة المشتراهلى الشركة المشتإلتزامات الشركة المشتراه ا  و 
  :صول غير الملموسة التاليةقد يتضمن األ ،ن قيد عملية الشراء في دفاتر الشركة المشتريةإف
و عالمة تجارية لدى أو حقوق تأليف أختراع إكوجود براءة  صول غير ملموسة معرفة ومحددة،أ -1

بالقيمة العادلة لها في ا عتراف بهويتم اإل .لى الشركة المشتريةإنتقال السيطره عليها ا  الشركة المشتراه، و 
 ".إندماج األعمال( "3)رقم  إلعداد التقارير المالية لدوليامعيار التاريخ الشراء وفقًا لما يتطلبه 

والتي تمثل زيادة تكلفة الشراء المدفوعة من قبل الشركة المشترية عن القيمة العادلة  :الشهرة -2
 (.لتزاماتالقيمة العادلة لإل –صول عادلة لألالقيمة ال= صول صول المشتراه، وصافي األلصافي األ

 ( 1)مثال 
، وقد دفعت الشركة مبلغ دينار 01111 أشترت شركة أدوية الحكمة براءة إختراع بمبلغ 1/5/2112في  

 .تسجيل لدى الجهات الحكومية نقداً دينار رسوم  0111
 . إثبات قيد اليومية إلثبات شراء براءة اإلختراع :المطلوب
   ( 1) حل مثال

 1/5/2112 ختراع إحقوق / من حـ  00111
  النقدية/ لى حـإ 00111 

 .خرغير ملموس آأصل غير ملموس بأصل  مبادلة .4
عند إمتالك أصل غير ملموس من خالل عملية مبادلة، يقاس األصل غير الملموس المشترى بقيمته   

 :ستثناء الحاالت التاليةإبالعادلة، 
أي يجب أن يكون جوهر عملية التبادل تجاري، )لى الجوهر التجاري إكانت عملية التبادل تفتقر  - أ

 (و عالقات مع البائع لذلك األصل كأن تكون شركة تابعة مثالً أوليس لوجود مجاملة 
 . صل الملموس بموثوقيةذا كان ال يكمن قياس القيمة العادلة لألإ  - ب

عاله، يتوجب قياس األصل غير الملموس المشترى بالقيمة المسجلة أفي حالة توفر أي من الحاليتين 
 (. مبادلتها)لألصل أو األصول التي تم التنازل عنها ( الدفترية)
 ( 2)مثال   
ستالم إدينار، مقابل  01111تحاد بمبادلة عالمة تجارية قيمتها الدفترية بسجالت الشركة قامت شركة اإل  

 . دينار 111111خرى قيمتها العادلة أختراع من شركة إبراءة 
 .ثبات قيد المبادلةإ :المطلوب
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 ( 2)حل مثال 
 براءة اختراع  / من حـ  111111

 
 

01111 
21111 

 مذمورينلى إ
 العالمة التجارية / حـ
 صول غير ملموسةأرباح مبادلة أ/ حـ

 اإلعتراف باألصول غير الملموسة المولدة داخليًا  .5
Internally Generated Intengibles  

تعتبر الشهرة المولدة داخليًا من أشهر األمثلة على األصول غير الملموسة المولدة داخليًا والتي يمنع  
إال أن هناك أصول غير ملموسة يتم تطويرها ذاتيًا من قبل . المعيار اإلعتراف بها كأصل غير ملموس

مكن قياس تكاليفها بموثوقية وكانت قابلة للتحديد والتمييز عن األصول المنشأة حيث يتم اإلعتراف بها إذا أ
( 83)كقاعدة عامة يمنع معيار المحاسبة الدولي رقمو  .ن يتحقق منها تدفق منافع مستقبليةأاألخرى ويتوقع 

، وذلك لعدم القدرة على قياس تكلفته بشكل موثوق من جهة صل غير الملموس المولد داخلياً عتراف باألاإل
 .خرىأمن جهة  بهقتصادية المستقبلية الخاصة مكانية تحديد المنافع اإلإوعدم 

 :بهذا الخصوص كما يلي (33)المحاسبة الدولي رقم  ويمكن بيان متطلبات معيار
ن تحديد القيمة أيعتبر المعيار  يجب عدم اإلعتراف بالشهرة المولدة داخليًا كأصل غير ملموس، حيث .1

ن قياس تكاليف أعتراف بها وتسجيلها، بل يعتبر المعيار ساسي لإلالعادلة للشهرة ليس بالمتطلب األ
 .عتراف بهان يتم بشكل موضوعي وموثوق، وبالتالي يتوجب عدم اإلأال يمكن  نشاء الشهرة داخلياً إ

داخليًا، والبيانات اإلدارية المولدة داخليًا، وعناوين النشر يجب عدم اإلعتراف باألسماء التجارية المولدة  .2
 .المولدة داخليًا، وقوائم العمالء والبنود المشابهة لها المولدة داخليًا على أنها أصول غير ملموسة

  Research & Developmentsتكاليف البحث والتطوير  1.5
 تكاليف البحث 1.1.5  

خالل فترة البحث كمصروف ضمن بيان الدخل، لعدم قدرة المنشأة على يتم معالجة التكاليف المتكبدة 
ومن األمثلة . إظهار وجود لألصل غير الملموس نظرًا لعدم الوصول لمرحلة تطوير أصل غير ملموس

األنشطة التي تهدف للحصول على معرفة جديدة، وعملية تطبيق لنتائج البحث، : على أنشطة البحث
 .ات والمواد واألنظمةوالبحث عن بدائل للعملي

 تكاليف التطوير   2.1.5
يتم اإلعتراف باألصل غير الملموس المولد داخليًا عدا الشهرة عندما يكون قابل للتمييز أو التحديد عن 

وبشكل عام يجب اإلعتراف بتكاليف عملية . األصول األخرى مثل اإلعتراف بتطوير تقنية إنتاج جديدة
 :إذا تمكنت المنشأة من إثبات توفر جميع البنود المحددة التالية التطوير كأصل غير ملموس فقط

 .ستكمال األصل غير الملموس بحيث يصبح متوفرا لإلستخدام أو البيعالجدوى الفنية إل -
ستخدامه أو بيعه -  .نية المنشاة إلستكمال األصل وا 
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 .قدرة المنشأة على إستخدام أو بيع األصل -
 .منافع إقتصادية مستقبلية محتملةكيف سيولد األصل غير الملموس  -
 . بيان وجود سوق إلنتاج األصل غير الملموس  أو لألصل غير الملموس نفسه -
ستخدام أو بيع األصل غير  - توفر الموارد الفنية والمالية المناسبة وغيرها من الموارد إلكمال تطوير وا 

 .الملموس
 .خالل تطويره بشكل موثوقالقدرة على قياس النفقات المتعلقة باألصل غير الملموس  -

عتراف بالتكاليف المنفقة لغايات عاله فيتوجب اإلأأما خالل المرحلة التي تسبق توفر البنود المحددة 
عتبارًا من تاريخ تحقق إالتطوير كمصروف وعدم رسملتها، في حين تبدأ عملية رسملة تكاليف التطوير 

 .المنشاة من توفر هذه البنود
 (3)مثال 

الشفاء بتصنيع العديد من األدوية، وتقوم بالعديد من األبحاث والدراسات في هذا المجال، تقوم شركة 
كتشاف دواء جديد لمعالجة مرض السكري بشكل فعال، إحد األبحاث التي قامت بها الشركة تم أوخالل 

د وبع 1/0/2112مرحلة تطوير الدواء لغايات تصنيعه وبيعه، وفي  1/1/2112وقد بدأت الشركة في 
إجراء العديد من التجارب تحققت الشركة من إمكانية تلبية البنود المحددة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

بلغ مجموع التكاليف المنفقة على تطوير الدواء . عتراف بعملية التطوير كأصل غير ملموس، لإل(83)
ولغاية  1/1/2112الفترة من دينار تم إنفاقها خالل  151111، منها 2112دينار خالل العام  511111

 .علمًا بأن الشركة تعد قوائم ربع سنوية. 81/8/2112
واثبات القيد  2112 بيان كيفية معالجة النفقات المدفوعة على عملية التطوير خالل العام : المطلوب

 . زمالآل
 (3)حل مثال 

صاًل أ( 151111-511111)دينار  851111والبالغة  1/0/2112عتبارًا من إتعتبر المبالغ المنفقة 
ن الشركة تحققت من إمكانية تلبية البنود المحددة في المعيار المحاسبي الدولي رقم غير ملموس نظرًا أل

ما المبالغ المنفقة قبل هذا التاريخ أ. عتراف بعملية التطوير كأصل غير ملموس في هذا التاريخ، لإل(83)
 . دينار فتعتبر مصاريف فترة 15111والبالغة 
  :عداد القيد التاليإويتم 

 ختراع براءة اإل/ من حـ  851111
 851111  النقدية/ لى حـإ

ختبار   ومن األمثلة على أنشطة التطوير التي قد ال يعترف بها كأصل غير ملموس، تصميم وتشييد وا 
 . نماذج وتصميم اإلنتاج قبل اإلنتاج أو قبل اإلستعمال، وتصميم األدوات والقوالب التي تشمل تقنية جديدة

 غير الملموس كافة  وتشمل تكلفة األصل غير الملموس المولد داخليًا والذي إستوفى تعريف األصل
  :مثلتهاأالنفقات الضرورية لتطوير أو تصنيع أو تهيئة أصل قادر على العمل وفق رغبة اإلدارة، ومن 
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 .تكلفة المواد والخدمات المستخدمة والمستنفدة لتوليد األصل غير الملموس -
 .الرواتب واألجور المتعلقة بتوليد األصل غير الملموس -
 .ية، مثل تسجيل براءة اإلختراعرسوم تسجيل الحقوق القانون -
 .مصاريف إطفاء براءة اإلختراع والتراخيص المستعملة لتوليد األصل غير الملموس -

وبالمقابل ال تعتبر المصاريف المتعلقة بتدريب الموظفين لتشغيل األصل غير الملموس وتكاليف البيع 
 .ل غير الملموس المطور داخلياً والنفقات اإلدارية والمصاريف الثابتة العامة جزء من تكلفة األص

لى إبدأت شركة المخترعون لتطوير اللقاحات بمحاولة بحثية للوصول  1/1/2111بتاريخ  ( 4)مثال   
 .نفلونزا الخنازيرلقاح مضاد إل

جريت على العديد من أختبارات التي لى نتائج تثبت نجاح اإلإتم التوصل  1/0/2112وبتاريخ 
وقد تحققت بهذا التاريخ كافة  .و التصنيعأ، وبدأت مرحلة تطوير التركيبة لتصبح جاهزة للبيع شخاصاأل

 (.83)رقم  المحاسبة الدولي ختراع كأصل غير ملموس وفقًا لمتطلبات معيار عتراف ببراءة اإلشروط اإل
 .2112نتهاء من المشروع نهاية عام وتم اإل

 :81/12/2112وحتى  1/1/2111ركة من وقد تم حصر التكاليف التي تكبدتها الش
 مالحظات التكلفة بالدينار البند

 تم صرفها بشكل منتظم شهرياً  دينار 01111 ولية كيماوية مستخدمةأمواد 
 نتظامإتصرف شهريًا وب دينار 31111 جور ورواتب الباحثينأ
جهزة ومعدات تم شرائها أ

 خصيصا للمشروع
 

نتاجي لها عامين                                                                       العمر اإل دينار 21111
وتستهلك بالقسط الثابت                                                                

 .ي قيمة بعد ذلكأوليس لها 
  11111 ختراعرسوم تسجيل براءة اإل

الواجب رسملتها بموجب معيار ( ختراعبراءة اإل)صل غير الملموس قيمة األثبات ا  حتساب و إ :المطلوب 
 (.83)المحاسبة الدولي رقم 

 ( 4)حل مثال  
حقة وبالتالي يتم رسملة التكاليف الآل 1/0/2112ختراع قد تحققت بتاريخ ن شروط الرسملة لبراءة اإلإ 

  :وهي 2112لهذا التاريخ وحتى نهاية عام 
 ( 0/20×   01111)دينار       15111        تكلفة المواد المستخدمة   -
  (0/20×   31111)دينار        21111       جور ورواتب الباحثين   أ -
 (0/20×   21111)دينار         5111 مستخدمة       جهزة ومعدات أ -
 دينار 11111    ختراع رسوم تسجيل براءة اإل -
 دينار    51111             المجموع              
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ترة تحمل لبيان الدخل خرى التي لم ترسمل فتعتبر لمرحلة البحث ويعترف بها كمصروف فما التكاليف األأ
  :صل غير الملموس كما يليعتراف باألثبات قيد اإلإويتم . وقت حدوثها
 ختراع  إبراءة / من حـ  51111

 
 

81111 
15111 

 مذكورين لىإ
 النقدية / حـ
 مخزون مواد اولية كيماوية/ حـ

 اجهزة ومعدات / حـ  5111 

 (:ما قبل بدء العمل)مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  .6
Pre-Operating Costs and  Establishment Costs 

عند دفع نفقات لتوفير منافع إقتصادية مستقبلية للمنشأة، ولكن ال يتم إمتالك أصل غير ملموس يمكن 
به، يتم في هذه الحالة اإلعتراف بتلك النفقات كمصاريف مباشرة عند تحققها وعند إعداد أول اإلعتراف 

 :قوائم مالية بعد بدء األعمال وتشمل
وتشمل التكاليف التي تدفع قبل بدء المنشأة أعمالها وتستفيد منها المنشأة على : مصاريف التأسيس -  

دوى اإلقتصادية، والمصاريف القانونية لترخيص  مدار حياتها، ومن أمثلتها تكاليف دراسات الج
 .ورسوم اإلنتساب التي تدفع مرة واحدة ،المنشأة، والرسوم المقطوعة التي تدفع مرة واحدة

وهي المصاريف اإلدارية والعمومية المدفوعة قبل بدء العمل، وبالتالي فهي : مصاريف ما قبل التشغيل -
المصاريف التي تستفيد منها فترة ما قبل بدء المنشأة لنشاطها، مثل مصروف إصدار منتج جديد، أو 

 . مصاريف رواتب العاملين قبل بدء العمل
 ( 5)مثال  
المبالغ التالية " قيد التأسيس" البشائردفع الشركاء في شركة  31/3/2112 – 1/1/2112في الفترة من   

 :كمصاريف تأسيس وما قبل التشغيل وتشمل
 مصاريف دراسة جدوى إقتصادية دينار 3111 -
  جورأدينار رواتب و  0111 -
 .نتساب لغرفة التجارةإدينار رسوم  1111  -

بين كيفية معالجة هذه المصاريف في قائمة المركز المالي اإلفتتاحية للشركة كما في : المطلوب
 .31/12/2112عداد القوائم المالية في إ، وعند 31/3/2112

 ( 5)حل مثال 
دينار  0111دينار كمصاريف تأسيس، ومبلغ  0111ستظهر قائمة المركز المالي اإلفتتاحية رصيد  

 .مصاريف ما قبل التشغيل
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 :سيتم إعداد القيد التالي 31/12/2112قائمة المركز المالي في  عدادإوعند 
 31/12/2112 ملخص الدخل              / من حـ  15111 

  
0111 

 مذكورين لىإ
 مصاريف التأسيس/ حـ

 

  مصاريف ما قبل التشغيل/ حـ 0111 

  Computer Softwaresبرامج الحاسوب .7
صول غير الملموسة في يتم معالجة برامج الحاسوب المولدة داخليًا وفقًا لما تم توضيحة سابقًا بالنسبة لأل 

 ، فيتم مكان قياس تكلفتها بموثوقيةذا ثبتت الجدوى الفنية لبرامج الحاسوب وكان باإلإمرحلة التطوير، بحيث 
 .هنا رسملة هذه البرامج كأصل غير ملموس

 :ويمكن تقسيمها الى ،ستخدامها داخلياً خر إلآوقد تلجأ المنشأة لشراء برامج حاسوب من طرف 
  Operating Softwareبرامج التشغيل 1.7
   Windowsنظمة تشغيلأويقصد بها البرامج التي ال يعمل جهاز الحاسوب بدونها، مثل   
الن الحاسوب بدونها   Hardwareتكلفة ي منأوغيرها، فيتم معالجتها كجزء من تكلفة الحاسوب نفسه  

جهزة الحاسوب كممتلكات والمباني أوتعامل . جزاء الحاسوب بعضها ببعضأال يعمل وهي تربط 
 .والمعدات المبينة في الفصل الثامن من هذا الكتاب

   Softwaresالبرامج الخاصة 2.7
مثل برامج نتاج و لإلأو رقابية أو مالية أدارية إغراض وتتضمن البرامج المستخدمة من قبل المنشأة أل 

عتراف بهذه البرامج كأصل غير ملموس ويتم اإل .الموارد البشرية وبرامج المحاسبة والمستودعات وغيرها
 . ستخدامبتكلفة الشراء شاملة كافة التكاليف المتكبدة حتى يصبح جاهز لإل

طفاء األصل غير الملموس .3  العمر اإلنتاجي وا 
  Amortization Period and Useful Life 

 :لى فئتين هماإصول غير الملموسة من حيث قابليتها لإلطفاء يمكن تقسيم األ
نتاجي محدد لها أو فترة محددة إطفائها نظرًا لوجود عمر إصول غير الملموسة التي يتوجب األ .1

 . ستغالل عالمة تجارية لفترة محددةإستخدامها، مثال ذلك الحصول على ترخيص ا  ستفادة منها و لإل
دد أو نتاجي محإعمر  صول التي ليس لهاهي األطفائها إصول غير الملموسة التي يتوجب عدم األ .2

و عمر أختراع لفترة غير محدودة وعدم وجود فترة إ، مثل شراء المنشاة لبراءة ستفادة منهافترة محددة لإل
 .ندماجالناتجة عن اإل و الشهرةأ، ستفادة منهانتاجي محدد لإلإ
 طفائهاإصول غير الملموسة التي يتوجب األ 1.3

ن تؤخذ أطفائه حسب طبيعته، ويمكن إيتم تحديد العمر اإلنتاجي لألصل غير الملموس التي يتوجب  -أ 
ستقرار الصناعة، واإلستخدام ا  بعين اإلعتبار عوامل عديدة لتحديد ذلك العمر منها دورة حياة المنتج، و 
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نتاجي لألصل غير الملموس ختالف العمر اإلإوفي حالة . المتوقع من قبل المنشأة، والقيود القانونية
 .طفاء السنويحستاب قسط اإلإقل لغايات عتماد العمر األإعن عمره القانوني فيتم 

المبلغ نتاجي المحدد ويكون يجب توزيع المبلغ القابل لإلهتالك لألصول غير الملموسة ذات العمر اإل -ب
 مطروحاً ( أو مبلغ أخر غير التكلفة، مثال في نموذج إعادة التقييم)القابل لإلطفاء هو تكلفة األصل 

ستخدام ويتوقف عندما يتم إلغاء عندما يكون األصل جاهزًا لإل طفاءويبدأ اإل. منه قيمته المتبقية
الدولي إلعداد  معيارال عتراف به أو يتم إعادة تصنيفه على أنه محتفظ به برسم البيع بموجباإل

 (.5)رقم التقارير المالية 
ما لم يكن هناك تعهد من قبل طرف ( صفر)يتم إعتبار القيمة المتبقية لألصل غير الملموس تساوي  -جـ

ثالث لشراء األصل في نهاية عمره اإلنتاجي، أو إن كان هناك سوق نشط لألصل يمكن من خالله 
لى إحتمالية إستمرار وجود سوق نشط لألصل غير الملموس إفة تحديد القيمة المتبقية لألصل إضا

 .حتى نهاية عمره اإلنتاجي
إعادة تقييم العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية لألصل غير  (83)معيار المحاسبة الدولي رقم يتطلب  -د

ًا كتغيرات في الملموس سنويًا، وكذلك مراجعة طريقة اإلطفاء سنويًا، ويتم معاملة هذه التغيرات محاسبي
كما هو موضح في الفصل الثالث من  (8)التقديرات المحاسبية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

 .هذا الكتاب
ما أعتراف به كمصروف حيث يجعل مدينًا، صول غير الملموسة باإلطفاء السنوي لألويتم معالجة مبلغ اإل

 .صل غير الملموسطفاء األإو مجمع أصل غير الملومس ما األأالطرف الدائن بالقيد فيكون 
 ( 6)مثال 
ستغالله في تصنيع دواء لمرض دوية إلحد األأختراع إحقوق  العربيةدوية شرت شركة األإ 1/1/2111في 

في غضون  ةجديد كتشافاتإحتمالية ظهور دينار، ونظرًا إل 31111سنوات بتكلفة بلغت  3الضغط ولمدة 
ستخدام طريقة إوقد تم . سنوات 5بـ ختراع نتاجي لحقوق اإلسنوات تم تقدير العمر اإل 3فترة تقل عن 

 .ختراعطفاء تكاليف حقوق اإلإالقسط الثابت لغايات 
 .2111بيان المعالجة المحاسبية لما سبق في دفاتر الشركة للعام  :المطلوب

 ( 6)مثال  حل
 قيد شراء حقوق االختراع

 1/1/2111 ختراع إحقوق / من حـ  31111
  النقدية/ لى حـإ     31111 

 2111ختراع في نهاية العام طفاء حقوق اإلإقيد 
 81/12/2111 ختراع              إطفاء حقوق إمصروف / من حـ  10111

 10111 
أو مجمع / ختراعإحقوق / لى حـإ    
  ختراعإطفاء حقوق إ
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، وقد حسب على (5÷  31111)دينار  10111ختراع يبلغ طفاء السنوي لحقوق اإلن قسط اإلأويالحظ 
 . صلقل من العمر القانوني لألأنه نتاجي نظرًا ألالعمر اإل

ختراع ما حقوق اإلأختراع في قائمة الدخل ضمن المصاريف التشغيلية، إطفاء حقوق إويظهر مصروف 
 .دينار 00111فتظهر بقائمة المركز المالي  بالصافي وبقيمة 

 طفائها إصول غير الملموسة التي يتوجب عدم األ 2.3
تخضع نما ا  طفاء و لى اإلإال تخضع صول غير الملموسة التي ليس لها عمر محدد، حيث وهي األ 
مثل الشهرة، ورخص . "تدني الموجودات( "80) ختبار التدني وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبي الدولي رقمإل

 .سماك وغيرها، ورخص صيد األدليس لها تاريخ محدالتشغيل لشبكات الهاتف المحمول التي 

 Measurement after Recognitionحق بعد اإلعتراف القياس الآل .9
ستخدام أحد إعتراف المبدئي باألصل غير الملموس يتطلب المعيار قياس األصول غير الملموسة ببعد اإل

 : النموذجيين التاليين
 :Cost Modelنموذج التكلفة  1.9

بموجب هذا النموذج يتم تسجيل األصل غير الملموس عند إعداد القوائم المالية بالتكلفة مطروحًا منها  
 .ن وجدإ اإلطفاء المتراكم ومجمع خسائر إنخفاض القيمة

 Revaluation Modelنموذج إعادة التقييم    2.9
مطروحًا منه اإلطفاء المتراكم أما بموجب هذا النموذج فيتم تسجيل األصل غير الملموس بقيمته العادلة 

مثل سوق )ويجب تحديد القيمة العادلة من خالل سوق نشط . ن وجدتإ حقةوخسائر إنخفاض القيمة الآل
نتظام بحيث إوأن يتم إعادة تقييمها ب( نشط لرخص سيارات األجرة القابلة للتداول أو رخص صيد األسماك

ويتم تطبيق هذا . المالي بشكل كبير عن قيمته العادلة ال يختلف المبلغ المسجل في تاريخ قائمة المركز
  :"صول غير الملموسةاأل"المعنون ( 83)الواردة في معيار المحاسبة الدولي  النموذج وفق المتطلبات التالية

إذا تم تطبيق نموذج إعادة التقييم على فئة من فئات األصول غير الملموسة، فيجب إعادة تقييم كامل  -
إلى " فئات األصول غير الملموسة"وتشير . تمي لها األصل غير الملموس المعاد تقييمهالفئة التي ين

متياز أو األسماء ختراع والعالمات التجارية أو حقوق اإلمجموعات من البنود المتشابهة مثل براءات اإل
التكاليف ن تعامل األصول في كل فئة بطريقة مشابهة من أجل تجنب الخلط بين أالتجارية ويجب 

 .والقيم
إذا كان من غير الممكن إعادة تقييم األصل غير الملموس في فئة األصول غير الملموسة التي تم   -

إعادة تقييمها لعدم وجود سوق نشط لهذا األصل، يتم تسجيل األصل بمبلغ التكلفة مطروحًا منه أي 
 . ن وجدتإ إطفاء متراكم وخسائر إنخفاض القيمة

ل غير ملموس يتم اإلعتراف بالزيادة في قيمة ذلك األصل عن تكلفته ضمن حقوق عند إعادة تقييم أص -
عادة التقييم للفترة المالية الحالية إويتم عرض فائض  " فائض إعادة التقييم"الملكية في حساب يسمى 
ذا حدث إنخفاض الحق في قيمة األصل . خر في قائمة الدخل الشاملضمن الدخل الشامل اآل وا 
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حتى يصبح رصيد يمه يتم قيد اإلنخفاض في القيمة بجعل حساب فائض إعادة التقييم مدينًا المعاد تقي
ي هبوط بعد ذلك يعتبر تدني يظهر كمصروف في بيان الدخل وفق متطلبات معيار أالفائض صفرًا و 

 . "تدني الموجودات( "80)المحاسبة الدولي رقم 
ة إعادة التقييم يتم اإلعتراف بخسارة إنخفاض إذا إنخفض المبلغ المسجل لألصل غير الملموس نتيج -

، وعند إرتفاع قيمة األصل غير (بعد إستنفاد رصيد فائض إعادة التقييم)القيمة في بيان الدخل 
يتم زيادة قيمة األصل غير الملموس واإلعتراف   -عند إعداد القوائم المالية –الملموس في فترة الحقة 

 . ي حصلت في الفترات السابقةبأرباح إستعادة خسارة التدني الت
يتم معالجة الزيادة في القيمة العادلة عن القيمة المسجلة في  إذا تم إستخدام نموذج إعادة التقييم -

 :الدفاتر لألصل غير الملموس محاسبيًا كما يلي
 العادلة نخفاض القيمة، ومن ثم يتم زيادة المتبقي من زيادة القيمة إلغاء اإلطفاء المتراكم وخسائر إ

 أو. إلى حساب األصل غير الملموس
  إعادة إحتساب مبلغ تكلفة األصل غير الملموس ورصيد مجمع اإلطفاء ورصيد متراكم خسائر

جمالي بحيث يكون المبلغ الصافي إنخفاض القيمة بالتناسب مع إعادة بيان المبلغ المسجل اإل
 .  للقيمة العادلة مساوياً 

 ( 7)مثال  
دينار  101111تكلفتها  –يمكن بيعها للغير –رخصة تشغيل ميناء قابلة للتداول  الوحدةتملكت شركة  -

سنوات، وتستعمل الشركة طريقة  0، ويبلغ العمر المحدد للرخصة 1/1/2113وقد تم شرائها في 
 .القسط الثابت إلطفاء األصل غير الملموس

بحيث  وكنتيجة لزيادة حركة السفن والبواخر إرتفعت قيمة الرخصة العادلة 31/12/2110في  -
 .دينار 151111أصبحت 

ن الشركة أب علماً  31/12/2110بيان كيفية المعالجة المحاسبية لرخصة تشغيل الميناء في : المطلوب
 . تتبع نموذج إعادة التقييم

 ( 7)حل مثال  
 (0÷  101111)دينار سنويًا  21111ط الثابت يبلغ مصروف اإلطفاء السنوي بطريقة القس -
 .دينار 01111مبلغ  (عامين) 2110رصيد مجمع اإلطفاء نهاية عام  -
 (مجمع اإلطفاء – التكلفة) = 81/12/2110وعليه، فإن القيمة المسجلة لألصل في  -

 =101111 – 01111 
 .دينار 111111= 
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بزيادة القيمة العادلة لألصل غير الملموس المعاد يتم اإلعتراف ( 38)وفق معيار المحاسبة الدولي رقم  -
 :تقييمه في حساب فائض إعادة التقييم ضمن حقوق الملكية ويمكن إتباع طريقتين لذلك هما

نخفاض القيمة، ومن ثم يتم زيادة المتبقي من زيادة إلغاء اإلطفاء المتراكم وخسائر إ :الطريقة األولى
 :الملموس القيمة العادلة إلى حساب األصل غير

 دينار 151111 =  القيمة العادلة 
 دينار( 111111) (الدفترية)القيمة المسجلة لألصل : يطرح

 دينار 51111 = الزيادة في القيمة العادلة 
 :ثبات القيود التاليةإيتم و 

01111 
 

 مذكورين من
 طفاء رخصة الميناءإمجمع / حـ

 

 31/12/2110 (الملموساألصل غير )رخصة تشغيل الميناء/ حـ  11111
  فائض إعادة التقييم       / لى حـإ 51111 

إعادة إحتساب مبلغ تكلفة األصل غير الملموس ورصيد مجمع اإلطفاء ورصيد متراكم  :الطريقة الثانية
جمالي بحيث يكون المبلغ الصافي خسائر إنخفاض القيمة بالتناسب مع إعادة بيان المبلغ المسجل اإل

دينار  111111من ( %51)وهنا نسبة الزيادة في القيمة العادلة عن المسجلة . للقيمة العادلة مساوياً 
 .دينار 151111لى إ

  إعادة التقييم بعداألرصدة   األرصدة قبل إعادة التقييم
 دينار    211111 التكلفة          دينار                              101111 التكلفة         

 دينار (01111)    1مجمع اإلطفاء - دينار                           (01111)  مجمع اإلطفاء   -
 دينار 151111 القيمة المسجلة    دينار                            111111    (الدفترية)القيمة المسجلة

 31/12/2110 (األصل غير الملموس)رخصة تشغيل الميناء / من حـ  01111 
  مجمع اإلطفاء/ لى حـإ 20000 
  عادة التقييم      إفائض / حـ      51111 

لى نفس النتيجة من حيث ظهور فائض إعادة التقييم بمبلغ إنالحظ مما سبق أن الطريقتين تؤديان 
 .دينار 51111

 

                                                           

دينار،  001111حسب مجمع االطفاء بناء على القيمة الجديدة لرخصة تشغيل الميناء بعد اعادة التقييم والبالغة  1
 (.7÷  001111)دينار  01111حيث يصبح مبلغ االطفاء السنوي 
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 صول غير الملموسةقيمة األ( نخفاضإ)تدني  .11
Impairment of Intangibles   

صول بشكل يشابه بشكل كبير تدني األ( نخفاضاإل)ختبار تدني القيمة غير الملموسة إلصول تخضع األ 
صول غير الملموسة عندما حيث يحدث التدني في قيمة األ(. الممتلكات والمباني والمعدات)الملموسة 

سترداد هي ، والقيمة القابلة لإلله( الدفترية)عن القيمة المسجلة  صللأل ستردادتنخفض القيمة القابلة لإل
صل مصاريف بيع األ –القيمة العادلة )و صافي القيمة العادلة أ  Value in useستعمالالقيمة من اإل

 .كبرأيهما أ( المقدره
صول غير بين تدني الشهرة وتدني األصول غير الملموسة يتم التفريق ختبار التدني لألإجراء إوعند  

 :خرى وكما يليالملموسة األ
  :الشهرةتبار تدني خإ 1.11

ندماج، وكذلك قد إي حدوث أخرى أصول منشأة أعند شراء منشأة ما لصافي تظهر الشهرة محاسبيًا  
خرى أعلى شركة ( مالشركة األ)عداد القوائم المالية الموحدة في حالة سيطرة منشأة إتظهر الشهرة عند 

 .من حقوق التصويت%  51كثر من أم على عند سيطرة األ( شركة تابعة)
ختبار إن إخرى للمنشأة المشتراه، وعليه فصول األن الشهرة ال يتم شرائها بشكل مستقل عن األإف لذلك

و أندماج صول الشركة المشتراه سواء في اإلأختبار التدني لصافي إال من خالل إال يتم التدني للشهرة 
 . السيطرة
وجود مؤشرات على حدوث  و عدمأختبار التدني سنويًا للشهرة بغض النظر عن وجود إجراء إويجب 
ختبار تدني للشركة المشتراه وهي ما تسمى وحدة إجراء إختبار التدني للشهرة من خالل إجراء إويتم  .التدني

 Impairment Loss for aخسارة إنخفاض قيمة وحدة توليد النقد حتساب إحيث يتم توليد النقد 
Cash-generating Unit كما يلي:  

 : يجب تخصيص خسارة إنخفاض قيمة وحدة توليد النقد وفق الترتيب التالي -أ
 .يتم في البداية تخفيض المبلغ المسجل للشهرة المتعلقة بوحدة توليد النقد -
لألصول األخرى على أساس تناسبي وفق القيمة ( الدفترية)بعد ذلك يتم تخفيض القيمة المسجلة  -

 .األصولالنسبية لكل أصل إلى إجمالي 
صل بعد التخفيض أن ال تقل قيمة أي أخرى، يجب صول األعند توزيع خسارة تدني القيمة على األ -ب

 :علىأيهما أعن أي من القيم التالية 
 .منها تكاليف بيع األصل القيمه العادلة مطروحاً   -
 .القيمة قيد اإلستعمال  -
 . صفر  -
  (3)مثال 

 : صول التالية بقيمتها الصافيةاأل لدى الشركة س وحدة توليد نقد والتي تشمل
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 مليون 0 الشهرة
 مليون 5 ختراعبراءة اإل

 مليون 11 الت والمعداتاآل
 مليون 10 المجموع

 .مليون دينار 0سترداد بلغت القيمة القابلة لإل 81/12/2111وفي 
 .  صول التي تتعلق بوحدة توليد النقدنخفاض القيمة لألإتخصيص خسارة : المطلوب
 ( 3)حل مثال 

 المجموع الت والمعداتاآل براءة االختراع الشهرة البيان
 10 11 5 0 (بالمليون دينار)القيمة المسجلة 

 (11) (0) (2) (0) خسارة انخفاض القيمة 
نخفاض إبعد ( الدفترية) القيمة المسجلة

 القيمة
 ---8 0 0 

 :مالحظات
 .بالكامل الدفتريه للشهرةواًل بتخفيض القيمة أتم تخصيص خسارة التدني  .1
ساس تناسبي وبنسبة أخرى على صول األلى األإنخفاض القيمة إتم بعد ذلك تخصيص باقي خسارة . 2

ذات القيمة  الت والمعداتواآل ختراعبراءة اإلبين  2 :1صول وبنسبة القيمة الدفترية لكل فئة من األ
     :التاليثبات القيد إويتم  .على التوالي( مليون11 :5)الدفترية 

 31/12/2111 خسائر التدني / من حـ  11

 0 
 مذكورينلى إ
 الشهرة / حـ

 

 0 
2 

 الت والمعداتمجمع تدني اآل/ حـ     
 ختراع      براءة اإل/  حـ     

 

ن معايير إسترداد لوحدة توليد النقد، فرتفاع في القيمة القابلة لإلإحقة وعند حدوث وفي الفترات الآل 
طالق نه ال يجوز عكس خسارة التدني المستردة المتعلقة بالشهرة على اإلأالمحاسبة الدولية تنص على 

ظهور شهرة جديدة بعد  وأستعادة للتدني السابق إوذلك لصعوبة التمييز كون الزيادة في قيمة الشهرة هي 
 .  حدوث التدني

 ى عدا الشهرة خر صول غير الملموسة األختبار التدني لألإ 2.11 
ذا كان لها عمر إشرات تدني ؤ خرى عند وجود مصول غير الملموسة األعتراف بخسارة تدني األيتم اإل 

طفاء صل غير الملموس ليس له عمر محدد وبالتالي ال يخضع لإلذا كان األإما أطفاء، محدد وتخضع لإل
ن يتم سنويًا وذلك بموجب أختبار التدني يجب إن إف( سماك الدائمةرخصة صيد األ)كما ذكر سابقًا مثل 

 : حتساب التدني وفق المعادلة التاليةإويتم  ."تدني الموجودات" (80)متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 
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 صل القيمة المسجلة لأل –صل غير الملموس سترداد لألالقيمة القابلة لإل= خسارة التدني  
ستعادة خسائر التدني إعتراف بمكاسب سترداد في فترات الحقة للتدني يتم اإلرتفاع القيمة القابلة لإلإوعند 
  :مراعاة مايليمع 
 .ستعادة التدني عن رصيد مجمع خسائر التدني السابقإن ال تزيد مكاسب أيجب  -أ 
 .صل عن القيمة الدفترية فيما لو لم يكن هناك تدني سابقن ال تزيد القيمة الدفترية لألأيجب  -ب

 (  9)مثال
 0لى المطار لمدة ا  رخصة تشغيل خطوط نقل الركاب من و شترت الشركة العالمية إ 1/1/2110في 

ن القيمة أتبين  2111و 2110ختبار التدني نهاية عامي إجراء إدينار، ولدى  101111سنوات بمبلغ 
وتتبع الشركة طريقة القسط الثابت  .يدينار على التوال 115111دينار و  01111سترداد هي القابلة لإل

 .صول غير الملموسةطفاء األإفي 
 .2111و 2110ر التدني نهاية عامي ختباإقيود ثبات إ :المطلوب
 ( 9)حل مثال 

 :2119نهاية عام  -
  (طفاءمجمع اإل –التكلفة ) القيمة الدفترية –سترداد القيمة القابلة لإل= خسائر التدني 

                      =01111 - (101111 – *21111 ) 
 ( خسارة تدني)دينار  81111-=                  

 دينار  21111=  0÷101111=  2110طفاء نهاية مجمع اإل*
    :ثبات القيد التاليإويتم 

 1/1/2110 خسائر تدني رخصة التشغيل / من حـ  81111
  مجمع تدني رخصة التشغيل/ لى حـإ      81111 

  2111نهاية عام  -
 القيمة الدفترية لرخصة التشغيل

 101111التكلفة                                     =  
 (85111)     (  01111/0+  21111) طفاءمجمع اإل -
 (81111)مجمع التدني                                   -

 دينار 05111                  81/12/2111القيمة الدفترية 
  05111 – 115111( = ستعادة التدنيإ)سترداد الزيادة في القيمة القابلة لإل 

 دينار  01111=                                                    
  :ستعادة التدني يتم مراعاة ما يليإرباح خسائر أعتراف بوعند اإل

 (.81111)ئر التدني السابق ستعادة التدني عن رصيد مجمع خساإن ال تزيد مكاسب أيجب  -أ 



  

 -822- 

  :صل عن القيمة الدفترية فيما لو لم يكن هناك تدني سابقن ال تزيد القيمة الدفترية لألأيجب  -ب
 طفاء مجمع اإل –التكلفة = فتراض عدم وجود تدني سابق إصل بالقيمة الدفترية لأل  

                                                      =101111 - (21111 ×2) 
 دينار  111111=                                                      

دينار  25111ستعادة خسائر التدني السابق هو إعتراف به كمكاسب قصى مبلغ يمكن اإلأن إوعليه ف
(111111 – 05111.) 
  :عداد القيد التاليإويتم  

 31/12/2111 مجمع تدني رخصة التشغيل/ من حـ  81111

 
 

25111 
5111 

 إلى مذكورين
 ستعادة خسائر التدني إمكاسب / حـ
 طفاء      مجمع اإل/  حـ

 

 .ستعادة خسائر التدني في بيان الدخلإعتراف بمكاسب ويتم اإل

 ر الملموس تكاليف تطوير األصل غي .11
للشركة الذي ينشأ عن التطوير  والمصمم إلتاحة الوصول اليه داخليًا  Website يعتبر الموقع اإللكتروني

 . وخارجيًا، أصاًل غير ملموس تم توليده داخليًا ويخضع لمتطلبات هذا المعيار
لكتروني لغايات الترويج والدعاية لمنتجات المنشأة وخدماتها ال يتم وعند تكبد نفقات على تطوير الموقع اإل

لذلك يجب إعتبار التكاليف المتكبدة في  ،(38)بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم رسملة هذه النفقات 
غراض  لكتروني ألذا كان الموقع اإلإما أ .تطوير مثل هذا الموقع على أنها مصاريف ضمن بيان الدخل

بموجب صل غير ملموس وذلك أعتراف بتكاليفه كو تقديم الخدمة، فيتم اإلأممارسة النشاط كبيع السلعة 
 .الصادر عن لجنة تفسيرات معايير المحاسبة الدولية( 82)التفسير رقم 

 Disclosureاإلفصاح  .12
فصاحات التالية لكل فئة من األصول غير الملموسة، مع التمييز اإل( 83)المحاسبي رقم يتطلب المعيار  

 :بين األصول المولدة داخليًا واألصول غير الملموسة األخرى
  نتاجية غير محدودة أو محدودة المدة، فإن كانت محدودة يفصح عن  عمار اإلكانت األتحديد ما إذا

 .األعمار اإلنتاجية أو معدالت اإلطفاء المستخدمة
 طرق اإلطفاء المستخدمة لألصول ذات العمر المحدد. 
 نخفاض القيمة في بداية ونهاية الفترةإجمالي واإلطفاء المتراكم وخسائر المبلغ المسجل اإل. 
 بنود بيان الدخل التي يدخل ضمنها اإلطفاء. 

 :مطابقة المبلغ المسجل في بداية المدة ونهايتها مبينًا ما يلي
  اإلضافات التي تظهر بشكل منفصل من تلك األصول المطورة داخليًا وتلك المشتراة بصورة منفصلة

 .ندماج األعمالإوالمشتراة من خالل عمليات 
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 رقم  إلعداد التقارير المالية معيار الدوليالفظ بها برسم البيع بموجب األصول المصنفة على أنها محت
(5.) 

  نخفاض القيمة، المعترف إو اإلنخفاض خالل الفترة الناتج عن عمليات إعادة التقييم، وخسائر أالزيادة
 .بها في حقوق الملكية والقيود العكسية لخسائر إنخفاض القيمة

 طفاء المعترف به خالل الفترةاإل 
 صافي فروقات الصرف عند إعادة التحويل. 
 أي تغيرات أخرى خالل الفترة. 
 نتاجي غير المحددة يتوجب اإلفصاح عن المبلغ المسجل لألصل بالنسبة لألصول ذات العمر اإل

 .واألسباب التي تدعم ذلك
  ة وصف أي أصل فردي غير ملموس ذو قيمة جوهرية للقوائم المالية للمنشأة ومبلغها المسجل وفتر

 .طفاء المتبقية لهااإل
  األصول غير الملموسة التي يتم إمتالكها من خالل منحة حكومية  والمعترف بها بموجب القيمة

 .العادلة
 مبلغ اإللتزامات التعاقدية لشراء األصول غير الملموسة. 

  :األصولا يلي ولكل فئة من فصاح عم  إذا قيدت األصول غير الملموسة بمبلغ إعادة التقييم، فيتم اإل
 تاريخ إعادة التقييم. 
 المبلغ المسجل لألصل المعاد تقييمه . 
 ستخدام نموذج التكلفةإعتراف به لو تم المبلغ المسجل الذي سيتم اإل. 
  مبلغ فائض إعادة التقييم المتعلق باألصول غير الملموسة في بداية ونهاية الفترة، مع بيان التغيرات

 .الرصيد للمساهمين خالل الفترة وأية قيود على توزيع
 الطرق واإلفتراضات الهامة المستخدمة في تقدير القيم العادلة. 

فصاح عن أي أصول غير ملموسة مطفأة بالكامل ال تزال قيد كما يشجع المعيار المنشآت على اإل
ستخدام، وأية أصول غير ملموسة هامة تسيطر عليها المنشأة وغير معترف بها كأصول ألنها ال اإل

 .شروط اإلعتراف تستوفي
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 التمارين
 (ختيار من متعددإ)التمرين األول 

 :ضع دائرة حول اإلجابة األصح لكل سؤال من األسئلة التالية
  :صول غير الملموسةواحدة مما يلي ال تعتبر ضمن األ .1

 .تكاليف برامج حمالت التسويق الكبيرة -ب .أفالم السينما -أ
 .متيازحق اإل -د .برامج الكمبيوتر -جـ

 كأصل غير ملموس؟ أي من البنود المدرجة أدناه ال يكون مؤهالً  .2
 .الرخص الحكومية القابلة للتداول -ب .برامج الحاسوب -أ
 .أجهزة الحاسوب -د  .براءة اإلختراع -جـ

في حالة عدم وجود نمط معين لإلستفادة من المنافع المتوقعة من األصل غير الملموس يتم إطفائه  .8
 :(38)عمره المحدد بموجب معيار المحاسبة رقم  على مدار

 .القسط الثابت -ب  .القسط المتناقص -أ
 .ال يتم إطفائها -د .طريقة وحدات النشاط -جـ

قيمة األصل غير الملموس بإستخدام حق لالآلقياس اليتم ( 38)بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  .0
 :نموذج

 .إعادة التقييم -ب  .التكلفة -أ
 .ال شيء مما ذكر -د .      صحيح( ب)أو ( أ) -ج

 :يتم معالجة تكاليف تطوير الموقع اإللكتروني ألغراض الترويج والدعاية لمنتجات المنشأة .5
 .تعتبر أصل غير ملموس -ب .ةكمصاريف فتر  -أ
 . كمصاريف مدفوعة مقدماً  -د .من خالل تخفيض حساب فائض إعادة تقييم -جـ

 :(83)كموجودات غير ملموسة بموجب المعيار الدولي رقم  ةعتبر مؤهلواحدة مما يلي ت .0
 خسارة عمليات من التجارب من التصنيع  -ب  .عالم لمنتج جديدا  حملة دعاية و  -أ 
لكتروني لبيع الشركة تكلفة الموقع اإل -د  .تكاليف البحث -ج 

 .لمنتجاتها
 :يتم فحص للتدني في قيمة الشهرة .0

 .سنوياً  -ب  .   ذا كان هناك مؤشر على التدنيإ -أ 

 عند شراء شركة تابعة  -د  .               كل خمس سنوات -ج 
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دينار،  81111نتاج الصناعية عالمة تجارية ألحد المنتجات بمبلغ أشترت شركة اإل 1/1/2110في  .3
ار دين 1111و ،جيل لدى الجهات  الحكومية نقداً دينار رسوم تس 0111وقد دفعت الشركة مبلغ 
 .الصفقةعمولة للوسيط الذي أتم 
  :إن تكلفة العالمة التجارية هي

 دينار  80111 -ب دينار         85111 -أ
 دينار  81111 -د دينار          81111 -ج
 2111بكمبيالة مؤجلة الدفع لمدة عام وقد دفعت الشركة  دينار 01111تم شراء عالمة تجارية بمبلغ  .0

ن سعر شراء العالمة التجارية النقدي يبلغ أب دينار رسوم تسجيل لدى الجهات الحكومية، علماً 
 : ن قيمة العالمة التجارية ستظهر بدفاتر الشركةإ. دينار 52111

 دينار  02111 -ب دينار      01111 -أ

 دينار 50111 -د دينار     52111 -ج

  :سيس وماقبل التشغيل كما يليأيتم معالجة مصاريف الت .11
 .سنوات 5طفائها على مدار ا  يتم رسملتها و  -أ
 .سنة 21طفائها على مدار ا  يتم رسملتها و  -ب
 .عداد قوائم مالية سنويةإطفائها في بيان الدخل عند إيتم  -ج
 .طفائهاإيتم رسملتها وال يتم  -د
 التاليين  12 -11جابة عن السؤالين ستخدم المعلومات التالية لإلإ

 : صول التالية بقيمتها الصافيةلدى الشركة الجنوبية وحدة توليد نقد والتي تشمل األ
 مليون 2 الشهرة
 مليون 0 العقارات

 مليون 0 الت والمعداتاآل
 مليون 12 المجموع

 .مليون دينار 3سترداد بلغت القيمة القابلة لإل 81/12/2111وفي 
ن رصيد حساب الشهرة إصول التي تتعلق بوحدة توليد النقد فنخفاض القيمة لألإبعد تخصيص خسارة   .11

  :سيكون
 مليون  2 -ب مليون            1 -أ    

 صفر  -د مليون          1.88 -ج   

  :صول سيبلغالت والمعدات بعد تخصيص خسارة التدني لألرصيد حساب اآل .12
 مليون دينار   2.3 -ب مليون       8 -أ    

 مليون 2.00 -د مليون    8.2 -ج   
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 التاليين 14-13جابة عن السؤالين المعلومات التالية لإل 
سنوات بمبلغ  0لمدة حد الدول لمباريات كرة القدم أل البث حق قناة الفضائيةشترت إ 1/1/2111في 

ن القيمة القابلة أتبين  2112 و 2111ختبار التدني نهاية عامي إجراء إدينار، ولدى  201111
وتتبع الشركة طريقة القسط الثابت في  .دينار على التوالي 135111دينار و  151111سترداد هي لإل
 .صول غير الملموسةطفاء األإ

  :تبلغ 2111ن خسارة التدني المعترف بها نهاية عام إ  .18
 دينار  51111 -ب دينار       01111 -أ  

 ال يوجد خسارة تدني  -د دينار      151111 -ج 

  :ستظهر في بيان الدخل بمبلغ 2112ستعادة خسائر التدني نهاية إمكاسب  .10
 دينار  51111 -ب دينار      05111 -أ   

 ال شيء مما ذكر  -د دينار    01111 -ج  

 التمرين الثاني 
ستغالله في تصنيع دواء لمرض دوية إلحد األأختراع إدوية حقوق لأل حنينشرت شركة إ 1/1/2111في 
في غضون  كتشافات جديدةإحتمالية ظهور دينار، ونظرًا إل 121111سنوات بتكلفة بلغت  0ولمدة  الربو

ستخدام طريقة إوقد تم . ربع سنواتأب عخترانتاجي لحقوق اإلفترة تقل عن ست سنوات تم تقدير العمر اإل
 .ختراعطفاء تكاليف حقوق اإلإالقسط الثابت لغايات 

 .2111بيان المعالجة المحاسبية لما سبق في دفاتر الشركة للعام  :المطلوب
 التمرين الثالث 

 البتراشترت شركة السعادة رخصة تشغيل المقاصف والمطاعم الموجودة في جامعة إ 1/1/2111في  -
بيع الرخصة للغير بن شروط العقد يسمح للشركة أدينار، علمًا ب 51111سنوات وبتكلفة تبلغ  5لمدة 

 .ستعملت الشركة طريقة القسط الثابت إلطفاء األصل غير الملموسإوقد . خالل فترة العقد
 .دينار 05111بلغت القيمة العادلة للرخصة  31/12/2111في  -

 : المطلوب
ن أب علماً  31/12/2111طفاء رخصة تشغيل المقاصف والمطاعم في بيان المعالجة المحاسبية إل

 . الشركة تتبع نموذج إعادة التقييم
 التمرين الرابع

لى عالج لمرض إبدأت شركة الرواد لتطوير العقاقير الطبية بمحاولة بحثية للوصول  1/1/2111بتاريخ 
جريت على أختبارات التي لى نتائج تثبت نجاح اإلإتم التوصل  1/0/2112وبتاريخ . نخفاض ضغط الدمإ

وقد تحققت . و التصنيعأشخاص، وبدأت مرحلة تطوير التركيبة الطبية لتصبح جاهزة للبيع العديد من األ
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ختراع كأصل غير ملموس وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة عتراف ببراءة اإلبهذا التاريخ كافة شروط اإل
 .2112نتهاء من المشروع نهاية عام وتم اإل (.83)الدولي  رقم 

 :81/12/2112وحتى  1/1/2111تكبدتها الشركة من وقد تم حصر التكاليف التي 
التكلفة  البند

 بالدينار
 مالحظات

 تم صرفها بشكل منتظم شهرياً  دينار 03111 مواد اولية كيماوية مستخدمة
 تصرف شهريًا وبانتظام ردينا 01111 جور ورواتب الباحثينأ
جهزة ومعدات تم شرائها أ

 خصيصا للمشروع
 وتستهلك بالقسط الثابت نتاجي لها عامينالعمر اإل دينار 81111

 ي قيمة بعد ذلكأوليس لها 
  12111 ختراعرسوم تسجيل براءة اإل

الواجب رسملتها بموجب معيار ( ختراعبراءة اإل)صل غير الملموس ثبات قيمة األا  حتساب و إ :المطلوب 
 (.33)المحاسبة الدولي رقم 

 التمرين الخامس
عدد الشروط الواجب توفرها في االصل غير الملموس لكي يتم رسملة التكاليف المتكبدة عليه خالل مرحلة 

 .(83)قمر التطوير بموجب متطلبات معيار المحاسبة الدولي 
 التمرين السادس 

بتاريخ  صول التالية بقيمتها الصافيةوالتي تشمل األ( شركة مندمجة)لدى شركة البالد وحدة توليد نقد
81/12/2111:  

 مليون 2 الشهرة
 مليون 3 عالمات تجارية
 مليون 0 االالت والمعدات

 مليون 3 العقارات
 مليون 22 المجموع

 .مليون دينار 15سترداد لوحدة توليد النقد بلغت القيمة القابلة لإل 81/12/2111وفي 
 : المطلوب

 .بوحدة توليد النقد صول التي تتعلقنخفاض القيمة لألإتخصيص خسارة . 1
 .  ثبات قيد خسارة التدنيعداد القيود اليومية إلإ. 2
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 ول جابة التمرين األ إ
 14 13 12 11 11 9 3 7 6 5 4 3 2 1 الرقم 
 ج ب ج د ج د أ ب د ب ج ب د ب جابة اإل
 جابة التمرين الثاني إ

 ختراعقيد شراء حقوق اإل
 1/1/2111 ختراع إحقوق / من حـ  121111

  النقدية/ لى حـإ 121111 
 2111ختراع في نهاية العام طفاء حقوق اإلإقيد 

 81/12/2111 ختراع              إطفاء حقوق إمصروف / من حـ  81111

 81111 
أو مجمع / ختراعإحقوق / لى حـإ    
 ختراع إطفاء حقوق إ

 

 جابة التمرين الثالث إ
 دينار 05111 =  القيمة العادلة 

 دينار( 81111) 21111-51111( الدفترية)القيمة المسجلة لألصل : يطرح
 دينار 35111 = الزيادة في القيمة العادلة 

 :ثبات القيود التاليةإويتم 
 

21111 
 مذكورين من 

 المقاصف والمطاعم طفاء رخصة إمجمع / حـ
 

 31/12/2111 (األصل غير الملموس)رخصة تشغيل الميناء / حـ  15111
  فائض إعادة التقييم       / لى حـإ 85111 

 جابة التمرين الرابع إ
حقة وبالتالي يتم رسملة التكاليف الآل 1/0/2112ختراع قد تحققت بتاريخ ن شروط الرسملة لبراءة اإلإ 

  :وهي (شهور 0) 2112لهذا التاريخ وحتى نهاية عام 
 ( 0/20×   03111)دينار       3111تكلفة المواد المستخدمة           -
  (0/20×   01111)دينار        11111جور ورواتب الباحثين          أ -
 (0/20×   81111)دينار         5111جهزة ومعدات مستخدمة        أ -
 دينار 12111ختراع     إلرسوم تسجيل براءة ا -

 دينار    85111المجموع                           
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خرى التي لم ترسمل فتعتبر لمرحلة البحث ويعترف بها كمصروف فترة تحمل لبيان الدخل ما التكاليف األأ
  :صل غير الملموس كما يليعتراف باألثبات قيد اإلإويتم . وقت حدوثها

 ختراع  إبراءة / من حـ  85111

 
22111 
3111 

 النقدية / لى حـإ
 ولية كيماويةأمخزون مواد / حـ     

 جهزة ومعدات إ/ حـ       5111 
 جابة التمرين الخامس إ

يجب اإلعتراف بتكاليف عملية التطوير كأصل غير ملموس فقط إذا تمكنت المنشأة من إثبات توفر جميع 
 :البنود المحددة التالية

 .لإلستخدام أو البيع راً ستكمال األصل غير الملموس بحيث يصبح متوف  الجدوى الفنية إل -
ستخدامه أو بيعهنية المنشاة إلستكمال  -  .األصل وا 
 .قدرة المنشأة على إستخدام أو بيع األصل -
 .كيف سيولد األصل غير الملموس منافع إقتصادية مستقبلية محتملة -
 . بيان وجود سوق إلنتاج األصل غير الملموس أو لألصل غير الملموس نفسه -
ستخدام أو بيع األصل غير توفر الموارد الفنية والمالية المناسبة وغيرها من الموارد إلكمال تط - وير وا 

 .الملموس
 .القدرة على قياس النفقات المتعلقة باألصل غير الملموس خالل تطويره بشكل موثوق -
 جابة التمرين السادس إ

عالمات  الشهرة البيان
 تجارية

 المجموع العقارات الت والمعداتاآل

 22 3 0 3 2 (بالمليون دينار)القيمة المسجلة 
 (0) (2) (1) (2) (2) نخفاض القيمة إخسارة 

بعد ( الدفترية)القيمة المسجلة 
 نخفاض القيمةإ

 ---0 8 0 15 
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 :مالحظات
 .واًل بتخفيض القيمة الدفتريه للشهرةأتم تخصيص خسارة التدني . 1
ساس تناسبي وبنسبة أخرى على صول األلى األإنخفاض القيمة إتم بعد ذلك تخصيص باقي خسارة . 2

والعقارات ذات ( الت والمعداتاآل)صول التي تشمل العالمات التجارية والقيمة الدفترية لكل فئة من األ
     :ثبات القيد التاليإويتم . على التوالي( مليون 3 :0 :3)القيمة الدفترية 

 31/12/2111 خسائر التدني / من حـ  0
  لى مذكورين إ  
  الشهرة / حـ      2 

 
1 
2 

 الت والمعداتمجمع تدني اآل/ حـ     
 عالمات تجارية       /  حـ     

 

  مجمع تدني العقارات/ حـ     2 
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 حقوق الملكية: شراعالالفصل 
 

 أهداف الفصل التعليمية
 -:التالية باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 

  نواع األسهم وخصائصهاأالتعرف على. 

 معرفة القيم المختلفة للسهم. 

 معرفة الفروقات بين األسهم العادية واألسهم الممتازة. 

  األسهم العاديةالتعرف على مزايا وحقوق. 

  سهم الممتازة والمعالجة المحاسبية لهانواع األأبيان. 

 صدار األسهم العادية عند التأسيسبيان المعالجة المحاسبية إل. 

 التعرف على المعالجة المحاسبية لزيادة رأسمال الشركات المساهمة العامة. 

  صدارإو خصم أبيان معالجة بيع األسهم بعالوة إصدار.   

 و األرباح المدورةأختياري حتياطي اإلعالجة لزيادة رأس المال عن طريق ضم اإلبيان الم. 

  ي جزء منهاأو أبيان معالجة زيادة رأس المال عن طرق رسملة الديون المستحقة على الشركة . 

  الى أسهم عادية" السندات القابلة للتحويل"بيان معالجة زيادة رأس المال عن طريق تحويل. 

  شكال تخفيض رأسمال الشركات المساهمة العامةأالتعرف على. 

  لغاء أسهم الخزينةا  سهم الخزينة و أبيان المعالجة المحاسبية لعمليات. 

 توضيح محاسبة وسياسات توزيعات األرباح. 

  تجزئة السهم ومعالجته محاسبياً التعرف على مفهوم. 
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 حقوق الملكية 
Equity 

 مقدمة  .1
وتسمى حقوق الملكية  ،لتزاماتبعد طرح كافة اإلالمنشأة  أصولتمثل حقوق الملكية الحصة المتبقية في 

وحقوق الملكية . (لتزاماتاأل -صول األ) األصولو صافي أو حقوق المالكين أبحقوق المساهمين،  يضاً أ
سهم الخزينة، أالمحتجزة، و رباح سهم، واألصدار األإس المال،  وعالوة أمتعددة تشمل ر تتكون من عناصر 

حد عناصر قائمة أالملكية هي  وحقوق. خرى، وبنود الدخل الشامل األ(قليةاأل)وحقوق غير المسيطرين 
ليها لتحديد المخاطر التمويلية للمنشأة من وجهة نظر المقرض، وكذلك يهتم إالمركز المالي التي يتم النظر 

عتماد المنشأة على إوحقوق الملكية تبين مدى . دفترية للسهمالمستثمرون بحقوق الملكية لتحديد القيمة ال
ن إوفي الشركات المساهمة ف .مستقبالً مواردها الذاتية في تمويل موجوداتها وتحدد قدرة المنشأة على التوسع 

ومقدار  Shareس المال تقسم الى حصص متساوية كل حصة تسمى سهم أهم مكوناته ر أحقوق الملكية و 
دارة من خالل التصويت، وكذلك حصة رباح واإليحملها المساهم تعطيه الحق في توزيعات األسهم التي األ

 .الشركة ألسهمصدارات جديدة إية أكتتاب بصول الشركة عند التصفية، وكذلك الحق في اإلأالمساهم في 
 األسهمع نواأسهم الشركات المساهمة و أصدار لى المعالجة المحاسبية إلإوسيتم التطرق في هذا الفصل 

     . سهمرباح، وتجزئة األسهم الخزينة، وتوزيعات األأصدارها، ومحاسبة إالتي يتم 

 وخصائصها األسهمنواع أ  .2
 سهم الممتازة سهم العادية واألالفروقات بين األ 1.2

كثر سهم العادية األوتعتبر األ. سهم الممتازةسهم العادية واألسهم هما األبشكل عام هناك نوعان من األ
سهم الممتازة فهي ا األم  أ. س مال الشركات المساهمة العامةأنتشارًا وتعتبر المصدر الرئيسي لر ا  شيوعًا و 

 سهم ممتازةأصدار إب سهم العادية، وتقوم الشركات عادةً سهم تتمتع بمميزات خاصة ال يتمتع بها حملة األأ
 :سباب التاليةلأل
سهم موال من طرح األقدرتها على توفير تلك األو سيولة مع عدم ألى مصادر تمويل إعند حاجتها   -

 .العادية لعدم وجود طلب عليها
دارة والتصويت في سهم الممتازة ال تشارك في اإلسهم ممتازة لكون األأطرح  الشركةفضل ت حياناً أو   -

ردن ومعظم الدول سهم الممتازة نادرة الوجود في األن األأب علماً . جتماعات الهيئة العامة للشركةإ
  .العربية

ستثمار من خالل الفارق اإليجابي بين كلفة األسهم الممتازة ومعدل المتاجرة بالملكية لتحسين عائد اإل -
 .ستثمار بالشركةالعائد على اإل
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  :سهم الممتازةسهم العادية واألهم الفروقات بين األأوفيما يلي جدول يلخص 
 سهم الممتازةسهم العادية واألالفروقات بين األ

 سهم الممتازةاأل سهم العاديةاأل حيث من
رباح عند توفر أتحصل على  رباحتوزيعات األ -1

رباح ومصادقة الهيئة العامة على أ
 .رباحقرار توزيع األ

كثر ضمانًا أرباح بشكل أتحصل على 
سهم العادية، حيث تحصل على من األ

 .سهمرباح ثابته تبعًا لنوع األأ
المخاطرة، ففي حالة رتفاع نسبة إ المخاطرة  -2

سهم التصفية يحصل حملة األ
العادية على حقوقهم بعد حملة 

 .سهم الممتازةاأل

نخفاض نسبة المخاطرة، ففي حالة إ
سهم الممتازة التصفية يحصل حملة األ
  .سهم العاديةعلى حقوقهم قبل حملة األ

دارة من خالل تشارك في اإل دارة المشاركة في اإل -3
مشاركتها بالتصويت في الهيئة 

 .للشركةالعامة 

ال يحق لها المشاركة في التصويت 
 .دارةواإل

توزيعات )زيادة نسبة العائد  العائد  -4
سهم الممتازة مقارنة باأل( رباحاأل

 .  رتفاع مخاطرتهاإل نظراً 

نخفاض سهم العادية إلقل من األأالعائد 
 .المخاطرة

سهم يوجد منها عدة فئات، مثل األ ذات فئة واحدة  سهم فئات األ -5
سهم الممتازة رباح واألالممتازة المجمعة لأل

 (.موضحة الحقاً ) الخ..... .المشاركة
 :سهم العاديةمزايا وحقوق األ 2.2

  :سهم العادية تتمتع بالمزايا والحقوق التاليةن األإوبشكل عام ف
 شتراك في األرباح  حق اإل  -أ     

ي حصول المساهم على األرباح، إذا تحقق هذا الربح فعاًل، واتخذ قرار من الجهة ذات الصالحية أ
 . يئة العامةهبالتوزيع وهي مصادقة ال

   :جتماعات الهيئة العامة والتصويتإالحق في حضور  -ب    
تي يملكها تتألف الهيئة العامة للمساهمين من جميع حملة األسهم بغض النظر عن عدد األسهم ال

دارة اب مجلس اإلخنتإو ما تسمى بالجمعية العمومية بأحيث تقوم الهيئة العامة . كل مساهم
 .ستراتيجية للشركةتخاذ القرارات اإلا  ختيار المدقق الخارجي و ا  و 

 .كتتابحق األولوية في اإل -ج   
كتتاب وشراء كمية من األسهم العادية تعطي معظم القوانين لحملة األسهم العادية أولوية في اإل

الجديدة التي تصدرها الشركة، أو أي نوع آخر من األوراق المالية الممكن تحويلها إلى أسهم عادية 
نسبة ملكية المساهم قبل اإلصدار، فإذا كان أحد ( إلى اإلصدار الجديد)في المستقبل تعادل نسبتها 
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وأرادت أن تصدر أسهمًا جديدة، فإن المساهم القديم من أسهم الشركة، % 5المساهمين مالكًا لـ 
من اإلصدار الجديد وذلك للمحافظة على مركز المساهم النسبي في % 5يعطى أولوية بشراء 

حتياطات واألرباح غير الموزعة في حالة بيع األسهم الجديدة الشركة والمحافظة على نصيبه في اإل
  .بسعر أقل من القيمة السوقية

  :سهمحق تداول األ -د       
سهم للحصول على قرض و حتى رهن األأخر، آو نقل ملكيتها لطرف أسهم يحق للمساهم بيع األ

 .و ماشابهأ
  :للمساهم حق في موجودات الشركة عند تصفيتها -ه      

لتزامات والحقوق إذا تمت تصفية الشركة يحصل المساهم على حقوقه بالشركة بعد تسديد كافة اإل
 . ولويات التصفيةأللغير وفق 

 . المسؤولية المحدودة المقتصرة على مقدار مساهمته في الشركة -و       
 القيم المختلفة للسهم  2.2

  :سهم تكون قابلة للتداول، وهناك عدة قيم للسهم تشملأمن س مال الشركة المساهمة العامة أتكون ر ي
 Par Value للسهمسمية القيمة اإل -أ 

سمية ثابته خالل وتبقى القيمة اإل. سيس الشركةأو يباع بها السهم عند تأهي القيمة التي يصدر 
وفي . سمية ثابتة لجميع الشركات وهي دينار واحد للسهمن القيمة اإلإردن مثال فالفترات التالية، وفي األ

ن هناك بعض الدول تسمح أب علماً  سمية للسهمبعض الدول يكون للشركة الحق في تحديد القيمة اإل
صداره إساس سعر أحيث يتم تسعير السهم على  No-Par Sharesسمية إسهم بدون قيمة أصدار إب
 .ولي وهذا النوع نادر الوجوداأل
  Book Value للسهم القيمة الدفترية -ب 

وتتأثر القيمة  سهم المتداولةمقسومة على عدد األ( صولصافي األ)تمثل مجموع حقوق المساهمين 
رباح حتياطيات واألنخفاض حقوق المساهمين والتي تتأثر بدورها بمقدار اإلإو أالدفترية للسهم بزيادة 

 .المحتجزة
   Market Value per shareللسهم القيمة السوقية  -ج 

هي عبارة عن سعر السهم في سوق األوراق المالية ويعتمد هذا السعر على عوامل عديده منها نتائج 
 .وتوقعات المحللين والمستثمرين ال الشركة ومركزها المالي واالوضاع السوقية واالقتصادية في الدولةاعم
  Liquidation Valueالسهم عند التصفيةقيمة  -د 

هي القيمة التي يتوقع حامل السهم الحصول عليها إذا تمت تصفية الشركة وبيع األصول التي 
حصيلة التصفية، وتقسيم الباقي بعد ذلك على حملة تملكها الشركة، ودفع حقوق الدائنين من 

ويتم الوصول إلى هذه القيمة عادًة بعد تقييم للقيمة النقدية التي يتوقع الحصول  ،األسهم العادية
 .عليها من كل بند من بنود األصول عند البيع السريع له
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 والمعالجة المحاسبية لهاسهم الممتازة نواع األأ 2.2
 سهم الممتازة األنواع أ 1.2.2 

وتمتاز  ،مصدر هام من مصادر التمويل طويلة األجل للشركات المساهمة العامةسهم الممتازة األ تعتبر
قتراض، فعند التصفية تأتي األسهم الممتازة بعد الديون في األولوية بجمعها بين صفات أموال الملكية واإل

نواعها، حيث يمتاز كل نوع أسهم العادية بتعدد األ تتميز االسهم الممتازة عن. وقبل المساهمين العاديين
 :سهم الممتازةنواع الرئيسية لألوفيما يلي األ. بمميزات معينة تلبي رغبة مستثمرين معينين

  :Non- Cumulative Preferred Stocksاألسهم الممتازة غير مجمعة األرباح   -أ 
ما إلى فقدان حق حملة تلك االسهم في وهي أسهم يؤدي عدم اإلعالن عن توزيع األرباح فيها لسنة 

 . وال يحق لهم المطالبة بها في السنوات التالية ،هذه األرباح غير الموزعة عن تلك السنة
 :Cumulative Preferred Stocksاألسهم الممتازة المجمعة األرباح  -ب 

السنة التي ال يتم فيها رباح في بتجميع حصة السهم السنوية من األسهم الممتازة يتميز هذا النوع من األ
والذي  التالية رباح للسنةحصص األرحل ت حيث .سهمرباح من الشركة المصدرة لألاالعالن عن توزيع األ

وكانت القيمة %( 9)رباح سهم ممتازة مجمعة لألأذا اصدرت شركة مساهمة عامة إفمثاًل وهكذا،  ايليه
لكنها لم تعلن عن توزيع  2111و 2111 عامي رباحًا خاللأوحققت الشركة . دينار 11111سمية لها اإل
رباح حقهم بتلك سهم الممتازة المجمعة لألذلك ال يفقد حملة األلعالن ن عدم اإلإرباح على المساهمين، فأ

للمساهمين  اً رباحأتوزيع الشركة أن  فتراض إوب. هرباح للعام الالحق والذي يلينما يتم تدوير تلك األا  رباح و األ
 2011سنوات وهي  3رباح أسهم الممتازة من هذا النوع تحصل على ن األإف 2112خالل عام 

رباح في سنة ما ضمن سهم الممتازة غير المجمعة لألثبات حصص األإوال يتم  (.3×%9×11111)دينار
 .يضاحاتفصاح عنها باإللتزامات بل يتم اإلاإل

   Participating Preferred Stocksالممتازة المشاركة األسهم  -ج 
ضافية إرباح أسهم العادية في الحصول على توزيعات سهم الممتازة المشاركة الحق في مشاركة حملة األلأل

ذا قامت إفمثاًل . سهم الممتازةسهم العادية على توزيعات تزيد عن النسبة المحددة لحملة األعند حصول األ
ن توزيعات إدينار للسهم، ف 51سمية إوبقيمة % 8سهم ممتازة مشاركة أصدار إشركة مساهمة عامة ب

ذا قررت الشركة توزيع إما أسمية للسهم، من القيمة اإل%  8سهم الممتازة وبنسبة رباح تتم في البداية لألاأل
سهم رباح لحملة األأن الشركة تقوم بتوزيع إف% 8سهم العادية تزيد عن رباح لحملة األرباح مرتفعة من األأ

سهم سهم العادية واألاح مخصصة للتوزيع يتم توزيعها على كل من األربأوما يزيد من % 8العادية بنسبة 
 . الممتازة المشاركة

   Convertible Preferred Stocksاألسهم الممتازة القابلة للتحويل  -د 
سهم أسهم الممتازة الى سهم الممتازة بتحويل األسهم الممتازة يعطي الحق والخيار لحملة األهذا النوع من األ

ي كل سهم ممتاز يتم أ 3:1قد يكون معدل التحويل بنسبة  ، فمثالً بالنسب المتفق عليها مسبقاعادية 
 .مقابل حق خيار التحويلضافية إسهم بعالوة صدار هذه األإسهم عادية، وعادة يتم أ 3لى إحويله ت
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   Callable Preferred Stocksستدعاء األسهم الممتازة القابلة لإل -ه 

عادة ا  سترجاعها و ا  سهم و طفاء هذه األإسهم الحق والخيار في الشركة المصدرة لألسهم تعطي أوهي   
من  على قليالً أستدعاء يكون سعر اإل ستدعاء محدد، وعادةً إسهم خالل فترة محددة وسعر قيمتها لحملة األ

سمية للسهم على من القيمة اإلأستدعاء ن سعر اإلأوبالرغم من . Call Premiumسمية للسهم القيمة اإل
سهم في حالة توفر سيولة لديها سهم مرونة التخلص من تلك األن هذا النوع يعطي للشركة الُمصدرة لألأ ال  إ

ة ي  أرة تسديد ستدعاء يترتب على الشركة الُمصد  سهم الممتازة القابلة لإلستدعاء اإلإوعند . في المستقبل
 .  رباح مستحقة الدفعأتوزيعات 

   Redeemable Preferred Stocks(السداد)طفاء اجبة اإلاألسهم الممتازة الو  -و 
سهم ستحقاق محدد ويجب رد قيمتها لحملة تلك اإلإسهم الممتازة ذات خيرة نوع من األونة األظهر في األ 

وقد تطلب معيار المحاسبة الدولي . لتزاماتخالل فترة محددة، وبالتالي فهي ذات خصائص مشابهة لإل
لتزام عليها نطباق تعريف اإلإلتزامات في قائمة المركز المالي بسبب سهم ضمن اإلعرض تلك األ( 32)رقم

 .نها واجبة السداد بتاريخ محددأحيث 
 سهم الممتازة صدار األالمعالجة المحاسبية إل   2.2.2

سهم العادية حيث يتم توزيع متحصالت سهم الممتازة عن األصدار األال تختلف المعالجة المحاسبية إل
 .سهم الممتازةصدار األإسهم وعالوة سمية لألسهم الممتازة بين القيمة اإلصدار األإ

 (1)مثال
ن القيمة أب دينار للسهم، علماً  14صدار إسهم ممتاز بسعر  1111صدرت شركة الشرق أ 1/5/2112في 
 .دنانير 11سمية للسهم تبلغ اإل

 سهم الممتازة صدار األإعداد قيد إ :المطلوب
 (1)حل مثال

  :عداد القيد التاليإيتم  
 1/5/2112 النقدية/ من حـ 14111

  
11111 

 مذكورين لىإ
 سهم الممتازةس مال األأر / حـ 

 

  سهم ممتازةأصدار إعالوة / حـ  4111 

 عند التأسيس العادية سهمصدار األالمعالجة المحاسبية إل .2
بالنسبة المحددة لهم وبموجب قانون الشركات كتتاب عند تاسيس شركة مساهمة عامة يقوم المؤسسين باإل 
س أمن ر % 05ن ال تزيد مساهمة المؤسسين للشركة المساهمة العامة عند التأسيس عن أردني يجب األ

كتتاب المؤسسين بنسبة قصى إلستثناء البنوك والشركات المالية التي يكون الحد األإالمال المصرح به، ب
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ظر التصرف بالسهم التأسيسي في الشركة المساهمة العامة قبل ويح .س المال المصرح بهأمن ر %  51
 .من تأسيس الشركة قلمرور عامين على األ

  :كما يليكتتاب المؤسسين إثبات إويتم 
  البنك/ من حـ  ×××
  المؤسسين -المكتتبين باألسهم / لى حـإ    ××× 

ثبات قيد لتسجيل متحصالت إكتتاب اإل غالق بابإكتتاب العام حيث يتم عند سهم لإلقي األويتم طرح با 
 :كتتاب لدى البنك بالقيد التالياإل

  البنك/ من حـ  ×××
  الجمهور -المكتتبين باألسهم / لى حـإ  ××× 

جتماع الهيئة العامة للشركة وموافقتها على ا  وبعد الحصول الموافقة على النهائية على تأسيس الشركة و 
سهم المكتتب س المال، وقد يكون عدد األأقيد تأسيس الشركة وتسجيل ر ثبات إعالن تأسيس الشركة يتم إ

سهم المكتتب بها ن األأوفي حالة . ةسهم المطروحكثر من عدد األأو أو اقل أ بها من الجمهور مساوي  
ذا كانت ضمن الحد إسهم المكتتب بها كتتاب العام قد تكتفي الشركة باألسهم المطروحة لإلتقل عن عدد األ

ذا إما أ. خرىأكتتاب مرة سهم لإلعادة طرح األإو قد يتم أس المال المسموح به ضمن القانون ألر  ىنداأل
كتتاب العام يتم سهم المطروحة لإلكبر من عدد األأسهم المكتتب بها فعليًا من قبل الجمهور كان عدد األ
 .كتتاب للمكتتبينورد الفائض باإل كتتاباتهمإسهم للمكتتبين بالنسبة والتناسب مع تخصيص األ
 :س المال كما يليأثبات ر ا  سهم و عداد قيد تخصيص األإوتقوم الشركة ب

 
××× 
××× 

 مذكورين من
 المؤسسين –المكتتبين باألسهم / حـ
 الجمهور  –المكتتبين باألسهم / حـ

 

  رأس مال األسهم/ الى حـ     ××× 
 ( 2)مثال 
 001110111س مال مقداره أالمساهمة العامة بر تم تأسيس شركة الصناعات الدوائية  1/1/2111في 

القيمة سهم وسددوا  301110111كتتاب بـ قام المؤسسون باإل. سمية دينار واحد للسهمأدينار بقيمة 
وعند . كتتاب العامسهم لإلوقامت الشركة بطرح باقي األ. المطلوبة نقدًا بحساب الشركة لدى البنك العربي

وفي . سهم 205110111سهم المكتتب بها قد بلغ ن عدد األأتبين  28/2/2111كتتاب في غالق باب اإلإ
 .سهم المكتتب بها وتخصيصها على المكتتبينكتفاء باألتقرر اإل 15/3/2111

ثبات قيود اليومية الالزمة للعمليات السابقة في دفاتر شركة الصناعات الدوائية، وعرض قائمة إ :المطلوب
 .فتتاحية للشركةإلالمركز المالي ا
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 (2)حل مثال 
 :كتتاب المؤسسينإقيد إثبات  -

 1/1/2111 البنك العربي/ من حـ  3111111
  المؤسسين -المكتتبين باألسهم / لى حـإ     3111111 

 
 :كتتاب يتم إثبات القيد التاليعند إغالق باب اإل-

 28/2/2111 البنك العربي/ من حـ  2511111
  الجمهور -المكتتبين باألسهم / حـلى إ  2511111 

كتتاب العام، فيتم في ن عدد األسهم المكتتب بها يقل عن عدد األسهم المصرح بها والمطروحة لإلأوبما 
هذا الحالة تخصيص جميع األسهم للمكتتبين وبحيث يحصل كل مكتتب على نفس عدد األسهم التي 

 :النحو التاليوبناء عليه  يثبت قيد التخصيص على . اكتتب بها
3111111 
2511111 

 المؤسسين –المكتتبين باألسهم / من حـ 
 الجمهور  –المكتتبين باألسهم / حـ    

15/3/2111 

  رأس مال األسهم/ لى حـإ     5511111 
 :فتتاحية للشركة بعد التخصيص مباشرة على النحو التاليوتظهر الميزانية اإل

 المساهمة عامة الدوائيةشركة الصناعات 
 11/2/2111الميزانية كما في 

 حقوق المساهمين  النقدية لدى البنوك 5511111
سهم  5511111)رأس مال األسهم  5511111  

 (سمية دينار واحد للسهمإبقيمة 
 مجموع حقوق المساهمين 1111111 مجموع االصول 1111111

 (2)مثال 
 801110111س مال يبلغ أالعقارية كشركة مساهمة عامة، بر عمار تم تأسيس شركة اإل 1/1/2112في 

 كتتاب بـ  قام المؤسسون باإل. سمية دينار واحد للسهمإسهم وبقيمة  801110111دينار مقسمة الى 
بالبنك العربي وتم تسديد الباقي  اً دينار نقد 201110111مليون سهم حيث تم تسديد مبلغ  301110111

 :نية التاليةصول العيعن طريق تقديم األ
 دينار  0110111عقارات  -
 دينار  4110111معدات  -

 1/3/2112كتتاب في نتهاء فترة اإلإكتتاب العام للجمهور، وعند سهم لإلوقامت الشركة بطرح باقي األ
سهم كتفاء باألتقرر اإل 25/3/2112سهم، وفي  402110111سهم المكتتب بها يبلغ ن عدد األأتبين 

 .سهم للمساهميناأل المكتتب بها وتم تخصيص
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عمار العقارية، وعرض قائمة ثبات قيود اليومية الالزمة للعمليات السابقة في دفاتر شركة اإلإ :المطلوب  
 .فتتاحية للشركةالمركز المالي اإل

 ( 2)حل مثال  
 :كتتاب المؤسسين باألسهم النقديةإقيد إثبات  -

 1/1/2112 البنك العربي/ من حـ  2111111
  المؤسسين –المكتتبين باألسهم / الى حـ     2111111 

 
 :قيد إثبات اكتتاب المؤسسين باألسهم العينية -

 
011111 
411111 

 مذكورين من
 عقارات/ حـ
 معدات/ حـ

1/1/2112 

  المؤسسين-المكتتبين باألسهم العينية/ لى حـإ 1111111 
 :كتتاب يتم إثبات القيد التاليعند إغالق باب اإل-

 1/3/2112 النقدية لدى البنوك/ من حـ 4211111
  الجمهور -المكتتبين باألسهم / لى حـإ    4211111 

 :أما قيد التخصيص فيظهر على النحو التالي -
2111111 
1111111 
4211111 

 مذكورين من
 المؤسسين –المكتتبين باألسهم / حـ
 المؤسسين - المكتتبين باألسهم العينية/ حـ
 الجمهور  –باألسهم المكتتبين / حـ

25/3/2112 

  رأس مال األسهم/ لى حـإ     0211111 
 :فتتاحية للشركة بعد التخصيص مباشرة على النحو التاليوتظهر الميزانية اإل -

 عمار العقارية المساهمة عامةشركة اإل
 21/2/2112في كما الميزانية 

 حقوق المساهمين  البنك العربي 0211111
011111 
411111 

 عقارات
 معدات

سهم  0211111)رأس مال األسهم  0211111
 (سمية دينار واحد للسهمإبقيمة 

    
 مجموع حقوق المساهمين 0211111 صولمجموع األ 0211111
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  زيادة رأسمال الشركات المساهمة العامة .2
زيادة رأسمال الشركات المساهمة العامة المصرح به بموافقة الهيئة العامة غير العادية للشركة،  يمكن

ن تتضمن موافقة الهيئة أكتتاب به بالكامل وعلى ن يكون رأس مال الشركة المصرح به قد تم اإلأشريطة 
 .العامة على طريقة تغطية الزيادة

 :كثر شيوعاً حد الطرق التالية األأب مةزيادة رأس مال الشركات المساهمة العاويمكن 
 . و غيرهمأكتتاب من قبل المساهمين طرح أسهم الزيادة لإل .1
 . و كليهما الى رأسمال الشركةأو األرباح المدورة أختياري حتياطي اإلضم اإل .2
 ي جزء منها شريطة موافقة أصحاب هذه الديون خطياً أو أرسملة الديون المترتبة على الشركة  .3

 . على ذلك
  .سناد القرض القابلة للتحويل الى أسهمأتحويل  .4

 .وفيما يلي بيان وتوضيح للطرق السابقة مع شرح للمعالجة المحاسبية لكل طريقة
 . نقدا   وغيرهمأكتتاب من قبل المساهمين زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم جديدة لإل  1.2
، كتتاب العام نقداً سهم لإلأهي طرح  العامة أكثر الطرق شيوعًا لزيادة رأس مال الشركات المساهمةمن 

. حيث توفر هذه الطريقة نقدية وأموااًل إضافية جديدة للشركة والناتجة عن متحصالت بيع األسهم الجديدة
س أيتم اللجوء لزيادة ر على الشركة  مستحقةو وجود ديون أوالتوسع  حالة الحاجة لتمويل مشاريع جديدة ففي

 .المال كمصدر للتمويل
كتتاب محصورة الخاص بحيث تكون عملية اإل كتتاببموجب هذه الطريقة تقوم الشركة بطرح األسهم لإل

كون يخاصة عندما سهم للجمهور عامة و يتم طرح اإلأ لهمعطاء ميزة في مساهمي الشركة الحاليين إل
ن يتم تغطيتها من قبل مساهمي الشركة أكتاب كبير ومن غير المحتمل سهم المنوي طرحها لإلحجم األ
 . كتتاب العاموهو ما يسمى اإلالحاليين 

و أ، (عالوة إصدار)و بقيمة أكثر أسمية عند زيادة رأس مال الشركة فقد يتم بيع األسهم للجمهور بالقيمة اإل
تحديد سعر السعر السوقي لسهم الشركة عند عتبار خذ باإلاألويتم في العادة  (.خصم إصدار)قل أبقيمة 

بيع األسهم الجديدة وبحيث يقل بعض الشيء عن السعر السوقي لسهم الشركة وذلك إلعطاء حافز 
 .للمستثمرين لشراء األسهم المطروحة من قبل الشركة

 سميةبيع األسهم بالقيمة اإل - 1.1.2
جرت العادة على ان تقوم الشركات ببيع  ،سميةعملية بيع األسهم الجديدة بالقيمة اإلتتم ن أمن النادر 

قريب من السعر السوقي لسهم الشركة والذي يكون في العادة مختلف  بسعراألسهم عند زيادة رأس المال 
 . سمية للسهمعن القيمة اإل

لى حد كبير لحالة إسمية تكون المعالجة المحاسبية في هذه الحالة مشابه عند بيع الشركة األسهم بالقيمة اإل
كتتاب وتحديد عدد األسهم التي تم فعند إغالق باب اإل. كتتاب العامتأسيس الشركة وطرح أسهمها لإل

 :كتتاب بها يثبت القيد التالياإل
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  البنك/ من حـ  ×××
  المكتتبين في األسهم/ لى حـإ    ××× 

كتتاب العام يجري و يقل عن عدد األسهم المطروحة لإلأوفي حالة كون األسهم المكتتب بها يساوي 
 .تخصيص األسهم ويتم إثبات القيد التالي وبقيمة األسهم المكتتب بها

  المكتتبين في األسهم/ من حـ  ×××
  رأس مال األسهم/ لى حـإ    ××× 

كتتاب العام، أما في حالة كون األسهم المكتتب بها يزيد عن عدد األسهم المصرح بها والمطروحة لإل
 .الزيادة ألصحابها ويتم إثبات قيد التخصيص أعاله بقيمة األسهم المصرح بها عادةإفيجري 
   بيع األسهم بعالوة إصدار - 2.1.2

كتتاب بيع األسهم المطروحة لإل يتمسمية للسهم، عن القيمة اإل علىأالسعر السوقي لسهم الشركة  ذا كانإ
سمية وسعر بيع مبلغ الفرق بين القيمة اإلسمية للسهم، حيث يطلق على من القيمة اإل كبرأبسعر يكون 

 . السهم في هذه الحالة عالوة إصدار األسهم
سمية لألسهم المباعة من قبل الشركة في حساب رأس مال ومن الناحية المحاسبية يتم إثبات القيمة اإل

يتم تسجيله سمية لألسهم فما مبلغ الزيادة والناتج عن الفرق بين سعر بيع األسهم والقيمة اإلأاألسهم 
 Additional Paid inرأس المال اإلضافي بحساب عالوة إصدار األسهم والذي يطلق عليه أحياناً 

Capital . يليو  قائمة المركز الماليويظهر حساب رأس المال اإلضافي ضمن حقوق المساهمين في 
 .حساب رأس مال األسهم مباشرة

 ( 2)مثال
سهم وقد تقرر بيع  101110111زيادة رأسمالها بمقدار  الصناعات الكيماوية قررت شركة 1/4/2112في 

يبلغ رأس مال  .للسهم الواحد علمًا بان القيمة االسمية للسهم دينار واحد دنانير 3 بسعراألسهم للجمهور 
 .سهم 401110111دينار تمثل  401110111شركة ال

 ،األسهم المطروحة لالكتتاب بكافةد تم االكتتاب وعند إغالق باب االكتتاب تبين انه ق 5/5/2112في 
 . للمكتتبينتم تخصيص األسهم  0/0/2112وفي 

 .الصناعات الكيماويةإثبات قيود اليومية للعمليات أعاله في دفاتر شركة  :المطلوب
 (2)حل مثال

 :القيد التالي عدادإيتم كتتاب عند إغالق باب اإل
 5/5/2112 البنوكالنقدية لدى / من حـ  301110111

  المكتتبين في األسهم/ لى حـإ     301110111 
دينار وهي عبارة عن حاصل ضرب  301110111ن قيمة المتحصالت من عملية البيع تبلغ أويالحظ 

 (.3×  1111111)عدد األسهم المكتتب بها في سعر بيع السهم الواحد 
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كتتاب العام يجري تخصيص األسهم لعدد األسهم المطروحة لإل مطابقن عدد األسهم المكتتب أوبما 
 :المكتتب بها ويتم إثبات القيد التالي

 0/0/2112 المكتتبين في األسهم/ من حـ  301110111
 101110111 

201110111 
 رأس مال األسهم / لى حـإ  

 رأس المال اإلضافي/ حـ      
 

عل حساب رأس المال ، في حين جُ المباعةسمية لألسهم بالقيمة اإلعل دائنًا ن رأس مال األسهم جُ أويالحظ 
 .سمية وسعر بيع األسهماإلضافي دائنًا بالفرق بين القيمة اإل

 بيع األسهم بخصم إصدار - 2.1.2
في هذه الحالة  مضطرة الشركة تقومسمية للسهم، القيمة اإل أقل منالسعر السوقي لسهم الشركة  ذا كانإ

مبلغ الفرق بين  يسمىسمية للسهم، حيث القيمة اإل يقل عنكتتاب بسعر الى بيع األسهم المطروحة لإل
 . سمية وسعر بيع السهم في هذه الحالة خصم إصدار األسهمالقيمة اإل

مال  سمية لألسهم المباعة من قبل الشركة في حساب رأسومن الناحية المحاسبية يتم إثبات القيمة اإل
سمية لألسهم فيتم تسجيله بحساب خصم إصدار ا مبلغ الفرق بين سعر بيع األسهم والقيمة اإلم  أاألسهم 

مطروحًا من حساب رأس مال  قائمة المركز المالييظهر ضمن حقوق المساهمين في األسهم والذي 
 .األسهم

 (1)مثال
، للسهم سمية دينار واحدإبقيمة دينار  305110111المصرح به  الصناعات الخشبيةيبلغ رأس مال شركة 

س المال المصرح أسهم غير المكتتب بها من ر قررت الشركة زيادة رأسمالها بمقدار األ 1/1/2112في و 
للسهم دينار  1.811كتتاب، وقد تقرر بيع األسهم للجمهور بقيمة لإل سهم 105110111به، حيث تم طرح 

 .دينار واحدسمية للسهم ن القيمة اإلأالواحد علمًا ب
كتتاب في جميع األسهم المطروحة نه قد تم اإلأكتتاب تبين وعند إغالق باب اإل 15/2/2112في 
 . للمكتتبينتم تخصيص األسهم  0/3/2112، وفي لدى البنك العربيكتتاب لإل

 .الصناعات الخشبيةإثبات قيود اليومية للعمليات أعاله في دفاتر شركة  :المطلوب
 (1)حل مثال 

 :كتتاب بها يثبت القيد التاليكتتاب وتحديد عدد األسهم التي تم اإلإغالق باب اإلعند 
 15/2/2112 البنك العربي/ من حـ  102110111

  المكتتبين في األسهم/ لى حـإ    102110111 
دينار وهي عبارة عن حاصل ضرب  102110111ن قيمة المتحصالت من عملية البيع تبلغ أويالحظ 

 (.1.811×  105110111)عدد األسهم المكتتب بها في سعر بيع السهم الواحد 
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كتتاب العام يجري تخصيص األسهم ن عدد األسهم المكتتب مساوي لعدد األسهم المطروحة لإلأوبما 
 .المكتتب بها ويتم إثبات القيد التالي

 
102110111 
3110111 

 مذكورينمن 
 المكتتبين في األسهم/ حـ
 خصم إصدار األسهم/ حـ

0/3/2112 

  رأس مال األسهم / حـ إلى          105110111 
عل حساب خصم سمية لألسهم المباعة، في حين جُ عل دائنًا بالقيمة اإلويالحظ ان رأس مال األسهم جُ 

 .سمية وسعر بيع األسهمإصدار األسهم مدينًا بالفرق بين القيمة اإل
و كليهما الى رأسمال أاألرباح المدورة  وأ ختياريحتياطي اإلزيادة رأس المال عن طريق ضم اإل 2.2

 Stock Dividends .(األسهم المجانيةتوزيع )الشركة 
ختياري حتياطي اإلقتطاع مبلغ الزيادة من اإلإزيادة رأس مال الشركة من خالل  تتمبموجب هذه الطريقة 

ن هذه الطريقة ال توفر للشركة أية نقدية جديدة مستلمة إالمدورة، وبناء عليه فو من األرباح ألدى الشركة 
نما تعتبر إعادة هيكلة لحقوق المساهمين في الشركة حيث  كما هي ن مجموع حقوق المساهمين تبقى أوا 

ن هذه الطريقة زيادة عدد األسهم لدى الشركة حيث اب ويتم. قبل وبعد زيادة رأس مال الشركةدون تغيير 
 Stockمقدار هذه الزيادة توزع على المساهمين كأسهم مجانية او ما يطلق عليه بتوزيعات أسهم

Dividends بنسبة ما يتملكه كل مساهم من أسهم الشركة، ويجري توزيع هذه األسهم بين المساهمين. 
 (6) مثال
 105110111المساهمة العامة زيادة رأس مالها بمقدار  الصناعات الخزفيةقررت شركة  1/0/2112في 

ختياري لدى الشركة ومبلغ حتياطي اإلدينار من اإل 0110111دينار وذلك عن طريق ضم مبلغ 
سمية لسهم الشركة دينار ن القيمة اإلأدينار من األرباح المدورة الى رأس مال األسهم، علمًا ب 8110111

 .واحد
وقبل إجراء عملية الزيادة  1/0/2112لشركة في قائمة المركز المالي لحقوق المساهمين في  توقد ظهر 
 : كما يلي

 شركة الصناعات الخزفية المساهمة العامة
 1/7/2112في  قائمة المركز المالي كما

 حقوق المساهمين   
 رأس مال األسهم 301110111  
 رأس المال اإلضافي 101110111  
 احتياطي إجباري 3110111  
 احتياطي اختياري 100110111  
 أرباح مدورة 14110111  
 مجموع حقوق المساهمين 702110111  
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 المطلوب 
 .إثبات قيود اليومية الالزمة إلجراء عملية الزيادة. أ
 .لشركة بعد إجراء عملية الزيادةقائمة المركز المالي ل عرض. ب
 .المساهم كأسهم مجانية عن كل سهم يمتلكهتحديد مقدار ما يحصل عليه . ج

 (6)حل مثال 
 قيود اليومية الالزمة إلجراء عملية الزيادة. أ    

0110111 
8110111 

 مذكورين من
 ختياريإحتياطي إ/ حـ
 أرباح مدورة/ حـ

1/0/2112 

  رأس مال األسهم / لى حـإ     105110111 
دينار بينما يتم تخفيض كل من حساب  105110111ونتيجة القيد أعاله يزيد رأس مال الشركة بمقدار 

 .ختياري واألرباح المدورةحتياطي اإلاإل
 شركة بعد إجراء عملية الزيادةلل عرض قائمة المركز المالي. ب

 بعد الزيادة 1/7/2112في  قائمة المركز المالي كما
 حقوق المساهمين   
 رأس مال األسهم 405110111  
 رأس المال اإلضافي 101110111  
 حتياطي إجباريإ 3110111  
 ختياريإحتياطي إ 9110111  
 أرباح مدورة 0110111  
 مجموع حقوق المساهمين 702110111  

 .ن مجموع حقوق المساهمين قد بقي كما هو دون تغيير قبل وبعد الزيادةأويالحظ 
 .ما يحصل عليه المساهم كأسهم مجانية عن كل سهم يمتلكهتحديد مقدار . ج

 105110111ن عدد األسهم الجديدة تبلغ أسهم و  301110111ن عدد أسهم الشركة قبل الزيادة يبلغ أبما 
سهم لكل سهم قديم، أي ان كل  1.5=  3111111÷  1511111سهم، لذا يتم توزيع الزيادة بنسبة 

سهم  5111ن المساهم الذي لديه إوبالتالي ف. عن كل سهم يمتلكه سهم مجاني نصفمساهم يحصل على 
 .سهم مجاني 2511سيحصل على 

 ي جزء منها أو أعلى الشركة  المستحقةرسملة الديون زيادة رأس المال عن طرق  2.2
تفاق بين الشركة عن طريق اإليقصد برسملة الديون تحويل بعض الديون المترتبة على الشركة الى أسهم 

من  و المقرضينأالدائنيين وبالتالي يتحول  زيادة رأس مال الشركة، مما يؤدي الى والمقرضين والدائنين
 . لى مساهمإمقرض 
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 :إثبات زيادة رأس المال حسب هذه الحالة على النحو التالي ويتم
  ...و قرض البنكأالذمم الدائنة / من حـ  ×××

  رأس مال األسهم / لى حـإ   ××× 
سعر متفق عليه على  تحديد عدد األسهم التي ستصدرها الشركة للدائنين مقابل تنازلهم عن دينهم بناءً ويتم 
ذا كان هناك قرض مستحق إفعلى سبيل المثال . تفاقالسوقي لسهم الشركة بتاريخ اإل سترشاد بالسعروباإل

ن إ، فدنانير 4لسوقي وكان سعر سهم الشركة ا دينار 4110111على إحدى الشركات ألحد البنوك يبلغ 
 (. 4÷  411111)سهم  111111البنك سيكون  لذلكعدد األسهم التي ستصدرها الشركة 

 (7)مثال
، وقد طاراتالدولية لإلعلى الشركة  ةمستحق دينار 0110111بقيمة  ذمم دائنةكان هناك  1/1/2112في 

سمية أسهمها ذات القيمة اإل سهم من 2110111تفاق بين الشركة والبنك على إصدار الشركة لـ تم اإل
 .دنانير 3تسديدًا للذمم المستحقة للدائنيين حيث بلغ السعر السوقي للسهم دينار واحد 

 .الدوليةإثبات قيود اليومية لما سبق في دفاتر الشركة  :المطلوب
 (7)حل مثال 

 1/1/2112 الذمم الدائنة/ من حـ 0110111
  إلى مذكورين  
 2110111 

411111 
 1× 211111رأس مال األسهم  /حـ 
 (1-3)×211111رأس المال اإلضافي / حـ 

 

سمية لألسهم ن مبلغ الزيادة قد أثبت في كل من حساب رأس مال األسهم وذلك بالقيمة اإلأويالحظ 
 .سمية لألسهم المصدرةالمصدرة، وبحساب رأس المال اإلضافي بالمبلغ الزائد عن القيمة اإل

 0110111المطلوبات المستحقة على الشركة وتزيد حقوق المساهمين بمقدار  تخفيضلى إيؤدي ذلك القيد 
تخفيض نسبة المخاطرة التمويلية لدى الشركة وتخفيض مبلغ الفوائد  لىإ وتؤدي هذه العملية . دينار

لى تخفيض حصة السهم من أرباح الشركة نظرًا لزيادة إال أنها بشكل عام تؤدي إالمستحقة على الشركة، 
 .عدد أسهم الشركة المتداولة

  عادية لى أسهمإ "القابلة للتحويل السندات"تحويل ق يزيادة رأس المال عن طر  2.2
ى لإعلى طلب حملة السندات، يؤدي ذلك  سهم عادية بناءً ألى إ" السندات القابلة للتحويل"عند تحويل 
حقوق في  السندات يلألسهم التي يحصل عليها مالك ويكون. لتزامات وزيادة حقوق الملكيةتخفيض اإل

 .نتهاء السنة الماليةا  رباح تتناسب مع المدة الزمنية بين موعد التحويل و األ
لى حد بعيد عملية تحويل الديون إسناد الى أسهم فتشبه أما بالنسبة للمعالجة المحاسبية لعملية تحويل اإل

 :ذلك نورد المثال التاليسهم، ولتوضيح ألى إالمستحقة على الشركة 
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 (8)مثال 
سند قابلة  011111 سندات مصدرة عددهاالمساهمة العامة  تصاالتاإلكان لدى شركة  1/1/2112في 

والقيمة  دنانير 4سمية للسند فإذا كانت القيمة اإل. سهم عادي لكل سند 3لى أسهم بمعدل إللتحويل 
سند، أي ما قيمته  211111وقامت الشركة في هذا التاريخ بتحويل . سمية للسهم دينار واحداإل

 .سهم 011111دينار، الى  8110111
 .االتصاالتإثبات قيود اليومية لما سبق في دفاتر شركة  :المطلوب
 (8)حل مثال

 1/1/2112 4×2110111إسناد القرض / من حـ 8110111
 0110111 

2110111 
 مذكورين لىإ
 1×3×2110111رأس مال األسهم / حـ 
 رأس المال اإلضافي / حـ 

 

 8110111على الشركة بمقدار لتزاماتنخفاض اإلإانخفاض السندات وبالتالي  لىإيؤدي القيد المذكور 
 . دينار 8110111دينار وبالمقابل تزيد حقوق المساهمين بمقدار 

 تخفيض رأسمال الشركات المساهمة العامة .1
ستغاللها بشكل إلى تخفيض رأس مالها في حالة وجود نقدية فائضة لديها ال يمكن إبعض الشركات تلجأ 

 .مدورة وترغب الشركة بالتخلص منهاو في حالة وجود خسائر أ مناسب
من على قرار  وقد سمح قانون الشركات األردني بتخفيض رأس مال الشركة المساهمة العامة وذلك بناءً 

جتماعها غير العادي الذي تعقده لهذه إمن األسهم الممثلة في %( 05)بأكثرية ال تقل عن  الهيئة العامة
س المال المصرح به، أس المال من خالل تخفيض الجزء غير المكتتب به من ر أويمكن تخفيض ر . الغاية

المال عن س أو تخفيض ر أطفاء الخسائر المدورة، إعن طريق  وأ، عادة نقدية للمساهمينإو عن طريق أ
  .سهم الخزينةألغاء إو عن طريق أ، (سهم الحزينةأ)سهمها طريق شراء الشركة أل

 س المال المصرح بهأتخفيض الجزء غير المكتتب به من ر  1.1
س أستكمال ر نه ال حاجة إلأوترى الشركة  غير مكتتب بها من قبل الجمهور،مصرح بها و وجود أسهم  عند

ال يوجد وهنا . كتفاء باألسهم المكتتب بهاالتخفيض عن طريق إلغاء تلك األسهم واإل المال المصرح به، يتم
ن األسهم المصرح وغير المكتتب بها تكون غير قيود يومية تتعلق بهذه الحالة من التخفيض نظرًا أل

 .بالدفاتر المحاسبية مسجلة
 (9)مثال 
سهم  201110111سهم مصرح به منها  301110111 الصناعات الورقيةكان لدى شركة  1/0/2112في 

لى إالتاريخ قررت الشركة تخفيض رأس المال المصرح به  وبذلك. مكتتب بها والباقي أسهم غير مكتتب بها
 .سهم وذلك عن طريق إلغاء األسهم غير المكتتب بها 201110111

 .بيان المعالجة المحاسبية لما سبق :المطلوب
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 (9)حل مثال
قيود يومية في سجالت الشركة إلثبات عملية تخفيض رأس المال المصرح به، بل يتم ال يتم إثبات أية 

 .اإلحصائية لدى الشركة الدفاترالتخفيض في  تفاصيلكتفاء بإثبات اإل
 تخفيض رأس المال عن طريق رد نقدية للمساهمين 2.1
لى المساهمين وذلك بمقدار القيمة التي جرى تخفيض رأس المال إدفع نقدية عادة إهذه الطريقة يتم  وفق
تزيد عن دينار واحد وذلك بمقدار المبلغ المخفض  ذا كانتإسمية للسهم ما بتخفيض القيمة اإلإويتم . بها

مع بقاء عدد أسهم الشركة كما هي، أو تخفيض عدد أسهم الشركة بمقدار التخفيض مع اإلبقاء على القيمة 
 .على حالهالسهم سمية لاإل

 (11)مثال
سهم مصرح ومكتتب بها وتبلغ  001110111الصناعية  الحديد والصلبكان لدى شركة  1/4/2112في 

دينار وذلك  201110111سمية للسهم دينار واحد، وقد قررت الشركة تخفيض رأس المال بمقدار القيمة اإل
لغاء مليون سهم مقابل ذلك 201110111عن طريق رد مبلغ   1/5/2112في و . دينار نقدًا للمساهمين وا 

وتبين في   االسالمي بحساب خاص في البنك دينار نقداً  201110111قد تم تخصيص مبلغ 
 .مستحقاتهم قبضوان جميع المساهمين قد أ 10/5/2112

 .للحالة السابقةالمعالجة المحاسبية  توضيح: المطلوب
 (11)حل مثال

 :إثبات عملية تخفيض رأس المال بموجب القيد التالييتم 
 1/4/2112 رأس مال األسهم/ من حـ  201110111

  المساهمين/ لى حـإ   201110111 
 يجري إثبات سالمياإل بحساب خاص في البنك دينار نقداً  201110111وعند تخصيص مبلغ 

 :القيد التالي 
 1/5/2112 مساهمين -البنك االسالمي / من حـ  201110111

   البنك االسالمي / لى حـإ 201110111 
 :وعند دفع المبلغ للمساهمين يجري إثبات القيد التالي

 10/5/2112 المساهمين/ من حـ  201110111
  مساهمين - سالميالبنك اإل/ لى حـإ 201110111 

مليون سهم متداول،  4بحيث يبقى لدى الشركة  ،سهم مليون 2 بمقداراألسهم المتداولة  تم تخفيض عدد -
ن المساهم أأي . (1/3% )33.3ونتيجة ذلك يتم تخفيض عدد األسهم التي يمتلكها كل مساهم بمعدل 

 سهم، وبناءً  2111سهم ليبقى له  1111سهم، على سبيل المثال، يحذف من أسهمه  3111الذي يمتلك 
 .بعد التخفيضالجديد سهم أسهم جديدة بعدد األ وثيقةعليه يتم إصدار 
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سمية للسهم بداًل من عدد األسهم فيتم في هذه الحالة اإلبقاء على ذا قامت الشركة بتخفيض القيمة اإلإأما 
سمية بمقدار سلوب تخفيض القيمة اإلأولتوضيح . سميةعدد األسهم كما هي مع تغيير قيمة األسهم اإل

 :االنخفاض في رأس المال نورد المثال التالي
 (11)مثال
سهم مصرح ومكتتب بها وتبلغ  101110111 الصناعات البالستيكيةكان لدى شركة  1/0/2112في 

وقد قررت الشركة تخفيض  ،دينار 801110111سمال مقداره أاي بر  دنانير للسهم الواحد 8سمية القيمة اإل
دينار نقدًا للمساهمين وتخفيض  201110111مبلغ  عادة دفعا  و دينار  201110111رأس المال بمقدار 

بحساب  نقداً  المبلغ المراد دفعه قد تم تخصيص 15/0/2112في و . سمية للسهم مقابل ذلكالقيمة اإل
 .ن جميع المساهمين قد استلموا مستحقاتهمأ 4/0/2112وتبين في  هلياأل خاص في البنك

 .بيان المعالجة المحاسبية لما سبق: المطلوب
 (11)حل مثال

 :إثبات عملية تخفيض رأس المال بموجب القيد التالييتم 
 1/0/2112 س مال األسهمأر / من حـ  201110111

  المساهمين/ الى حـ   201110111 
 

 :يجري إثبات القيد التاليبحساب خاص في البنك  مليون دينار نقداً  2وعند تخصيص مبلغ 
 15/0/2112 مساهمين -هليالبنك األ/ من حـ  201110111

   هليالبنك األ/ لى حـإ 201110111 
 :وعند دفع المبلغ للمساهمين يجري إثبات القيد التالي

 4/0/2112 المساهمين/ من حـ  201110111
  مساهمين - هليالبنك األ/ لى حـإ 201110111 

سمية القيمة اإلنه يتم في هذه الحالة تخفيض أال إكما هو  عدد األسهم المتداولة يبقىفي هذه الحالة فان 
 0الى  دينار مليون 8نخفض من إسهم س مال األأن ر أحيث  دنانير 8دنانير بداًل من  0للسهم لتصبح 

 .دينار مليون
 تخفيض رأس المال عن طريق إطفاء الخسائر المدورة 2.1

وبحيث يصعب إطفاء تلك الخسائر من خالل األرباح المتحققة  عند وجود رصيد كبير من الخسائر المدورة
حيث . س المالألغاء تلك الخسائر من خالل تخفيض ر إلى إقد تلجأ بعض الشركات  في السنوات القادمة

مستخدمي المعلومات لدى  سلبينطباع إ يقدمقد  البيانات المالية للشركةظهور تلك الخسائر في  نأ
 .المحاسبية
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 (12)مثال
 :على النحو التالي للشركة العربية قائمة المركز الماليظهرت حقوق المساهمين في  1/1/2113في 

 الشركة العربية
 1/1/2112في قائمة المركز المالي كما 

 حقوق المساهمين   
 (سمية دينار واحد للسهمالقيمة اإل) رأس مال األسهم 101110111  
 حتياطي إجباريإ 210111  
 ختياريإحتياطي إ 410111  
 خسائر مدورة (0110111)  
 مجموع حقوق المساهمين 4010111  
 . س المالأمن خالل تخفيض ر  الخسائر المدورة لدى الشركةدينار من  511011إطفاء  ت الشركةقرر 

  المطلوب
 .بيان المعالجة المحاسبية لتخفيض رأس مال الشركة .1
 .طفاء الخسائرإثبات عملية إجراء إلشركة بعد المالي لقائمة المركز حقوق المساهمين في  عرض .2
 .وعدد أسهم الشركة المتداولة للسهمسمية على القيمة اإل حدثالذي  التعديلبيان  .3

 (12)حل مثال 
 المعالجة المحاسبية لتخفيض رأس مال الشركة .1

طفاء الخسائر المدورة بموجب القيد التالي  :يتم تخفيض رأس مال الشركة وا 
 1/1/2113 رأس مال األسهم/ من حـ  5110111

  خسائر مدورة/ لى حـإ   5110111 
 :على النحو التالي طفاء الخسائرإبعد  قائمة المركز الماليونتيجة القيد أعاله تظهر 

 اطفاء الخسائربعد  1/1/2112في  قائمة المركز المالي كما
 حقوق المساهمين   
 رأس مال األسهم 5110111  
 حتياطي إجباريإ 210111  
 ختياريإحتياطي إ 410111  
 خسائر مدورة (1110111)  
 مجموع حقوق المساهمين 4010111  

نخفاض الخسائر المدورة بنفس المقدار إدينار مقابل  5110111نخفض بمقدار إس المال قد أيالحظ ان ر 
ن مجموع حقوق المساهمين لم يتغير قبل وبعد أكما . دينار 1110111دينار الى 0110111لتنخفض من 

 . طفاء الخسائرإ
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 :سمية لسهم الشركة وعدد أسهم الشركة المتداولةبيان التغير الذي طرأ على القيمة اإل .2
سهم من أسهم الشركة وبالتالي يصبح عدد  5110111 بمقدار س المالأطفاء الخسائر وتخفيض ر إنتيجة 

 .سمية فتبقى كما هي دون تغييرما بالنسبة لقيمة السهم اإلأسهم،  5110111األسهم المتداولة لدى الشركة 
 Treasury Stock "أسهم الخزينة"تخفيض رأس المال عن طريق شراء الشركة ألسهمها  2.1

 ماهية وطبيعة اسهم الخزينة 1.2.1
المتداولة في السوق المالي، راء أسهمها بش( و احدى شركاتها التابعةأ)سهم الخزينة قيام شركة ما أتمثل 

  .بشكل مؤقت لرأس مال الشركة اً لعدد األسهم المتداولة للشركة وبالتالي تخفيض اً وهذا بدوره يمثل تخفيض
 :تصرف بهذه األسهم بإحدى الطرق التاليةويمكن للشركة ال

الشركات لهذه الحالة في حالة وجود  أوتلج. في تاريخ الحق إعادة بيع تلك األسهم في السوق المالي -أ
و لتنشيط التداول أسعر سهمها السوقي منخفض،  ذا كانإو أغير مستغلة، و فائضة لدى الشركة  سيولة

 . يجاد طلب على السهما  و  سهم الشركةإب
ستخدام تلك إ، كما يمكن للشركة كمكافآتك األسهم على الموظفين لتوزيع تلشراء أسهم الشركة  -ب

 .تحادو اإلأندماج حاالت اإل األسهم في
 .إلغاء تلك األسهم وبالتالي تخفيض رأس مال األسهم بمقدار تلك األسهم -ج

حتفاظ بها بشكل مؤقت لغايات إعادة بيعها خالل الفترات و اإلأوفي حالة قيام الشركة بإلغاء تلك األسهم 
لها حق التصويت في اجتماعات  ن تلك األسهم ال يستحق لها توزيعات أرباح، كما ال يحقإالقادمة، ف

 .ية نقدية في حالة تصفية الشركةأالهيئة العامة للشركة، كما تفقد حقها في الحصول على 
 :تيقيام الشركات بإعادة شراء أسهمها فيمكن تلخيصها باآلل المبرراتو أما األسباب أ

ن قيام الشركة بشراء أسهمها يخفض من عدد األسهم أللشركة، حيث  EPSتحسين ربحية السهم  .1
 .حتساب ربحية السهمإالمتداولة والمستخدمة في عملية 

 .تخفيض عدد المساهمين في الشركة .2
 .حاالت السيطرة على الشركة من قبل بعض األطراف الخارجية تخفيض .3
 .لدى الشركةنخفاض مجموع حقوق المساهمين إزيادة معدل العائد على حقوق الملكية نتيجة  .4
 .ستخدام تلك األسهم في عملية مكافأة بعض موظفي الشركة المتميزينإ .5
 .من خالل زيادة الطلب عليه  السعي نحو رفع سعر سهم الشركة السوقي .0

 المعالجة المحاسبية ألسهم الخزينة 2.2.1
سمية وطريقة التكلفة، حيث تعتبر طريقة التكلفة هناك طريقتان لتسجيل أسهم الخزينة هما طريقة القيمة اإل

سمية بإثبات أسهم تقوم طريقة القيمة اإل. الطريقة الوحيدة المقبولة وفق المعايير الدولية للتقارير المالية
سمية لألسهم المشتراة ويظهر حساب أسهم الخزينة مطروحًا في الميزانية من رأس مال الخزينة بالقيمة اإل

شراء، ويظهر الريقة التكلفة فتثبت شراء أسهم الخزينة بجعل حساب أسهم خزينة مدينًا بتكلفة ما طأ. األسهم
  .من مجموع حقوق المساهمين هنا حساب أسهم الخزينة مطروحاً 
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 :سهم الخزينة بطريقة التكلفة كما يليأويتم معالجة عمليات شراء وبيع 
 .ليها العمولةإسهم مضافًا بالتكلفة وتشمل ثمن شراء األسهم الخزينة أثبات إسهم يتم عند شراء األ -أ
و جزء منها تخفض حساب أسهم الخزينة بمقدار تكلفة أعند قيام الشركة بإعادة بيع أسهم الخزينة  -ب

رأس المال "ن مقدار أرباح البيع تسجل في حساب إاألسهم المباعة، وعند بيع أسهم الخزينة بربح ف
 .والذي يعتبر جزء من مكونات حقوق المساهمين" أسهم الخزينة -اإلضافي

أسهم -رأس المال اإلضافي"ن مقدار خسارة البيع تحمل على حساب إعند بيع أسهم الخزينة بخسارة ف -ج
-أما في حالة عدم وجود حساب رأس المال اإلضافي. وذلك في حالة وجود رصيد بذلك الحساب" الخزينة

ن الفرق يحمل لحساب إالحساب لتغطية خسائر بيع أسهم الخزينة ف و عدم كفاية رصيد هذاأأسهم الخزينة 
رباح أرباح المدورة الى خسائر مدورة نتيجة لعدم وجود حتى لو تحولت األ)و المدورة  أاألرباح المحتجزة 

 (.مدورة كافية
 (12)مثال 
 :على النحو التالي البوتاسشركة ل قائمة المركز الماليظهرت حقوق المساهمين في  1/3/2113في 

 1/2/2112في  قائمة المركز المالي / البوتاسشركة 
 حقوق المساهمين   
 (مليون سهم)رأس مال األسهم  101110111  
 احتياطي إجباري 2110111  
 أرباح مدورة 1110111  
 مجموع حقوق المساهمين 103110111  

 :2113وقد حدثت العمليات التالية خالل عام 
 دنانير 3سهم من أسهمها من السوق المالي بتكلفة تبلغ  51111قامت الشركة بشراء 1/3/2113في -أ

  .للسهم
 .دنانير للسهم الواحد 4سهم من أسهم الخزينة بسعر  21111قامت الشركة ببيع  4/5/2113في  -ب
 .دينار للسهم الواحد 1.5سهم من أسهم الخزينة بسعر  21111قامت الشركة ببيع  5/0/2113في  -ج

 قائمة المركز الماليبيان كيفية إظهار أسهم الخزينة في  مع ،إثبات قيود اليومية الالزمة لما سبق :المطلوب
 .للشركة

 (12)حل مثال
 .إثبات قيود اليومية الالزمة لشراء الشركة ألسهمها -أ

 1/3/2113 3×51111أسهم الخزينة/ من حـ  151111
  النقدية/ حـ لىإ       151111 
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 .قائمة المركز الماليبيان كيفية إظهار أسهم الخزينة في 
 1/2/2112في  قائمة المركز المالي كما/البوتاسشركة 

 حقوق المساهمين   
 رأس مال األسهم 101110111  
 حتياطي إجباريإ 2110111  
 أرباح مدورة 1110111  
 المجموع 103110111  
 أسهم خزينةيطرح  (1510111)  
 مجموع حقوق المساهمين 101510111  

سهم  951111ينخفض عدد أسهم الشركة المتداولة في السوق المالي الى  على ما سبق اً بناء
(101110111 – 510111.) 
 :لى النحو التاليدنانير ع 4سهم بسعر  21111عملية بيع  اثبات -ب

 4/5/2113 4×21111النقدية / من حـ 81111
  

01111 
21111 

 مذكورين الى  
 3×21111أسهم الخزينة/ حـ
 أسهم الخزينة-رأس المال اإلضافي/ حـ

 

        دينار 31111جمالية إبخسارة و دينار للسهم  1.5 بيع  سهم بسعر 21111عملية بيع اثبات  -ج
{21111(1.5-3)}: 

 
31111 
21111 
11111 

 مذكورين من
 1.5× 21111النقدية / حـ
 أسهم الخزينة -اإلضافيرأس المال / حـ
 أرباح مدورة/ حـ

5/0/2113 

  3×21111أسهم الخزينة / ى حـإل 01111 
س أدينار تم تحميل حساب ر  31111سهم الخزينة أجمالية لبيع الخسارة اإل أنويالحظ من القيد أعاله 

باقي الخسارة على دينار وتم تحميل  21111زينة وجعله مدينًا بالرصيد المتوفر خاسهم  -المال االضافي
 .دينار 11111بمقدار رباح المدورة األ
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 .عاله على حقوق المساهمينأالبيع  اتثر عمليأبيان 
 البوتاسشركة 

 1/6/2112في  قائمة المركز المالي كما
 حقوق المساهمين   
 (مليون سهم)رأس مال األسهم  101110111  
 حتياطي إجباريإ 2110111  
 مدورةأرباح  910111  
 المجموع 102910111  
 يطرح أسهم خزينة (310111)  
 مجموع حقوق المساهمين 102010111  

 تخفيض رأس المال عن طريق إلغاء أسهم الخزينة  1.1
وليس  اً دائم اً فان ذلك يمثل تخفيض تلك االسهم عند رغبة الشركة بالغاء اسهم الخزينة وعدم رغبتها ببيع

لرأس مال الشركة، ونتيجة اإللغاء يتم تخفيض عدد أسهم الشركة المصرح بها والمتداولة في السوق  اً مؤقت
 . المالي

 :التالي القيدبيتم معالجة إلغاء أسهم الخزينة محاسبيًا 
 

××× 
××× 
××× 

 مذكورين من
 رأس مال األسهم/ حـ
 رأس المال اإلضافي/ حـ
 أرباح مدورة/ حـ

 

  أسهم الخزينة/ لى حـإ      ××× 
سمية ألسهم الخزينة الملغاة، بينما يجعل رأس المال رأس مال األسهم مدينًا بالقيمة اإل يتم جعلحيث 

اإلضافي مدينًا بحصة األسهم الملغاة من رأس المال اإلضافي، في حين يجعل حساب األرباح المدورة 
 .التي تم الغائهامدينًا بباقي تكلفة أسهم الخزينة 
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 (12)مثال
 :تطوير العقارات كما يليشركة  قائمة المركز الماليظهرت حقوق المساهمين في  2/2/2113في 

 2/2/2112في  قائمة المركز المالي
 حقوق المساهمين   
 (مليون سهم 3)رأس مال األسهم  301110111  
 رأس المال اإلضافي 102110111  
 أرباح مدورة 3110111  
 المجموع 405110111  
 (سهم 211111)يطرح أسهم خزينة  (4110111)  
 مجموع حقوق المساهمين 401110111  

 211111البالغ عددها  نهائياً  قررت الشركة إلغاء كامل أسهم الخزينة( 2/2/2113)وفي هذا التاريخ 
 .سهم

بعد إلغاء أسهم  للشركة قائمة المركز المالي ، وعرضإثبات قيود اليومية الالزمة لما سبق :المطلوب
 .الخزينة

 (12)حل مثال
 :وفق ما يلي إثبات قيود اليومية الخاصة بإلغاء أسهم الخزينة

 دينار 2110111يتم تخفيض حساب رأس مال األسهم بمقدار  -
 (.سمية للسهمدينار القيمة اإل 1× سهم  2110111) 
األسهم الملغاة من رأس المال  دينار وهي تمثل حصة 810111تم تخفيض رأس المال اإلضافي بمقدار  -

 دينار 1.411اإلضافي لدى الشركة حيث تبلغ حصة السهم الواحد 
 (.سهم 301110111÷ رأس المال اإلضافي  102110111) 
 دينار 1210111تم تخفيض باقي قيمة أسهم الخزينة من حساب األرباح المدورة بمقدار  -
(4110111- 2110111 - (2110111×4..) 

 :عداد القيد التاليإويتم 
 

2110111 
810111 

1210111 

 مذكورين من
 1×2110111رأس مال األسهم / حـ
 .4×2110111رأس المال اإلضافي / حـ
 أرباح مدورة/ حـ

2/2/2113 

  أسهم الخزينة/ لى حـإ   4110111 
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 .بعد إلغاء أسهم الخزينة مباشرة قائمة المركز الماليعداد إ   
 بعد إلغاء أسهم الخزينة 2/2/2112في  الماليقائمة المركز 

 حقوق المساهمين   
 (مليون سهم 208110111) رأس مال األسهم 208110111  
 رأس المال اإلضافي 101210111  
 أرباح مدورة 1810111  
 مجموع حقوق المساهمين 401110111  
ن قيمة أسهم قبل وبعد عملية إلغاء أسهم الخزينة نظرًا أل لم تتغيرن مجموع حقوق المساهمين أويالحظ 

سهم الخزينة هي من حسابات أمن مكونات حقوق الملكية وكافة الحسابات المتأثرة بالغاء الخزينة كانت 
 .حقوق الملكية

 رباح توزيعات األ  وسياساتمحاسبة  .6
 رباح العوامل المؤثرة في سياسات توزيع األ  1.6

يقاف إفالشركات تخشى . رباح للمساهمين يعتبر من القرارات المالية الصعبةمبلغ توزيعات األ ن تحديدأ
سواق المال التي يتم تداول حيانًا خوفًا من رده الفعل السلبية ألأبالرغم من حاجتها للسيولة رباح توزيع األ

و أكة من حيث كونهم خاضعين رباح تتأثر بنوعية مساهمي الشر وتحديد سياسة توزيع األ. سهم الشركة بهاأ
 (.شركات) و مساهم مؤسسيأفراد أغير خاضعين للضريبة، مساهمين 

 :عتبارات التاليةلديها لإل( المحتجزة)رباح المدورة ن تقوم الشركات بتوزيع كافة رصيد األأدر جدًا ومن النا
ول االحتفاظ بارباح محتجزة الوفاء بالمتطلبات القانونية حيث تتطلب بعض التشريعات في بعض الد -أ 

 .سهم الخزينةأمساويه لرصيد 
  .سماليةأرباح السنوية لمواجهة التوسع والنفقات الر رباح المحتجزة وعدم توزيع جميع األحتفاظ باألاإل -ب
ستمرار عوام الحقة قد تكون نتائجها غير جيدة، مما يساعد الشركة في اإلرباح مدورة ألأحتفاظ باإل  -ج

 .رباح في تلك السنواتأبتوزيع 
 .حد السنواتأرباح في حتساب األإخطاء محتملة قد تكون حدثت في أللتحوط ضد وجود  -د

   اشكال توزيعات االرباح  2.6
  :شكال التاليةرباح األقد تأحذ توزيعات األ 
 Cash Dividendsتوزيعات نقدية  -أ 

     :القيد التالي ثباتإرباح يتم قة الهيئة العامة على توزيعات األعند مصاد  
  رباح المدورة األ/ من حـ ×××

  رباح مستحقة الدفع أتوزيعات / لى حـإ ××× 
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  :وعند دفع توزيعات الرباح المستحقة  للمساهمين يتم اعداد القيد التالي
  رباح مستحقة الدفعأتوزيعات / من حـ ×××

  النقدية/ لى حـإ ××× 
 Property Dividendsتوزيعات عينية  -ب 
و توزيع أرباح عينية للمساهمين مثل ذهب أفي بعض الحاالت غير الشائعة قد تقوم الشركة بتوزيع  
رباح العينية  يتم  قرار توزيعات األإوعند . و توزيع سنداتأخرى تملكها الشركة، أستثمارات في شركات إ

 .دفع بجعله دائناً رباح المدورة مدينًا وحساب توزيعات عينية مستحقة الجعل حساب األ
 (11)مثال 
سهم أرباح للمساهمين على شكل أشركة الشرق توزيع ل تمت مصادقة الهيئة العامة 1/0/2112في 
سهم وكانت القيمة العادلة لتلك األ. تصاالت الدوليةتملكها شركة الشرق في شركة اإل( ستثماراتإ)

سهم تم توزيع تلك األ 1/8/2112وفي . (سهم للمتاجرةستثمارات في األإوهي )دينار  5110111
 .للمساهمين

     :ثبات القيد التاليإرباح يتم عند مصادقة الهيئة العامة على توزيعات األ 
 1/0/2112 رباح المدورة األ/ من حـ  5110111

  رباح عينية مستحقة الدفع أتوزيعات / لى حـإ   5110111 
  :عداد القيد التاليإرباح المستحقة  للمساهمين يتم ألاوعند دفع توزيعات    

 1/8/2112 مستحقة الدفععينية رباح أتوزيعات / من حـ  5110111
سهم للمتاجرة ستثمارات في األإ/ لى حـإ   5110111 

 (تصاالت الدوليةاإل)
 

   Liquidating Dividendsتوزيعات التصفية  -ج 
و أسهم صدار األإرباح من الرصيد القائم لعالوة أالتصفية عند قيام الشركة بتوزيع يطلق مفهوم توزيعات  

رباح المدورة، حيث يتم تصفية ي من مصدر خارج نطاق األأ. ضافيس المال اإلأما يسمى حساب ر 
وقات سابقة وبالتالي هي توزيعات ال أسهم في أصدار إضافي والذي نشأ من عمليات س المال اإلأحساب ر 

ويجب على  .سهمأصدار إنما توزيع مبالغ تم تحصيلها من المساهمين كعالوة ا  رباح حققتها الشركة و أل تمث
 ساهمين ومستخدمي المعلومات المحاسبيةمرباح حتى يكون الفصاح عن مصدر توزيعات األالشركة اإل
ا كعالوة تم تحصيلهنما من مبالغ ا  رباح ونتائج عمليات المنشأة و أن هذه التوزيعات ليست من أب على علم

 .من المساهمين كما ذكرنا
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 :وفيما يلي مثال لتوضيح المعالجة المحاسبية لها
 (16)مثال
دينار من  2110111تحاد بالمصادقة على توزيع قامت شركة الهيئة العامة لشركة اإل 1/5/2112في 

قامت بدفع  2/0/2112وفي (. ضافيس المال اإلأر )سهم صدار األإالرصيد المتوفر لحساب عالوة 
 .رباح نقداً توزيعات األ

 :عداد القيد التاليإعن التوزيعات يتم ( عالنتاريخ اإل)بتاريخ مصادقة الهيئة العامة   
 1/5/2112 ضافي  س المال اإلأر / من حـ 2110111

  رباح مستحقة الدفع أتوزيعات / لى حـإ   2110111 
  :عداد القيد التاليإرباح المستحقة  للمساهمين يتم ألاوعند دفع توزيعات    

 2/0/2112 رباح مستحقة الدفعأتوزيعات / من حـ 2110111
  النقدية/ لى حـإ   2110111 

 Share Dividends سهم مجانية أتوزيعات  -د  
س أعليه زيادة ر س المال يترتب أختياري الى ر حتياطي اإلو اإلأرباح المدورة ويقصد بها ضم جزء من األ  

 :عداد القيد التاليإويتم . سهم مجانًا للمساهمينمال الشركة وتوزيع تلك األ
×× 
×× 

 مذكورين من 
 ختياريإحتياطي إ/ حـ
 أرباح مدورة/ حـ

1/0/2112 

  رأس مال األسهم / لى حـإ         ×× 
س أالسابق تفصيل لزيادة ر ( 0)من هذا الفصل وفي المثال رقم  2.4ن عرضنا في الفقرة أوقد سبق و  

س المال والتي تمثل بنفس الوقت عملية ألى ر إختياري حتياطي اإلرباح المدورة واإلالمال من خالل ضم األ
 .سهم المجانيةتوزيع لأل

 Stock Splitالسهم  تجزئة  .7
سمية لسهم الشركة، نخفاض القيمة اإلإلى عدة أسهم وبنفس الوقت إلشركة تجزئة السهم تقسيم سهم اب يقصد

تجزئة السهم ال  أن وتجدر اإلشارة الى. لى زيادة عدد أسهم الشركة المتداولة في السوق الماليإمما يؤدي 
نما تتطلب إصدار أتتطلب أية معالجة  بالغ ا  و  قرار داخلي بالشركةو قيود محاسبية في سجالت الشركة، وا 

وتلجأ . وزارة الصناعة والتجارة بعملية التجزئةو مالية األوراق السوق الجهات الخارجية ذات العالقة مثل 
تجزئة السهم بوترغب الشركة  لى تجزئة السهم عندما تكون القيمة السوقية للسهم مرتفعة جداً إالشركات 

فعند تجزئة  .ستثمار في أسهم الشركةليصبح من السهل تداولة ويزداد عدد المستثمرين القادرين على اإل
، ففي حالة سمية لسهم الشركة كما تنخفض قيمة السهم السوقية والدفترية أيضاً مة اإلالسهم تنخفض القي
 . تقريباً  الربعلى إفان قيمة السهم السوقية والدفترية ستنخفض  سهمأ 4لى إتجزئة سهم الشركة 
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 (17)مثال 
دنانير للسهم، وفي ذلك  0سمية إسهم عادي بقيمة  1110111كان لدى شركة العروبة  1/1/2113في 

 .سهمأ 3التاريخ قامت الشركة بتجزئة السهم الواحد الى 
 .ثبات كيفية معالجة الحالة السابقة في السجالت المحاسبية للشركةإ :المطلوب

 (17)حل مثال 
ن جميع حسابات حقوق إال يوجد أي قيد محاسبي نتيجة عملية تجزئة سهم الشركة أعاله وبالتالي ف

 .يتم إصدار مذكرة داخلية بذلك هنأال إ .تبقى كما هي قائمة المركز المالي للشركةالمساهمين الظاهرة في 
 دينار  0110111= دنانير    0× سهم  1110111= س المال قبل التجزئة أن ر أحيث 
 دينار  0110111= دينار    2× سهم    3110111=  س المال بعد التجزئة  أر      
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 التمارين 
 (ختيار من متعددإ)التمرين األول 

 :ضع دائرة حول اإلجابة األصح لكل سؤال من األسئلة التالية
عند تخفيض رأس المال للشركة المساهمة العامة عن طريق إلغاء الجزء غير المكتتب به من رأس  .1

 :هذا اإلجراء ن  إمال الشركة المصرح به، ف
 .نخفاض عدد أسهم الشركة المتداولة في السوق الماليإيؤدي إلى  .أ 
 .نخفاض مجموع األصول للشركةإيؤدي إلى  .ب 
 .ال يتطلب قيود محاسبية .ج 
 .ال شيء مما ذكر .د 

 :لىإللمساهمين يؤدي ذلك  سهم مجانيةأعند توزيع  .2
 .سهميزيد مجموع حقوق المساهمين بالشركة ويزيد عدد األ .أ 
 .سهمس المال وينخفض عدد األأيزداد ر  .ب 
 .سمية لسهم الشركةتنخفض القيمة اإل .ج 
 .سهمس المال ويزيد عدد األأيزيد ر  .د 

 :عند تحويل بعض ديون الشركة المساهمة الى اسهم فان ذلك يمثل .2
 س مال الشركةأزيادة لر  -ب س مال الشركة       أتخفيضًا لر  -أ 

 زيادة في مطلوبات الشركة -د س مال الشركة   أال يؤثر على ر  -ج

صحابها خالل فترة قيمتها أل( رد)عادة إسهم الممتازة التي تعطي الشركة المصدرة الحق في األ .2
 :محددة  هي

 سهم الممتازة القابلة للتحويل األ -ب ستدعاء         سهم الممتازة القابلة لإلاأل -أ

 رباحسهم الممتازة المجمعة األاأل -د سهم الممتازة المشاركة               األ -ج

ن هذا إفي حالة تخفيض رأس مال الشركة المساهمة العامة عن طريق رد نقدية للمساهمين، ف .1
 :لىإالتخفيض يؤدي 

 صول الشركةأنخفاض مجموع إ - أ
 نخفاض مجموع حقوق المساهمين في الشركةإ - ب
 نخفاض رأس مال الشركةإ -جـ
 جميع ما ذكر صحيح -د

 :أسهم الخزينة بربح فان مقدار األرباح تظهر ضمنعند بيع  .6
 .سهم خزينةأ -رأس المال اإلضافي -ب     .قائمة الدخل -أ    

 .قائمة التدفق النقدي  -د     .حقوق المساهمين-ج
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دنانير للسهم،  8سمية إسهم عادي بقيمة  1110111كان لدى شركة القدس  1/1/2112في  .7
سمية للسهم بعد ن القيمة اإلإ. اسهم 2لى إامت الشركة بتجزئة السهم الواحد وفي ذلك التاريخ ق

 :التجزئة ستصبح
 دينار  2 -ب دنانير       4 -أ     
 دنانير  8 -د دنانير      0 -ج    

عالن لية في حالة عدم قيام الشركة باإلاألسهم الممتازة التي يتم تجميعها وتدويرها للسنوات التا .8
سهم العادية في الحصول على توزيعات صحابها الحق في مشاركة حملة األتوزيعات أرباح وإلعن 

رباح أرباح تزيد عن نسبة توزيعات أسهم العادية على توزيعات ضافية في حالة حصول األإرباح أ
 :سهم الممتازةسهم الممتازة تسمى األاأل

 والقابلة للتحويل  المشاركة -ب     رباح  المشاركة والمجمعة لأل -أ     
 ستدعاء المشاركة  القابلة لإل -د     رباح  المجمعة لأل -ج    

في حالة زيادة عدد األسهم المكتتب بها عن عدد األسهم المصرح بها يتم التصرف بقيمة األسهم  .9
 :الزائدة المكتتب بها عن طريق

 .إيداعها لدى البنوك لصالح أصحابها -ب   .تحويل قيمتها للبنك المركزي -أ   
 .ب صحيحتان+ أ   -د      .إعادتها ألصحابها -ج  

 :إن مجموع حقوق المساهمين مقسوما على عدد األسهم المتداولة .11
 .نسبة حقوق المساهمين لألسهم المتداولة -ب  .    حصة المساهم من األسهم المتداولة -أ 
 كل ما ذكر صحيح -د  .                 القيمة الدفترية للسهم -ج 

 التمرين الثاني 
 :ظهرت حقوق المساهمين في ميزانية شركة الحديد والصلب على النحو التالي 1/1/2112في 

 شركة الحديد والصلب المساهمة العامة
 1/1/2112الميزانية في 

 حقوق المساهمين بالدينار  
 (مليون سهم)األسهم  رأس مال 101110111  
 حتياطي إجباريإ 2110111  
 ختياريإحتياطي إ 3110111  
 أرباح مدورة 1110111  
 مجموع حقوق المساهمين 106110111  

  :وقد توفرت لك المعلومات التالية
 4سهم من أسهمها من السوق المالي بسعر  21111قامت الشركة بشراء  11/1/2112في  -1

 .دنانير للسهم الواحد نقداً 
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 .دنانير للسهم الواحد نقداً  5سهم بسعر سهم من تلك األ 8111قامت ببيع  2112/ 5/2في  -2
 .دنانير للسهم الواحد نقداً  0سهم بسعر سهم من تلك األ 1111قامت ببيع  2112/ 9/2في  -3
 .دينار للسهم الواحد نقداً  2خرى بسعر أسهم  0111ببيع  20/2/2112قامت الشركة بتاريخ  -4

  :المطلوب
 . 11/1/212سهم في عداد قيد شراء األإ -1
 .5/2/2112سهم في  8111عداد قيد بيع إ -2
 . 9/2/2112سهم في  1111عداد قيد بيع إ  -3
 :20/2/2112سهم في  0111عداد قيد بيع إ -4
 ....................28/2/2112المدورة سيظهر في ميزانية الشركة في رصيد األرباح  -5
 ............   .يبلغ( بعد كافة العمليات السابقة) 28/2/2112مجموع حقوق المساهمين في  -0

 التمرين الثالث 
 301110111س مال مقداره أتم تأسيس شركة الصناعات الدوائية المساهمة العامة بر  1/1/2111في 

سهم وسددوا القيمة  105110111كتتاب بـ قام المؤسسون باإل. سمية دينار واحد للسهمإدينار بقيمة 
وعند . كتتاب العامسهم لإلوقامت الشركة بطرح باقي األ. المطلوبة نقدًا بحساب الشركة لدى البنك العربي

وفي . سهم 103110111سهم المكتتب بها قد بلغ ن عدد األأتبين  28/2/2111كتتاب في غالق باب اإلإ
 .سهم المكتتب بها وتخصيصها على المكتتبينكتفاء باألتقرر اإل 15/3/2111

 .ثبات قيود اليومية الالزمة للعمليات السابقة في دفاتر شركة الصناعات الدوائيةإ :المطلوب
 التمرين الرابع

 :ركز المالي شركة تطوير العقارات كما يليظهرت حقوق المساهمين في قائمة الم 5/5/2113في 
 1/1/2112قائمة المركز المالي في 

 حقوق المساهمين   
 (مليون سهم 4)رأس مال األسهم  401110111  
 رأس المال اإلضافي 201110111  
 أرباح مدورة 3110111  
 المجموع 003110111  
 (سهم 111111)يطرح أسهم خزينة  (3110111)  
 مجموع حقوق المساهمين 001110111  

 111111قررت الشركة إلغاء كامل أسهم الخزينة نهائيًا البالغ عددها ( 5/5/2113)وفي هذا التاريخ 
 .سهم

زمة لما سبق، وعرض قائمة المركز المالي الشركة بعد إلغاء أسهم إثبات قيود اليومية الآل: المطلوب
 .الخزينة
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 التمرين الخامس 
 .سهم الممتازةسهم العادية واألفروقات بين األربعة أعدد 

 التمرين السادس
تفاق بين دينار، وقد تم اإل 5110111بلغ قرض البنك المستحق على شركة المجد  1/1/2113في 

سمية دينار واحد تسديدًا سهم من أسهمها ذات القيمة اإل 4110111الشركة والبنك على إصدار الشركة لـ 
 .دنانير 1.25نيين حيث بلغ السعر السوقي للسهم للذمم المستحقة للدائ

 .إثبات قيود اليومية لما سبق في دفاتر شركة المجد :المطلوب
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 ول جابة التمرين األ إ
 11 9 8 7 6 1 2 2 2 1 الرقم 

 ج ج أ ب ب د أ ب د ج جابة اإل
 جابة التمرين الثاني إ

 .11/1/2112سهم في عداد قيد شراء األإ -1
 سهم خزينة أ/ من حـ        81111                      

 النقدية / الى  حـ        81111                                
  .5/2/2112سهم في  8111عداد قيد بيع إ -2

 النقدية / من حـ        41111                      
 ينالى مذكور                                        

 سهم خزينة أ/ حـ       32111                                
 سهم خزينة  أ -ضافيس المال اإلأر / حـ 8111

  .9/2/2112سهم في  1111عداد قيد بيع إ -3
 النقدية / من حـ        0111                      

 الى مذكورين                                       
 سهم خزينة أ/ حـ       4111                                

 سهم خزينة  أ -ضافيس المال اإلأر / حـ 2111
 :20/2/2112سهم في  0111عداد قيد بيع إ -4

 من مذكورين                           
 النقدية/ حـ      14111                         
 سهم خزينة  أ -ضافيس المال اإلأر / حـ          11111                         
 رباح مدورة أ/ حـ          4111                         

 سهم خزينةأ/ الى  حـ      28111                                
 دينار  90111يبلغ    28/2/2112رصيد األرباح المدورة سيظهر في ميزانية الشركة في  -5
 دينار  1581111يبلغ  ( العمليات السابقة بعد كافة) 28/2/2112مجموع حقوق المساهمين في  -0

 جابة التمرين الثالث إ
 :كتتاب المؤسسينإقيد إثبات  -

 1/1/2111 البنك العربي/ من حـ  1511111
  المؤسسين -المكتتبين باألسهم / الى حـ     1511111 
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 :كتتاب يتم إثبات القيد التاليعند إغالق باب اإل-
 28/2/2111 البنك العربي/ من حـ  1311111

  الجمهور -المكتتبين باألسهم / الى حـ  1311111 

كتتاب العام، فيتم في والمطروحة لإلوبما ان عدد األسهم المكتتب بها يقل عن عدد األسهم المصرح بها 
هذا الحالة تخصيص جميع األسهم للمكتتبين وبحيث يحصل كل مكتتب على نفس عدد األسهم التي 

 :عليه  يثبت قيد التخصيص على النحو التالي وبناءً . اكتتب بها
1511111 
1311111 

 المؤسسين –المكتتبين باألسهم / من حـ 
 الجمهور  –المكتتبين باألسهم / حـ    

15/3/2111 

  رأس مال األسهم/ لى حـإ     2811111 

 جابة التمرين الرابع إ
 :إثبات قيود اليومية الخاصة بإلغاء أسهم الخزينة وفق ما يلي

 دينار 1110111يتم تخفيض حساب رأس مال األسهم بمقدار  -
 (.دينار القيمة االسمية للسهم 1× سهم  1110111)
دينار وهي تمثل حصة األسهم الملغاة من رأس المال  510111المال اإلضافي بمقدار تم تخفيض رأس  -

 دينار 1.511اإلضافي لدى الشركة حيث تبلغ حصة السهم الواحد 
 (.سهم 401110111÷ رأس المال اإلضافي  201110111)
 ردينا 1510111تم تخفيض باقي قيمة أسهم الخزينة من حساب األرباح المدورة بمقدار  -
(3110111- 1110111 - (1110111×5..) 

 :عداد القيد التاليإويتم 
 

1110111 
510111 

1510111 

 مذكورين من
 1×1110111رأس مال األسهم / حـ
 .5×1110111رأس المال اإلضافي / حـ
 أرباح مدورة/ حـ

5/5/2113 

  أسهم الخزينة/ لى حـإ          3110111 
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 جابة التمرين الخامس إ
 سهم الممتازةسهم العادية واألالفروقات بين األ

 سهم الممتازةاأل سهم العاديةاأل من حيث
رباح عند توفر أتحصل على  رباحتوزيعات األ -1

رباح ومصادقة الهيئة العامة على أ
 .رباحقرار توزيع األ

كثر ضمانًا أرباح بشكل أتحصل على 
، حيث تحصل على سهم العاديةمن األ

 .سهمتبعًا لنوع األرباح ثابته أ
رتفاع نسبة المخاطرة، ففي حالة أ المخاطرة  -2

سهم التصفية يحصل حملة األ
العادية على حقوقهم بعد حملة 

 .سهم الممتازةاأل

نخفاض نسبة المخاطرة، ففي حالة إ
سهم الممتازة التصفية يحصل حملة األ
 . سهم العاديةعلى حقوقهم قبل حملة األ

دارة من خالل تشارك في اإل دارة المشاركة في اإل -3
مشاركتها بالتصويت في الهيئة 

 .العامة للشركة

ال يحق لها المشاركة في التصويت 
 .دارةواإل

توزيعات )زيادة نسبة العائد  العائد  -4
سهم الممتازة مقارنة باأل( رباحاأل

 .  رتفاع مخاطرتهاإل نظراً 

نخفاض سهم العادية إلقل من األأالعائد 
 .المخاطرة

 جابة التمرين السادسإ
 1/1/2113 قرض البنك/ من حـ 5110111

  
4110111 
1110111 

 مذكورين لىإ
 1× 411111رأس مال األسهم / حـ
 (.25)×411111رأس المال اإلضافي / حـ
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 يجارعقود اإل :الفصل الحادي عشر
 

 أهداف الفصل التعليمية
 -:التالية باألموريكون القارئ ملمًا  أنيتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 

 بيان الفروقات بين عقد االيجار التشغيلي والتمويلي. 

  المحاسبية لعقود االيجار التشغيلية بدفاتر المستأجر والمؤجربيان المعالجة. 

 توضيح الشروط الواجب توفرها لتصنيف العقد كعقد ايجار تمويلي. 

 توضيح المعالجة المحاسبية لعقد االيجار التمويلي لدى المستأجر. 

 االيجار التمويلي لدى المؤجر توضيح المعالجة المحاسبية لعقد. 

  عقود اإليجار" :(17)يغطيه المعيار المحاسبي الدولي رقم بيان النطاق الذي." 

  لعقود اإليجار التمويلي 17بيان اإلفصاحات التي يتطلبها معيار المحاسبة الدولي رقم. 

  لعقود اإليجار التشغيلية 17بيان اإلفصاحات التي يتطلبها معيار المحاسبة الدولي رقم. 

  ستئجاراعادة اإلبيان المعالجة المحاسبية لعقود البيع و. 
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 Leases عقود اإليجار 
 مقدمة .1

ويعطي هذا العقد الحق  هما المؤجر والمستأجر، تفاق تعاقدي بين طرفينإهو عبارة عن  يجاراإلعقد 
لفترة يتم تحديدها في  غيرهاو أ و معداتأمباني مثل مملوك من قبل المؤجر صل أستخدام إللمستأجر ب

تفاق على قيمتها وتاريخ لى المؤجر دفعات، نقدية في الغالب، يتم اإلإن يدفع المستأجر أالعقد، مقابل 
 .  تسديدها
نتشرت عقود التأجير في السنوات األخيرة بشكل كبير في معظم دول العالم وخاصة أمريكا وأوروبا إوقد 

حصائيات الصادرة ووفقًا لإل .صلمقارنة مع تملك األر والمؤج   العديدة التي توفرها للمستأجر للمزاياوذلك 
التأجير التمويلي ن حجم إف Equipment Leasing Association(ELA)عن جمعية تأجير المعدات 

من % 70ن التأجير التمويلي للمعدات يشكل ا  مليار دوالر، و  066 – 066للمعدات في العالم يتراوح بين 
ذا ا  فقط فيما يتعلق بالتأجير التمويلي للمعدات و حصائيات ، وهذه اإلصول الثابتةستثمارات في األحجم اإل

مام قطاع عمل ضخم ومتنامي أ، فإننا ن يكون كبيراً أضيف لها التأجير التمويلي للعقارات والذي يتوقع أما 
عقود "المعنون ( 70)والهمية هذا الموضوع فقد صدر معيار المحاسبة الدولي رقم  .1للتأجير التمويلي 

فصاحات المتعلقة بها بدفاتر يجار بأنواعها واإلبيان المعالجة المحاسبية لعقود اإلل 7990عام " يجاراإل
 .المستأجر والمؤجر

  Advantages of Leasing يجارمزايا عقود اإل  .2
يجار بدل من تملك ان التطور المتسارع في مجال عقود االيجار يشير الى المزايا العديدة التي يحققها اإل 
  :المزاياصول، ومن هذه األ

يجار يوفر عقد اإل .من قيمة االصل وبمعدل فائدة او معدل تكلفة ثابت% 111تمويل بنسبة  -أ 
حيان، وبمعدل فائدة ي دفعات مقدمة في كثير من األأصل بدون للمستأجر الحصول على األ

، سعار الفائدة في حاالت التضخمأرتفاع إثابت خالل مدة العقد مما يوفر حماية للمستأجر من 
 .حيانغلب األأفي  (متغير)يكون سعر الفائدة عائم  حيثلمباشر قتراض امقارنة باإل

فعند وجود تطورات . صول نتيجة التطورات التكنولوجيةتجنب المستأجر مخاطر تقادم األ  -ب 
مكانية قيام المستأجر إيجار حالل، حيث توفر عقود اإلإصول تحتاج الى تكنولوجية فإن بعض األ

لغاء إكثر من خالل أصول جديدة ومتطورة أعادة االصول المستأجرة للمؤجر والحصول على إب
كبر مما يوفر حماية ضد تقادم أيجار إيجار السابق والدخول بعقد جديد وبالطبع بدفعات عقد اإل

 .صول للمستأجراأل
ديد دفعات يجار مرونة للمستأجر في تستوفر عقود اإل. ستخدام والدفعالمرونة في فترة اإل  -ج 

ن تكون قيمة أقل من ذلك، ويمكن أو أصل نتاجي لإليجار بحيث تكون مساوية للعمر اإلاإل

                                                           
1،Weygandt and Warfield, Intermediate Accounting, IFRS Edition 2011,p 1120 Kieso 
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و أسعار أو بمؤشر أو تكون مرتبطة بحجم المبيعات، أخرى يجار متغيرة من سنة ألدفعات اإل
 .غيرها من المؤشرات

تكلفة من مصادر قل أ ستئجاراإلن أبعض الشركات ترى . يجار تمويل بتكلفة أقلتوفر عقود اإل -د 
نها ال تستفيد من إخرى، بالنسبة للشركات التي ليس لديها صافي ربح خاضع للضريبة فالتمويل األ
ن المؤسسات إلذلك ف –في بعض التشريعات الضريبية  –صول الثابته هتالك األإمصروف 

كنفقة مقبولة هتالك تستفيد من مصروف اإل( تأجير تشغيلي)صول الثابته المالية التي تؤجر األ
ضريبيًا لوجود صافي ربح خاضع للضريبة لدى هذه المؤسسات مما يمكن هذه المؤسسات من 

    .قلأيجار إصول الثابته للمستأجرين بدفعات تأجير األ
ن إيجار التشغيلي ففي حالة عقود اإل. يجار تشكل تمويل خارج الميزانية للمستأجرعقود اإل -ه 

ستفادة من منافع القوائم المالية للمؤجر، بينما يقوم المستأجر باإلصل المستأجر يظهر في األ
وبالتالي في حالة شراء . لتزامات المتعلقة به لدى المستأجرو اإلأصل صل دون ظهور األاأل

ن عقود ألتزامات بالقوائم المالية للمستأجر في حين إصل على الحساب سيظهر المستأجر لذلك األ
 . لتزامات مما يوفر تمويل خارج الميزانية للمستأجريجار ال تظهر هذه اإلاإل

 االيجار  نواع عقودأ .3
 :لى نوعين هماإ" يجارعقود اإل( " 70)يقسم معيار المحاسبة الدولي رقم 

 Operating Leases عقود التأجير التشغيلية -
 Finance Leases عقود التأجير التمويلية -

لى أن عقد إن أشار أبو تشغيلي أعتباره تمويلي إبعقد التأجير  لتصنيف مقياس عامالمعيار  وضعوقد 
ذا تضمن عقد التأجير نقل معظم المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل إ"التأجير يصنف على أنه تمويلي 

لى تشغيلي أو تمويلي يتم إتشغيلي، علمًا بأن تصنيف العقد  يجاراإلذلك يعتبر عقد  ستثناءإوب، "للمستأجر
 .بداية تنفيذ العقدفي 
 يجار كعقد تمويلي شروط تصنيف عقد اإل 1.3

هو عقد يتم من خالله نقل كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية األصل بشكل عقد اإليجار التمويلي 
 .تنتقل الملكية عند إنتهاء العقد للمستأجر، ويعتبر األصل ضمن أصول المستأجر ال أو جوهري، وقد تنتقل

يجار  إكعقد العقد  تصنيفحد الشروط التالية أفي حالة توفر  (70)المحاسبة الدولي رقم معيار تطلبوقد 
 :تمويلي

 .لى المستأجر في نهاية مدة العقدإ من المؤجراألصل ملكية نتقال إ -أ 
. يجار تغطي الجزء الرئيسي من العمر اإلنتاجي المتبقي لألصل عند توقيع العقدن تكون مدة عقد اإلأ -ب 

ردن فإن قانون التأجير وفي األ. يث تحدد كل دولة معيار محدد لذلكوالمعيار لم يحدد نسبة محددة ح
قل يجار تغطي على األذا كانت مدة عقد اإلإردني حدد المدة التي يعتبر بها العقد تمويلي التمويلي األ

   .ةمريكياأل لمتطلبات المعاييرنتاجي لألصل وهذا مشابه من العمر اإل% 07
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، ويتحقق هذا الشرط Bargain –purchase option اذا تضمن العقد خيار شراء تحفيزي للمستأجر -ج 
في حالة وجود شرط في العقد يعطي المستأجر الخيار في شراء األصل في نهاية مدة العقد بسعر يقل 

ذا إفمثاًل  .عن القيمة العادلة لألصل، ويتطلب المعيار وجود تأكد بدرجة معقولة بممارسة هذا الخيار
 0صل نتاجي لألسنوات والعمر اإل 3دينار شهري لمدة  766صل ما مقابل يجار ألإكان هناك عقد 

ن أب دينار في نهاية مدة العقد علماً  776صل بمبلغ سنوات، مع وجود حق خيار للمستاجر لشراء األ
ن يعتبر العقد تمويلي ألفي هذه الحالة . دينار 7766صل نهاية مدة العقد القيمة العادلة المقدرة لأل

 .صلحق خيار الشراء محفز للمستأجر ويتوقع من المستأجر شراء األ
القيمة الحالية للحد األدنى للدفعات التي سيدفعها المستأجر للمؤجر خالل مدة العقد تغطي  تكون نأ -د 

 .عند توقيع العقد على األقل القيمة العادلة لألصل المستأجر
هي دفعات اإليجار التي يجب  Minimum Lease Payments  اإليجاروالحد األدنى لدفعات عقد 

أن يدفعها المستأجر خالل مدة العقد بإستثناء مبلغ اإليجار المحتمل وتكاليف خدمات الصيانة وغيرها 
ة مبالغ للقيمة والضرائب التي سيدفعها المؤجر ثم يقوم بإستردادها، وبالنسبة للمستأجر، يشمل أيضا أي  

المضمونة  التي يضمنها المستأجر للمؤجر عند نهاية العقد سواء كانت القيمة المضمونة من المتبقية 
 .قبل نفس المستأجر أو من قبل طرف مرتبط به

المستأجر أو طرف مرتبط بالمستأجر أو  وبالنسبة للمؤجر، أي مبلغ للقيمة المتبقية التي يضمنها له  -ه 
 .مين مثالً أالضمان مثل شركة الت خر عنده القدرة على الوفاء بهذاآطرف ثالث 

 رئيسيةستخدامه، بدون إجراء تعديالت إصل المستأجر ذات طبيعة خاصة بحيث ال يمكن ذا كان األإ -و 
 . عليه، إال من قبل المستأجر

 :عتبار العقد تمويليإلى الحاالت اإلضافية التالية والتي يمكن في حال توفر أي منها إكما أشار المعيار 
العقد إعطاء المستأجر حق إلغاء العقد وكان العقد يتضمن تحمل المستأجر للخسائر التي ذا تضمن إ -

 .قد تصيب المؤجر نتيجة اإللغاء
 ي وجودأ ذا كان المستأجر يتحمل الخسائر الناجمة عن التغير في القيمة العادلة لألصل المستأجرإ -

صل المستأجر نخفاض في قيمة األإي أوبالتالي يتحمل المستأجر قيمة  (ة المضمونةي  القيمة المتبق)
 .نتهاء العقدإة المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر عند عن القيمة المتبقي  

ستئجار األصل لفترة ثانية بعد إذا كان يمكن للمستأجر إعادة إ :ستئجار التحفيزيعادة اإلإوجود حق  -
حوافز إعادة )ستئجار في السوق ستئجار تقل بشكل كبير عن سعر اإلإمة نتهاء فترة العقد األولى وبقيإ

نص على أنه يحق للمستأجر عند إنتهاء العقد إعادة ي يجارشرط في عقد اإلمثل وجود  (.ستئجاراإل
عند  المتوقعةبدالت اإليجار  نأفي حين  مثالً  دينار شهري 766إستئجار األصل ببدل إيجار يساوي 

 .صلستعمال األإن يستمر المستأجر بأ، هنا من المرجح شهرياً  دينار 066تبلغ  إنتهاء العقد
ن عقود التأجير التي تتعلق باألراضي والمباني يتوجب فيها فصل األراضي عن ألى إوقد أشار المعيار 

. ماويتم تقسيم الحد األدنى لدفعات العقد بين األراضي والمباني حسب القيمة العادلة لكل منه. المباني
لى إنتقال األراضي إن العقد ذا تضم  إال إويصنف الجزء الخاص باألراضي في العادة كعقد تشغيلي 
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 الشروطو تمويلي حسب ألى تشغيلي إا المباني، فيتم تصنيف العقد أم  . المستأجر في نهاية مدة العقد
عتبارها إمع مالحظة عدم فصل األراضي عن المباني في حالة عقود التأجير التي يتم . ليها أعالهإالمشار 
 .، حيث يطبق عليها نموذج القيمة العادلة(06)ستثمارية حسب معيار المحاسبة الدولي رقم إممتلكات 

 ( 1)مثال 
نتاجي ن العمر اإلأب للتأجير، علماً سنوات من الشركة العربية  76ستئجار عقار لمدة إقامت شركة الشرق ب

يجار إنتهاء مدة العقد بمبلغ إبعد  العقارستئجار إعادة إبهناك خيار للمستأجر سنة  وكان  06للعقار 
 .نتهاء العقدإيجار عند يعادل القيمة السائدة لبدالت اإل

 كيف سيتم تصنيف عقد اإليجار؟: المطلوب
 (1)حل مثال 

وعدم صل للمستأجر، نتقال مخاطر ومنافع األإسيتم تصنيفه كعقد إيجار تشغيلي وليس تمويلي نظرًا لعدم 
تغطي الجزء الرئيسي للعمر  ن مدة العقد الأي شرط من شروط تصنيف العقد كعقد تمويلي، حيث أنطباق إ

ر ال يقل بشكل ستئجاعادة اإلإن مبلغ ستئجار ال يعتبر تحفيزي ألعادة اإلإن خيار أكما ، نتاجي للعقاراإل
 .نتهاء العقدإيجار عند كبير عن معدالت اإل

 متطلبات واحكام تصنيف عقود االيجار  2.3
يجار ومن حكام المتعلقة بتصنيف عقود اإليتطلب معيار المحاسبة الدولي العديد من المتطلبات واأل 
 : همهاأ

تشغيلي في بداية العقد، وتكون بداية  يتم إجراء عمليات تصنيف عقود اإليجار الى تمويلي أو -أ 
 . لتزام األطراف بالشروط الرئيسة لعقد اإليجار أيهما أسبقإتفاقية أو تاريخ العقد هي تاريخ اإل

و حدث تغييرات في التقديرات مثل القيمة المتبقية أيجار خالل المستأجر بشروط عقد اإلإعند   -ب 
مور حداث من األي  لألصل ال تعتبر هذه األلألصل أو التغييرات في تقديرات العمر اإلنتاج

خل المستأجر بشروط عقد أذا إف. غراض المحاسبيةيجار لألالموجبة لتغير تصنيف عقد اإل
يجار التمويلي مثاًل ال يتم إعادة تصنيفه الى عقد إيجار تشغيلي، حيث يتم عندها إلغاء العقد  اإل

 .تفاق أو ترتيب آخربين المؤجر والمستأجر ما لم يتفق الطرفان على إ
كعقود  -إذا لم يتضمن عقد اإليجار إنتقال الملكية للمستأجر -يتم تصنيف عقود إيجار األراضي  -ج 

ذا لم يتوقع نقل ملكية  إيجار تشغيلية، نظرًا لكون األرض لها عمر إقتصادي غير محدد، وا 
األرض إلى المستأجر، فإنه ال يتم نقل مخاطر ومكافآت الملكية بشكل جوهري، ويتم إبرام عقد 

 .إيجار تشغيلي لألرض
جار األراضي والمباني بشكل عند إبرام إتفاقيات إيجار ألراضي ومباني معًا يتم معاملة عقود إي -د 

ذا لم يتوقع نقل ملكية األرض إلى المستأجر يتم تصنيف عقد إيجار األرض كعقد  منفصل، وا 
إيجار تشغيلي نظرًا كون األرض لها عمر إقتصادي غير محدد، ويكون عقد إيجار المبنى هو 

 .عقد إيجار تمويلي
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لحد األدنى من دفعات اإليجار بين عند وجود عقد إيجار مشترك ألراضي ومباني يتم توزيع ا -ه 
عنصري األراضي والمباني بنسبة وتناسب مع القيم العادلة النسبية لحصص العقارات المؤجرة في 
ذا لم يكن من الممكن إجراء التوزيع بشكل موثوق، يتم معاملة العقدين على  بداية عقد اإليجار، وا 

 .ف الذي يتبعه العقد بشكل أكثر وضوحاً أنهما عقود إيجار تمويلية أو تشغيلية،  وفق التصني
عند وجود عقد إيجار لألراضي والمباني والذي يكون فيه المبلغ الذي يتم اإلعتراف به بشكل  -و 

إبتدائي لعنصر األرض غير مهم، يجوز معاملة األراضي والمباني كوحدة واحدة لغرض تصنيف 
. يلي أو تمويلي وفق شروط العقدعقد اإليجار، حيث يتم تصنيفها معًا كوحدة واحدة كعقد تشغ

 .لكامل األصل المؤجر نتاجياإلويتم إعتبار العمر اإلنتاجي للمباني على أنه العمر 
 والمؤجر المستأجر لدىيجار التشغيلية المعالجة المحاسبية لعقود اإل .4

والمخاطر المتعلقة هو عقد اإليجار الذي ال ينقل كافة المنافع  Operating Leaseعقد اإليجار التشغيلي 
ويظهراألصل بموجب هذا العقد في دفاتر المؤجر، أي أنه يشمل  ،من المؤجر للمستأجر باألصل للمستأجر

 : ما يلي بخصوص العقد التشغيلي (70)رقم ويتطلب معيار المحاسبة الدولي .أي عقد إيجار غير تمويلي
اإليجار التشغيلية كمصروف على أساس عتراف بدفعات اإليجار بموجب عقود يقوم المستأجر باإل -أ 

يجار على أساس القسط الثابت خالل يراد اإلإكما يعترف المؤجر ب .القسط الثابت خالل مدة العقد
 .مدة العقد

عتراف بالحوافز التي يمنحها المؤجر للمستأجر في عقود اإليجار التشغيلية بشكل مالئم يتم اإل -ب 
الفترة التي يعفى فيها المستأجر من اإليجارات  يتم تحميلها خالل مدة العقد منذ بدايته، لذلك فإن 

بمصروف اإليجار بعد توزيع إجمالي أعباء اإليجار اإلجمالية المدفوعة على السنوات التي 
و  .لى تخفيض اإليجار السنوي لجميع السنواتإتغطيها مدة اإليجار الكلية، أي أن اإلعفاء يؤدي 

إليجار التشغيلية شكل دفعات مقدمة أو فترات يعفى فيها تتخذ الحوافز للدخول في عقود ا
كما يعترف المؤجر بالحوافز الممنوحة للمستاجر على . المستأجر من دفع إيجارات وما شابه ذلك

خرى وبنفس يجار للفترات األيراد اإلإلى تخفبض إعفاء يجار حيث يؤدي اإلمدار فترة عقد اإل
 .المعالجة لدى المستأجر

 ( 2)مثال 
 0666يجار تشغيلي مقابل إبعقد  سنوات 0لمدة من الشركة الدولية  تحاد بإستئجار معدات قامت شركة اإل

 .ولى من عمر العقداأل السنةيجار إجر لتوقيع العقد بإعفائه من أوقد منح المؤجر حافز للمست سنوياً دينار 
، وما هي القيود للمستأجرما هو مصروف اإليجار السنوي الذي سيظهر في قائمة الدخل : المطلوب
 ؟عدادها خالل مدة العقد لدى المستأجرإالواجب 

 (2)مثال  حل
 :اإليجار السنوي لدى المستأجر  يبلغ مصروف

 دينار  77666=   0666×   3= يجار جمالي مصاريف عقد اإلإ
 دينار  3666= سنوات    0÷  77666= يجار السنوي ن مصروف اإلإوبالتالي ف 
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   :ولىفي نهاية السنة األ القيود المحاسبية لدى المستأجر 
 يجار معداتإمصروف / من حـ 3666

 ايجار مستحق الدفع/ لى حـإ   3666 
  :للسنوات من الثانية حتى الرابعةالقيود المحاسبية 

 من مذكورين 
 يجار معداتإمصروف / حـ
 (3÷ 3666)يجار مستحق الدفع إ/ حـ

37/77 
3666  
7666  

  النقدية/ لى حـإ    0666 
دينار واالعفاء تم توزيعه على سنوات  3666يجار متساوي مقداره إن كل عام تحمل بعبئ أيالحظ 

 .العقد بالتساوي
 ( 3)مثال 

وما هي القيود  ،(الشركة الدولية)يجار لدى المؤجر يراد اإلإحتساب إل( 7)ستخدم معلومات المثال رقم إ
 عدادها خالل مدة العقد لدى المؤجر؟  إالواجب 

 (3)مثال  حل
 :يراد اإليجار السنوي لدى المؤجر  يبلغإ
 دينار  77666=   0666×   3= يجار يراد عقد اإلإجمالي إ
 سنوات  0÷  77666= يجار السنوي يراد اإلإن إوبالتالي ف 

 دينار  3666=                                       
   :ولىالمحاسبية لدى المؤجر  في نهاية السنة األالقيود 

 يجار مستحق القبضإ/ من حـ 3666
 يجار معداتإيراد إ/ لى حـإ    3666 

  :القيود المحاسبية للسنوات من الثانية حتى الرابعة
 37/77 النقدية / من حـ 0666

  لى مذكورينإ  
  يجار معداتإيراد إ/ حـ 3666 
  (3÷ 3666)مستحق القبض يجار إ/ حـ 7666 
عفاء تم توزيعه على سنوات دينار واإل 3666يجار متساوي مقداره إيراد إكتسب إن كل عام أيالحظ 

 .العقد بالتساوي
 لدى المستأجر  لعقود التأجير التمويلي المحاسبيةالمعالجة  .5

   :يجار التمويلي بما يليتتلخص المعالجة المحاسبية لعقود اإل
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ن معظم المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل إنه تمويلي، فأفي حالة تصنيف عقد التأجير على  -
صل المستأجر بدفاتره وذلك لى المستأجر، وبالتالي يقوم المستأجر بإثبات األإالمستأجر يتم نقلها 

 . ما أقلللحد األدنى للدفعات التي ستدفع للمؤجر أو القيمة العادلة لألصل أيه الحاليةبالقيمة 
 Incremental فائدة االقتراض اإلضافي ستخدام معدل إويتم إيجاد القيمة الحالية للدفعات ب -

Borrowing Rate  معدل الفائدة الضمنيلدى المستأجر أو Implicit Interest Rate  لعقد
 . ذا كان ذلك ممكناً إاإليجار 

هو سعر الفائدة المستخدم في عملية خصم التدفقات النقدية سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار  -
للحد األدنى لدفعات عقد اإليجار والقيمة المتبقية )عند بدء عقد اإليجار والذي يجعل القيمة اإلجمالية 

 . مساوية للقيمة العادلة لألصل المؤجر وأية تكاليف أولية مباشرة للمؤجر( غير المضمونة
 دفاتر المستأجر

 صل المستأجراأل/ حـمن  ××
 ستئجارإلتزامات عقود إ/ لى حـإ ×× 

ويتم . هتالكصل سنويًا في دفاتره، في حين ال يثبت المؤجر عملية اإلهتالك األإيقوم المستأجر ب -
 . صول المشابهة المملوكةهتالك األصل في دفاتر المستأجر بنفس السياسة المستخدمة إلهتالك األإ

على مدار  صلهتالك األإصل في نهاية مدة عقد التأجير فيتم متالك األإتأكد المستأجر بفي حالة  -
نتهاء العقد فيتم إصل عند ذا لم يكن المستأجر متأكد من تملك األإما أصل نتاجي المقدر لألالعمر اإل

 .قلأو مدة العقد أيهما أعلى مدار العمر اإلنتاجي المتبقي لألصل  هتالكاإل
بين مصروف الفائدة وتخفيض  الدورية المدفوعة للمؤجر محاسبياً  يجاراإلدفعة توزيع بيقوم المستأجر  -

 . ستئجارلتزام المثبت عند اإلحيث يعتبر جزء منها مصروف فائدة والباقي تسديد لقيمة اإل لتزامات،لإلا
 دفاتر المستأجر

 
×× 

 مذكورينمن 
 ستئجار إلتزامات عقود إ/ حـ
 ×× ستئجارإمصروف فائدة / حـ

 النقدية/ لى حـإ ×× 
 
 
 

مثال  (4)
، تبلغ القيمة العادلة للمعدات شركة الظاللعقد إيجار تمويلي إلستئجار معدات من  القدسأبرمت شركة 

سنوات، وتبلغ القيمة الحالية للحد األدنى من  7ويستحق دفع اإليجارات شهريًا ومدة العقد . دينار 00666
 .دينار 70666دفعات اإليجار في بداية العقد 

 في سجالت المستأجر في بداية العقد؟ عدادهإالذي سيتم  القيدما هو : المطلوب

 صل المستأجر في دفاتر المستأجرهتالك األإقيد إثبات 
 صل المستأجر هتالك األإمصروف / من حـ ××
 صل المستأجر هتالك األإمجمع / لى حـإ    ×× 
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 ( 4)حل مثال 
حيث يتطلب المعيار . دينار وهي القيمة األقل 70666بمبلغ  هبإثبات العقد عند إبرام القدسستقوم شركة 

. رسملة عقد اإليجار بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار أو القيمة العادلة أيهما أقل( 17)رقم 
 :بإعداد القيد التالي القدسوستقوم شركة 

 معدات  مستأجرة/ من حـ 70666
 مستأجرة   معداتإلتزامات عن / لى حـإ  70666 

 (5)مثال 
شتريت من قبل أقد  جهزةاأل، وكانت الدوحة شركةمن  جهزةأ الخليل محالتستأجرت إ 7/7/7669في 
 :وفيما يلي تفاصيل عقد التأجير. دينار 0007بمبلغ 7/7/7669في  الدوحة شركة

 مدة العقد سنوات 3
 لآلالت وبدون قيمة متبقيةالعمر اإلنتاجي المقدر  سنة 3.7

 نهاية كل سنةلى المؤجر تدفع إقيمة الدفعة السنوية من المستأجر  دينار 3666
 جيرأالت عند توقيع عقد التالقيمة العادلة لآل دينار 0007
مين أجر للمؤجر عن مصاريف تأدفعة سنوية تدفع من قبل المست دينار  766

 (تدفع مع الدفعة السنوية) جهزةاألوصيانة 
 ومعدل الفائدة الضمني قتراض اإلضافيمعدل الفائدة على اإل 76%
 (5)حل مثال 

ن مدة العقد تغطي الجزء الرئيس من العمر اإلنتاجي المتبقي لألصل عند أليصنف هذا العقد تمويلي نظرًا 
 .صلاإلنتاجي المقدر لألمن العمر ( 3.7÷ 3) تقريبا % 00توقيع العقد، فمدة العقد تشكل 

الدفعات التي سيدفعها المستأجر للمؤجر لكل من  القيمة الحاليةن العقد تمويلي فيتم إيجاد أوبما 
معدل ل ومساوي  جر أن معدل الفائدة الضمني معروف للمستوذلك نظرًا أل% 76ستخدام معدل خصم إوب

 .قتراض اإلضافيالفائدة على اإل
 .دينار 0007=  7.0001×  3666= القيمة الحالية 

ثبات إ، فيتم (دينار 0007) جهزةلأللقيمة العادلة ل مساوية( دينار 0007)ن القيمة الحالية للدفعات أوبما 
 .دينار 0007جر بقيمة أبدفاتر المست جهزةاأل

  

                                                           

  .مستخرجة من الجدول المرفق نهاية هذا الفصل ،معامل القيمة الحالية لدفعة عادية قيمتها دينار واحد 1
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 ستئجارلتزامات العقد، تم إعداد جدول دفعات عقد اإلإولغايات تحديد مبلغ الفائدة والجزء المتعلق بتسديد 
 .أدناه( 7)رقم 

 (1)الجدول رقم 
 ستئجارتفاصيل قيمة دفعات عقد اإل

 التاريخ
قيمة الدفعة 
 السنوية

مصروف 
 1الفائدة

لتزامات قيمة اإل 
 2 المسددة

لتزامات رصيد اإل 
 3 غير المسدد

7/7/7669    0007 
37/77/7669 3666 000 7770 7760 
37/77/7676 3666 777 7009 7070 
37/77/7677 3666 707 7070 6 

  1441 1530 0111 المجموع
 (محالت الخليل)القيود المحاسبية في دفاتر الشركة المستأجرة 

 :جهزةاألستئجار إقيد إثبات  -
 7/7/7669 جهزة مستأجرأ/ من حـ 0007

  يجارإلتزامات عقود إ/ ى حـإل     0007 
 :قيد إثبات الدفعة األولى -

 
7770 

 مذكورين من
 يجار إلتزامات عقود إ/ حـ
 مصروف الفائدة/ حـ
 مين وصيانةأتمصروف / حـ

37/77/7669 

000  
766  

  النقدية/ لى حـإ     3766 
دينار تدفع للمؤجر ليقوم  766منها  3766ن مجموع المبالغ المدفوعة للمؤجر هي أعاله أيالحظ من القيد 

ما باقي المبلغ المدفوع فقد تم أجر، أوهي تمثل مصروف بالنسبة للمست جهزةلألمين والصيانة أبعملية الت
 .ستئجارلتزامات عقود اإلإتوزيعه بين مصروف الفائدة وبين تسديد لجزء من 

 :2110هتالك السنة األولى إقيد إثبات مصروف  -
 37/77/7669 جهزة مستأجرةأهتالك إمصروف / من حـ 7000

  مستأجرة جهزةأهتالك إمجمع / لى حـإ 7000 
                                                           

 164% = 01×  1640= ، فمصروف فائدة السنة األولى %01×  لتزامات في بداية السنةرصيد اإل= مصروف الفائدة  1
  700% = 02×  7025ما مصروف الفائدة للسنة الثانية فيساوي أدينار، 

 .مصروف الفائدة –قيمة الدفعة السنوية = لتزامات المسددة قيمة اإل 2

لتزامات المسددة في الفترة قيمة اإل –لتزامات غير المسددة في الفترة السابقة رصيد اإل= لتزامات غير المسددة رصيد اإل 3
 .الحالية
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 . دينار 7000( = 3÷  0007= )مصروف االهتالك السنوي 
 : مالحظة

لتزامات عقود االستئجار في ميزانية المستأجر موزعة بين المطلوبات المتداولة والمطلوبات إتظهر  -
غير المتداولة، حيث يصنف القسط الواجب السداد خالل السنة التالية كمطلوبات متداولة وباقي 

ستئجار في ميزانية لتزامات عقود اإلإوعليه تظهر . ضمن المطلوبات غير المتداولة قساطاأل
 :على النحو التالي 37/77/7669

 (ولىبعد إثبات دفع الدفعة األ ) 31/12/2110في  قائمة المركز المالي كما
 :مطلوبات متداولة   
 يجارإلتزامات عقود إ 7009  
    
 :مطلوبات غير متداولة   
 يجارإلتزامات عقود إ 7070  

 :قيد إثبات الدفعة الثانية -
 من مذكورين 

 التزامات عقود ايجار/ حـ
 مصروف الفائدة/ حـ
 مصروف تامين وصيانة/ حـ

37/77/7676 
7009  
777  
766  

  النقدية/ لى حـإ  3766 
 2111قيد إثبات مصروف اهتالك السنة الثانية  -

 37/77/7676 جهزة مستأجرةأهتالك إمصروف / من حـ 7000
  مستأجرة جهزةأهتالك إمجمع / لى حـإ 7000 

 :قيد إثبات الدفعة الثالثة -
 مذكورين من 7070

 ستئجار إلتزامات عقود إ/ حـ
 مصروف الفائدة/ حـ
 مين وصيانةأمصروف ت/ حـ

37/77/7677 
707  

766 
 

  النقدية/ لى حـإ 3766 
 :2111هتالك السنة الثالثة إقيد إثبات مصروف  -

 37/77/7677 هتالك آالت مستأجرةإمصروف / من حـ 7000
  هتالك آالت مستأجرةإمجمع / لى حـإ 7000 
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 :لى المؤجر في نهاية مدة العقدإقيد إثبات إعادة اآلالت  -
قفال جميع الحسابات إالى المؤجر، وبالتالي يتم  جهزةاألسنوات، يتم إعادة  3في نهاية مدة العقد والبالغة 

 :جر وذلك بموجب القيد التاليأصل المستالمتعلقة باأل
 7/7/7677 جهزة مستأجرةأهتالك إمجمع / من حـ         0007

  مستأجرة جهزةأ/ لى حـإ 0007 
هتالكة أصل ومجمع في نهاية مدة العقد من المؤجر، فيتم اثبات ذلك بتحويل األ جهزةاألأما في حالة شراء 

نه تم أفتراض إفعلى . صلثبات المبلغ المدفوع للمؤجر وتحميله على حساب األإصل مملوك ويتم ألى إ
 :ةالتالي القيودثبات إدينار يتم في هذه الحالة  7666سنوات بقيمة  3شراء اآلالت من المؤجر في نهاية الـ 

 7/7/7677 مستأجرة جهزةأهتالك إمجمع / من حـ  0007
  جهزةاألهتالك إمجمع / حـإلى     0007 
  ______________________  

0007 
 

0007 
 جهزة األ/ من حـ
 جهزة مستأجرة أ/ لى حـإ   

 

  ______________________  
  جهزة األ/ من حـ  7666

  النقدية/ لى حـإ    7666 

 المعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي في دفاتر المؤجر .4
 :يجار التمويلية تشمل ما يليالتي يحققها المؤجر من عقود اإلن المنافع إ -
 .يراد فوائد منافسة مما يحقق عوائد جيدةإن المؤجر يحقق أ: يراد الفائدةإ -أ 
ستفادة من المنافع ن المستأجر ال يستطيع اإلإفي كثير من الحاالت ف: تحقيق حوافز ضريبية  -ب 

لذلك فقد يتفق المستأجر مع المؤجر . للضريبة مثالً صل المستأجر كونه غير خاضع الضريبية لأل
للمؤجر مقابل تخفيض في دفعة ( بعض التشريعات تسمح بذلك)على تحويل المنافع الضريبية 

  .يجار مما يحقق منافع ضريبية للمؤجراإل
 : نتاجينهاية العمر اإل ( الخردة)صل المنافع من القيمة المرتفعة للقيمة المتبقية لأل -ج 

يجار باستثناء العقود المنتهية بالتملك، مما نهاية مدة عقد اإل المستأجرصل من ر يسترجع األن المؤجإ
حيث تكون القيمة المتبقية عادة ( التضخم)سعار رتفاع األإرباح مرتفعة للمؤجر نتيجة أقد يحقق 

   . مرتفعةلبعض االصول مثل المباني 
وهي عادة  Sales-type leasesعقود منتهية بالتملك يجار بالنسبة للمؤجر قد تكون وعقود اإل -

صل من األ يضاً أرباح بيع أو يتاجرون بالسلع وهنا يمكن لهم تحقيق أللمؤجرين الذين يصنعون 
القيمة )صل كبر من تكلفة األأيجار ذات قيمة حالية إصل مقابل دفعات المؤجر حيث يتم تأجير األ

 Direct-fainancing leaseخر فهي عقود التأجير التمويلي المباشر ما النوع اآلأ(. صلالدفترية لأل
ن إوبالتالي ف فقط جيرأيراد فوائد التإعلى  الحصولحيث يكون الهدف  عادة والتي تقوم بها البنوك
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و خسارة أوال يوجد ربح  صليجار تكون مساوية للقيمة العادلة لألدنى لدفعات اإلالقيمة الحالية للحد األ
  .  صل للمستأجر وهي الحالة التي سيتم التطرق لها في هذا الفصلألمن نقل ا

بمثابة بيع لألصل المؤجر وبالتالي يقوم بإقفال حساب  عملية التأجير التمويلي باثباتالمؤجر  يقوم -
كما  عقود تأجير مدينة وحساب االصل دائناً  مدينياالصل في دفاتره ويثبت العملية بجعل حساب 

   :يلي
 المؤجردفاتر 
 عقود تأجير مديني/ من حـ  ××
 (المؤجر)صل األ/ لى حـإ          ×× 

يقوم المؤجر بتوزيع الدفعات التي يستلمها من المستأجر بين إيراد الفوائد والجزء الباقي يخفض به  -
 :وكما يلي. حساب مديني عقود تأجير

 جرؤ دفاتر الم
 النقدية/ من حـ  ××
  

×× 
 مذكورين لىإ    

 إيراد الفائدة/ حـ       
 مديني عقود تأجير/ حـ        ×× 

 :لغايات توضيح المعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي في دفاتر المؤجر نورد المثال التالي
 (4)مثال 

 .السابق( 5)ستخدام المعلومات الواردة في المثال رقم إب
 .في دفاتر المؤجر بيان المعالجة المحاسبية للعقد أعاله: المطلوب
 (4)حل مثال 

ن مدة العقد تغطي الجزء الرئيس من العمر اإلنتاجي المتبقي لألصل عند أليصنف هذا العقد تمويلي نظرًا 
 .صلمن العمر اإلنتاجي المقدر لأل( 3.7÷ 3)تقريبا % 00توقيع العقد، فمدة العقد تشكل 

الدفعات التي سيدفعها المستأجر للمؤجر لكل من  القيمة الحاليةن العقد تمويلي فيتم إيجاد أوبما 
 .والذي يمثل معدل الفائدة الضمني% 76ستخدام معدل خصم إوب

 .دينار 0007=  7.000×  3666= القيمة الحالية للدفعات 
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صل الذمم المدينة المستحقة على المستأجر، تم أولغايات تحديد مبلغ إيراد الفائدة والجزء المتعلق بتسديد 
 .أدناه( 7)إعداد جدول دفعات عقد التأجير رقم 

 (2)الجدول رقم 
 تفاصيل قيمة دفعات عقد التأجير

 التاريخ
قيمة الدفعة 
 1إيراد الفائدة السنوية

قيمة الذمم 
 2المحصلة

رصيد الذمم غير 
 3المحصلة

7/7/7669    0007 
37/77/7669 3666 000 7770 7760 
37/77/7676 3666 777 7009 7070 
37/77/7677 3666 707 7070 6 

  1441 1530 0111 المجموع
 (الدوحة شركة)القيود المحاسبية في دفاتر الشركة المؤجرة 

 :جهزةاألقيد شراء  -
 7/7/7669  جهزةاأل/ من حـ  0007

  النقدية/ لى حـإ     0007 
 :جهزةاألقيد إثبات تأجير  -

 7/7/7669 عقود تأجير مديني/ من حـ  0007
  االجهزة/ لى حـإ     0007 

 :ستالم الدفعة األولىإقيد إثبات  -
 37/77/7669 النقدية/ من حـ  3766

  ى مذكورينإل       
  إيراد الفائدة/ حـ         000 
  عقود تأجير مديني/ حـ         7770 
  4مين وصيانةأمصروف ت/ حـ         766 

 
  

                                                           

 إيرادما أدينار،  164% = 01×  1640= فائدة السنة األولى  فايراد، %01×  في بداية السنةالذمم رصيد = الفائدة  إيراد 1
 700% = 02×  7025الفائدة للسنة الثانية فيساوي 

 .الفائدةإيراد  –قيمة الدفعة السنوية =  الذمم المحصلةقيمة  2

 .في الفترة الحالية الذمم المحصلةقيمة  –غير المسددة في الفترة السابقة الذمم رصيد = غير المسددة الذمم رصيد  3

 .يجار من المستأجرمين وصيانة نيابة عن المستأجر، ثم يقوم بتحصيلها مع دفعة اإلأيكون المستأجر قد دفع مصروف ت 4
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 :الدفعة الثانيةستالم إقيد إثبات  -
 37/77/7676 النقدية/ من حـ  3766

  لى مذكورينإ        
  إيراد الفائدة/ حـ             777 
  عقود تأجير مديني/ حـ         7009 
  مصروف تامين وصيانة/ حـ         766 

 :ستالم الدفعة الثالثةإقيد إثبات  -
 37/77/7677 النقدية/ من حـ  3766

  لى مذكورينإ       
  إيراد الفائدة/ حـ                 707 
  عقود تأجير مديني/ حـ         7070 
  مصروف تامين وصيانة/ حـ         766 

 :من المستأجر في نهاية مدة العقد االجهزةقيد إثبات استرجاع  -
 :يثبت المؤجر قيد استرجاع اآلالت على النحو التالي

 7/7/7677 جهزةاأل/ من حـ  0007
  جهزةاألهتالك إمجمع / لى حـإ     0007 

      "يجارعقود اإل( "11)المحاسبة الدولي رقم  نطاق معيار .1
تفاقيات التأجير المتعلقة بالمصادر الطبيعية والبترول إستثناء إيغطي المعيار جميع عقود التأجير ب

ستعمال األفالم وأشرطة الفيديو والمخطوطات إوالمناجم، كما ال يغطي المعيار العقود المتعلقة بترخيص 
 .ختراع وحقوق التأليف وما شابه ذلكوبراءة اإل

 :صول المستأجرة التاليةكما ال ينطبق المعيار كأساس لقياس األ
ستخدام نموذج إستثمارية بإصول المملوكة من قبل المستأجر والتي يتم المحاسبة عليها كممتلكات األ -

 (.06)القيمة العادلة والمغطى في معيار المحاسبة الدولي رقم 
 .ستثمارية المؤجرة للغير بموجب عقد إيجار تشغيلي بالنسبة للمؤجرالممتلكات اإل -
تم تغطيتها في معيار )المستأجر بموجب عقد تأجير تمويلي صول البيولوجية المستأجرة من قبل األ -

 (.07المحاسبة الدولي رقم 
تم تغطيتها في معيار )صول البيولوجية المؤجرة بموجب عقد تأجير تشغيلي بالنسبة للمؤجر األ -

 (.07المحاسبة الدولي رقم 

 القيمة المتبقاة المضمونة   .8
، ففي حالة (وهي ميزة للمؤجر: )Guaranteed Residual Valueالقيمة المتبقية المضمونة 

القيمة في  هشتمال العقد على قيمة متبقاة مضمونة لألصل المؤجر، يتعهد المستأجر للمؤجر بضمان هذإ
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قيمة متبقاة بيتعهد المستأجر للمؤجر : ن يتضمن العقد النص التاليأمثال على ذلك . نهاية مدة العقد
نه في ألى إيشير هذا النص . دينار مثالً  7666نهاية مدة العقد تبلغ  مضمونة للمعدات المستأجرة في

دينار، وعلى  7666و العادلة للمعدات المستأجر في نهاية مدة العقد عن أنخفاض القيمة السوقية إحالة 
دينارًا،  ففي هذه الحالة يعيد المستأجر المعدات للمؤجر  7766ن قيمتها العادلة أصبحت أفتراض إ

دينارًا والقيمة  7666دينارًا والتي تمثل الفرق بين القيمة المتبقاة المضمونة والبالغة  766ه مبلغ ويدفع ل
و أكثر فيقوم أدينارًا  7666ما في حالة كون القيمة العادلة للمعدات أ. ديناراً  7766العادلة البالغة 

ق ببند القيمة المتبقاة ن يتحمل أية مبالغ إضافية تتعلأالمستأجر بإعادة المعدات للمؤجر دون 
 .المضمومة

 ( 1)مثال 
 8000 يجار السنويةدفعة اإلوتبلغ  ،المؤسسة الدوليةآلة من  الوحدةإستأجرت شركة  7/7/7676في 

دينار يستحق دفعها نهاية كل سنة،  وتبلغ القيمة المتبقية المضمونة من قبل المستأجر لألصل بعد فترة 
ويبلغ عمر . % 76كما أن سعر الفائدة الوارد ضمنًا في العقد هو . دينار 1000سنوات  3العقد البالغة 

يجار مساوية للقيمة العادلة دنى لدفعات اإلن القيمة الحالية للحد األأب اً علم .سنوات 3اإلنتاجي  اآللة
 .يجارصل عند بدء عقد اإللأل

 بين كيف ستتم  المحاسبة عن هذا العقد في سجالت المستأجر ؟ :المطلوب
 (1)حل مثال 

ن العقد إستوفى شروط الرسملة، إصل فنتاجي لألسنوات تغطي كامل العمر اإل 3بما أن مدة العقد البالغة 
  :وسيتم معالجته محاسبيًا بإعتباره عقد إيجار تمويلي

  :اإليجار تشملوالقيمة الحالية للحد األدنى من دفعات 
 دينار 19896  =                 2,487×  8000= القيمة الحالية لاليجارات 

 دينار  751=   7511،× 1000= القيمة الحالية للقيمة المتبقاه المضمونة 
 دينار  20647=        القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار           

 :(شركة المجد)بتاريخ بداية تنفيذ العقد في دفاتر المستأجر وسيتم تسجيل القيد التالي 
 7/7/7676 اآلالت المستأجرة/ من حـ  20647
  تمويلي إلتزامات عن عقود إيجار/ لى حـإ 20647 

 
  

                                                           
 .الجدول المرفق نهاية هذا الفصلمعامل القيمة الحالية لمبلغ دينار واحد، مستخرج من  1
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اإليجارات  التاريخ
 السنوية

 (أ)

 تكلفة التمويل
الفوائد على رصيد )

 (اللتزامإ
 (ب)

التخفيض 
 لرصيد اإللتزام

 (ب)-(أ)= ج

 إلتزامات عن
 يجارإعقود 

 (ج –اللتزام إرصيد )

 20647 ــــ ـــــ ـــ 7/7/7676
37/77/7676 8000 2065 5935 14712 
37/77/7677 8000 1471 6529 8183 
37/77/7677 8000 818 7182 *1000 

 . تمثل القيمة المتبقية المضمونة لآللة من قبل المستأجر* 
 :االيجارقيود اليومية لدفعات 

37/77/7676    37/77/7677       37/77/7677 
 (الفائدة)مصروف التمويل / من حـ          818       1471                   2065
 يجارإلتزامات عن عقود إ/ حـ  من          7182          6529               5935

 النقدية/ لى حـإ                    8000             8000                 8000
خرى المماثلة صول األهتالك المستخدمة لألستخدام طريقة اإلإهالك بيتم اإل ،إهتالك األصول المستأجرة

 :وكما يلي( المستأجر)لدى الشركة 
 القيمة المتبقاة المضمونة  –القيمة الدفترية لألصل في بداية تنفيذ العقد = مصروف اإلهتالك السنوي 

 مدة العقد                                                          
                                              =20647 –1000  

                                                3    
 دينار  6549=                            

 :  عوام الثالثة من عمر العقد كما يليفي نهاية األ وسيتم إثباته سنوياً  

ن القيمة المتبقاة المضمونة التستبعد عند إحتساب مصروف اإلهتالك إال إذا كانت إويشار هنا الى   
 .مضمونة من قبل المستأجر لصالح المؤجر

نتهاء مدة العقد أكبر من القيمة المتبقاه المضمونة من قبل إوبإفتراض أن القيمة السوقية العادلة لآلالت عند 
   :يتم إثبات القيد التاليالمستأجر يتم إعادة األصل للمؤجر، وعندها 

 37/77/7677 مجمع إهتالك اآلالت/ من حـ  19647
  يجارإلتزامات عن عقود إ/ حـ  1000
  اآلالت المستأجرة/ لى حـإ       20647 

6549 
6549 

 37/77            مصروف اإلهتالك           / من حـ
 مجمع إهتالك اآلالت المستأجرة  / إلى حـ        
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 اإلفصاحات المطلوبة  لعقود اإليجار التمويلية .0
اإلفصاحات التالية لعقود اإليجار التمويلية باإلضافة إلى تلك (  17)يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 

 :اإلفصاح: ، األدوات المالية7رقم الدولي إلعداد التقارير المالية معيار الالتي تقتضيها متطلبات 
 صافي القيمة المسجلة (Net Carrying Amount ) في تاريخ الميزانية العمومية لكل فئة من

 .األصول
  مجموع الحد األدنى لدفعات اإليجار وقيمتها الحاليةمطابقة بين. 
 إجمالي الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية  وقيمتها الحالية لكل فترة من الفترات التالية : 
 فترة أقصاها سنة واحدة. 
  سنوات( 1 - 5)فترة من. 
  سنوات( (5فترة أكثر من. 
 .فترةاإليجارات الطارئة المعترف بها كمصروف خالل ال -
مجموع الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية المتوقع قبضها بموجب عقود اإليجار من الباطن غير  -

 .القابلة لإللغاء
أساس تحديد دفعات اإليجار الطارئة؛ وجود  : وصف عام لترتيبات اإليجار الهامة للمستأجر مثل -

 .شروط خيارات التجديد أو الشراء
على األصول  ( 41، 40، 38، 36، 16)المطلوبة بموجب المعايير فصاحات كما تنطبق اإل -

 .المستأجرة بموجب عقد اإليجار التمويلي

 اإلفصاحات المطلوبة  لعقود اإليجار التشغيلية  .11
، األدوات (7)رقم  إعداد التقارير المالية معيار الدوليالباإلضافة الى متطلبات اإلفصاح الواردة في  

 :يجب على المستأجر تقديم  اإلفصاحات التاليةاإلفصاحات  : المالية
مجموع الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء   -

 :لكل فترة مما يلي
 فترة أقصاها سنة واحدة. 
  سنوات( 7 -7)فترة من. 
  سنوات  7فترة أكثر من. 
المستقبلية المتوقع قبضها بموجب عقود اإليجار من الباطن غير مجموع الحد األدنى لدفعات اإليجار  -

 .القابلة لإللغاء
 .دفعات اإليجار واإليجار من الباطن واإليجارات المشروطة المعترف بها كمصروف -
أساس تحديد دفعات اإليجار الطارئة؛ وجود : وصف عام لترتيبات اإليجار الهامة للمستأجر مثل -

 .الشراءشروط خيارات التجديد أو 
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عادة اإلستئجار والعمليات المتعلقة بالشكل القانوني لعقد اإليجار  .11  عمليات البيع وا 
عادة اإل)تمثل عملية  -أ ة المالكة لألصل ببيعه إلى أحد الممولين ومن ثم أقيام المنش( ستئجارالبيع وا 

إذا كان إعادة  ويجب تحليل ما تقوم المنشأة المالكة لألصل بإعادة إستئجاره من ذلك الممول،
 .اإلستئجار هو عقد إيجار تمويلي أو تشغيلي

يجار تمويلي يجب على المستأجر تأجيل اإلعتراف بأية أرباح تنتج عن بيع إفإذا ما كان العقد عقد      
األصل المراد إعادة إستئجاره على مدار مدة العقد، وتنتج مثل تلك األرباح عند زيادة سعر البيع عن 

حيث يمثل تصنيف عملية إعادة اإلستئجار كعقد إيجار (. القيمة الدفترية لألصل)ل المبلغ المرح
تمويلي وسيلة تمويل يقوم المؤجر من خاللها بتمويل المستأجر بعد نقل ملكية األصل الى المؤجر 

 .حيث يعتبر األصل كضمان
التشغيلي فإن عملية البيع نطبقت عليه شروط عقد اإليجار إستئجار قد ا إذا كان عقد إعادة اإلأم       

عادة اإلستئجار قد تتم وفق واحدة مما يلي  :وا 
عتراف بأرباح  أو خسائر بيع األصل مباشرة بيع األصل على أساس القيمة العادلة له، وعندها يتم اإل -

 (.المستأجر لألصل فيما بعد)في قائمة دخل البائع 
ه يجب اإلعتراف بأي ربح أو خسارة فورًا، إذا كان سعر البيع أقل من القيمة العادلة لألصل فإن -

بإستثناء إذا تم تعويض خسارة البيع بدفعات إيجار مستقبلية بأقل من دفعات اإليجار السائدة في 
طفائها بما يتناسب مع دفعات اإليجار على مدى الفترة السوق عندها يتم تأجيل اإل عتراف بالخسارة وا 

 .التي يتوقع إستخدام األصل خاللها
طفاء الزيادة عن القيمة العادلة ، كان سعر البيع أكبر من القيمة العادلة لألصل إذا - فإنه يجب تأجيل وا 

 .على مدى الفترة التي يتوقع إستخدام األصل خاللها
إذا كانت القيم العادلة عند البيع وعملية إعادة اإلستئجار أقل من : في حال عقد اإليجار التشغيلي -ب

 :اإلعتراف فورًا بالخسارة كما يلي لألصل فإنه يجب( الدفترية)القيمة المرحلة 
 القيمة العادلة لألصل  -لألصل  ( الدفترية)القيمة المرحلة = خسارة بيع األصل 
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 التمارين 
 (ختيار من متعددإ)التمرين األول 

 :ضع دائرة حول اإلجابة األصح لكل سؤال من األسئلة التالية
 :حد الشروط التاليةأذا توفر إيجار تمويلي إيصنف عقد اإليجار كعقد  .7

صل المؤجر ذا كان المستأجر يتحمل الخسائر الناجمة عن التغير في القيمة العادلة لألإ -أ 
 .نتهاء العقدإعند 

%  07ن تكون القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار عند بدء عقد اإليجار تساوي أ -ب
 .صل المؤجرالقيمة العادلة لألمن 

  .ذا كانت مدة عقد اإليجار مقارنة بالعمر اإلنتاجي لألصل منخفضةإ -ج
 .يجارية السنوية كبيرةقيمة الدفعة اإل -د

 : المؤجرفي دفاتر  ن مبلغ اإليجار يثبت محاسبياً إلى عقد تشغيلي، فإإذا تم تصنيف عقد التأجير  .7
 أصل -ب  مصروف -أ 
 الملكية تخفيض لحقوق -د  إيراد -ج 

شركة الحق معدات من مؤسسة التكنولوجيا الحديثة وذلك لمدة سنة وبقيمة  تاستأجر  7/0/7677في  .3
ان . 7/0/7677وقد دفعت شركة الحق كامل قيمة العقد نقدا في  ،دينار سنويا 0766إيجاريه تبلغ 

 :كمصروف عن هذا العقد يبلغ 7677مقدار ما يظهر في قائمة دخل شركة الحق للعام 
 دينار 0766 -ب  دينار 7066 -أ 
 دينار 7066 -د  دينار 0066 -ج 

 التاليين  7و 0جابة عن السؤالين ستخدم المعلومات التالية لإلإ
نه أسنوات وصنف العقد على  7لمدة  الحريةآالت من مؤسسة  الثورةستأجرت شركة إ 7/7/7660في 

من كل عام، وبلغ سعر الفائدة  37/77دينار تدفع في  70666تمويلي، تبلغ الدفعة السنوية بموجب العقد 
 .%77المستخدم 

ن مقدار مصروف الفائدة الذي سيظهر في دفاتر المستأجر عند تسديد الدفعة المستحقة في إ  .0
 :(3.067% =  77سنوات وبفائدة  7معامل القيمة الحالية لدفعة دورية لمدة ) ستبلغ 37/77/7660

 .دينار 0977.0 -ب  .دينار 7037.79 -أ 
 .صفر -د  .دينار 7000 -ج 

 : يبلغ 37/77/7660لتزام غير المسدد في قائمة المركز المالي في ن رصيد اإلإ .7
 دينار 70607.09 -ب  دينار     00067.70 -أ 
 ال شيء مما ذكر -د  دينار     30033.09 -ج 
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 :إن تصنيف عقد اإليجار كعقد إيجار تمويلي أو تشغيلي يتم بناًء على المفهوم المحاسبي التالي .0
 كتمالاإل -ب  التحفظ         -أ 

 الجوهر فوق الشكل -د  الحياد          -ج 

 :يتم عادة تصنيف عقد اإليجار .0
 في نهاية مدة اإليجار -ب  في تاريخ عقد اإليجار       -أ 

 صحيح وفق إختيار المنشأة( ب)أو ( أ) -د  خالل فترة عقد اإليجار -ج 

يتم . تنتقل ملكية األرض فيهاولم نتاجي للمباني يعادل العمر اإل عندما يكون هناك عقد إيجار .0
 :تصنيف عقد اإليجار بشكل عام كما يلي

 المباني                         األرض    
 إيجار تمويلي                إيجار تمويلي  –أ
 إيجار تمويلي               إيجار تشغيلي -ب
 إيجار تشغيلي              إيجار تمويلي -جـ
 إيجار تشغيلي            إيجار تشغيلي     -د

عادة االستئجار .9  إذا كان سعر البيع أقل من القيمة العادلة لألصول فيما يتعلق بعمليات البيع وا 
، ويتم  تعويض الخسارة بواسطة تخفيض دفعات اإليجار المستقبلية، فإنه يتم التعامل مع التشغيلي

 :الخسارة كما يلي
 .األرباح المحتجزةيتم االعتراف بها مباشرة في   -أ
طفائها بما يتناسب مع دفعات اإليجار على مدى الفترة التي يتم تأجيل اإل -ب عتراف بالخسارة وا 

 .يتوقع إستخدام األصل خاللها
 .خر سنة من عمر العقدآتعتبر خسارة في  -جـ
 .عتراف بها مباشرة في بيان الدخليتم اإل -د

وتبلغ  .7/7/7677سنوات تبدأ في  7لشركة الربيع لمدة وسط بتأجير عقار قامت شركة الشرق األ .76
دينار وللسنوات من الثانية حتى الخامسة  0666ولى من العقد يجار السنوي للسنة األقيمة اإل
عفاء إوسط وكتحفيز لشركة الربيع بتوقيع العقد بمنح وقامت شركة الشرق األ. دينار سنوياً  77766

          :ولى من مدة العقدلسته األيجار للشهور امن دفع اإل( مجاناً )
  :وسط يبلغلدى شركة الشرق األ 7677يجار الذي سيعترف به لعام يراد اإلإن إ

 دينار 77066 -ب  دينار       77666 -أ 
 دينار 0666 -د  دينار       76066 -ج 
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 : التمرين الثاني
 0تمويلي لمدة يجار إبعقد  سنوات 0استأجرت شركة الهدى آلة عمرها االنتاجي  7/7/7676في 

(. 37/77)للمؤجر نهاية كل سنة في  دينار تدفع نقداً  06666يجار السنوية سنوات، وتبلغ دفعة اإل
طريقة تباع إيتم دينار، و  770090سنويًا %  76يجار بمعدل خصم وتبلغ القيمة الحالية لدفعات اإل

 . التهتالك لآلحتساب اإلإالقسط الثابت عند 
  :بدفاتر المستأجرعداد ما يلي إالمطلوب  

دفعة االيجار السنوية، )يجار للسنوات االربع جميعها مبينًا عداد جدول يبين تفاصيل دفعات اإلإ -أ
 (. لتزام القائم نهاية كل عام، رصيد اإللتزام سنوياً مقدار تخفيض اإل الفائدة السنوية،

  :وتشمل 7676عداد كافة القيود خالل عام إ  -ب
                                     .7/7/7676في لة ستئجار اآلإقيد  -7
  37/77/7676ولى في يجار األعداد قيد تسديد دفعة اإلإ -7
 37/77/7676هتالك في عداد قيد اإلإ - 3

 الثالث التمرين 
وذلك لمدة سنتين وبقيمة  القدسالصناعية معدات من شركة  الحريةشركة  تستأجر إ 7/0/7677في 

في  الصناعية كامل قيمة العقد نقداً  الحرية، وقد دفعت شركة دينار سنوياً  77666إيجاريه تبلغ 
دينار وتستهلك بطريقة القسط  76666ن التكلفة التاريخية لآللة في دفاتر المؤجر أ، علمًا ب7/0/7677

كل من نه تشغيلي في دفاتر أوقد تم تصنيف العقد على . سنوات وبدون خردة 0الثابت وبعمر إنتاجي يبلغ 
 . المؤجر والمستأجر

 .7677لعام المحاسبية للعملية أعاله في دفاتر المستأجر  اثبات القيود: المطلوب
 التمرين الرابع  

 .يجار كعقد تمويليشروط لتصنيف عقد اإل 7عدد 
 الخامسالتمرين 

عقد وفيما يلي تفاصيل . البالدالتجارية آالت من مؤسسة  الزهورستأجرت شركة إ 7/7/7677في 
 :التأجير
 مدة العقد سنوات 3
 العمر اإلنتاجي المقدر لآلالت سنوات 0

لى المؤجر، وبحيث تدفع الدفعة األولى عند إقيمة الدفعة السنوية من المستأجر  دينار 76666
 ( 7/7/7677)توقيع العقد 

صل العادلة لأليجار وهي مساوية للقيمة دنى لدفعات اإلالقيمة الحالية للحد األ دينار 70037
 يجار  عند بدء عقد اإل

 وهو مساوي لمعدل الفائدة الضمني قتراض اإلضافيمعدل الفائدة على اإل 0%
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 :المطلوب
 .و تشغيليأ يكيف سيتم تصنيف العقد تمويل -7
 .7/7/7677لة بدفاتر المستأجر في ستئجار اآلإقيد اثبات  -7
 .7677 /7/7في بدفاتر المستأجر  ولىقيد تسديد الدفعة األاثبات  -3
 .لدى المستأجر 37/77/7677زم في آلعداد قيد التسوية الإ -0
 .لدى المستأجر 7/7/7677لثانية في تسديد الدفعة ا عداد قيدإ -7

 السادسالتمرين 
وفيما يلي تفاصيل عقد . استأجرت شركة الزهور التجارية آالت من مؤسسة البالد 7/7/7677في 

 :التأجير
 مدة العقد سنوات 3
 العمر اإلنتاجي المقدر لآلالت سنوات 0

لى المؤجر، وبحيث تدفع الدفعة األولى عند إقيمة الدفعة السنوية من المستأجر  دينار 76666
 ( 7/7/7677)توقيع العقد 

صل يجار وهي مساوية للقيمة العادلة لألدنى لدفعات اإلالقيمة الحالية للحد األ دينار 70037
 .يجارعند بدء عقد اإل

 قتراض اإلضافي وهو مساوي لمعدل الفائدة الضمنيالفائدة على اإلمعدل  0%
 :المطلوب
 .7/7/7677لة بدفاتر المؤجر في اآل تأجيراثبات قيد  -1
 .7677/ 7/7ولى بدفاتر المؤجر في الدفعة األ تحصيلثبات قيد إ -2
 .لدى المؤجر 37/77/7677زم في الآلعداد قيد التسوية إ -3
 .لدى المؤجر 7/7/7677الثانية في  الدفعة عداد قيد تحصيلإ -4
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 جدول القيمة الحالية لمبلغ دينار واحد
 ن 1% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 16% 20%
0.833 0.862 0.893 0.909 0.926 0.943 0.962 0.980 0.990 1 
0.694 0.743 0.797 0.826 0.857 0.890 0.925 0.961 0.980 2 
0.579 0.641 0.712 0.751 0.794 0.840 0.889 0.942 0.971 3 
0.482 0.552 0.636 0.683 0.735 0.792 0.855 0.924 0.961 4 
0.402 0.476 0.567 0.621 0.681 0.747 0.822 0.906 0.951 5 
0.335 0.410 0.507 0.564 0.630 0.705 0.790 0.888 0.942 6 
0.279 0.354 0.452 0.513 0.583 0.665 0.760 0.871 0.933 7 
0.233 0.305 0.404 0.467 0.540 0.627 0.731 0.853 0.923 8 
0.194 0.263 0.361 0.424 0.500 0.592 0.703 0.837 0.914 9 
0.162 0.227 0.322 0.386 0.463 0.558 0.676 0.820 0.905 10 
0.135 0.195 0.287 0.350 0.429 0.527 0.650 0.804 0.896 11 
0.112 0.168 0.257 0.319 0.397 0.497 0.625 0.788 0.887 12 
0.093 0.145 0.229 0.290 0.368 0.469 0.601 0.773 0.879 13 
0.078 0.125 0.205 0.263 0.340 0.442 0.577 0.758 0.870 14 
0.065 0.108 0.183 0.239 0.315 0.417 0.555 0.743 0.861 15 
0.054 0.093 0.163 0.218 0.292 0.394 0.534 0.728 0.853 16 
0.038 0.069 0.130 0.180 0.250 0.350 0.494 0.700 0.836 18 

 
  



  

 -832- 

 
 جدول القيمة الحالية لدفعة عادية قيمتها دينار واحد

 ن 1% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 16% 20%
0.833 0.862 0.893 0.909 0.926 0.943 0.962 0.980 0.990 1 
1.528 1.605 1.690 1.736 1.783 1.833 1.886 1.942 1.970 2 
2.106 2.246 2.402 2.487 2.577 2.673 2.775 2.884 2.941 3 
2.589 2.798 3.037 3.170 3.312 3.465 3.630 3.808 3.902 4 
2.991 3.274 3.605 3.791 3.993 4.212 4.452 4.713 4.853 5 
3.326 3.685 4.111 4.355 4.623 4.917 5.242 5.601 5.795 6 
3.605 4.039 4.564 4.868 5.206 5.582 6.002 6.472 6.728 7 
3.837 4.344 4.968 5.335 5.747 6.210 6.733 7.325 7.652 8 
4.031 4.607 5.328 5.759 6.247 6.802 7.435 8.162 8.566 9 
4.192 4.833 5.650 6.145 6.710 7.360 8.111 8.983 9.471 10 
4.327 5.029 5.938 6.495 7.139 7.887 8.760 9.787 10.368 11 
4.439 5.197 6.194 6.814 7.536 8.384 9.385 10.575 11.255 12 
4.533 5.342 6.424 7.103 7.904 8.853 9.986 11.348 12.134 13 
4.611 5.468 6.628 7.367 8.244 9.295 10.563 12.106 13.004 14 
4.675 5.575 6.811 7.606 8.559 9.712 11.118 12.849 13.865 15 
4.730 5.668 6.974 7.824 8.851 10.106 11.652 13.578 14.718 16 
4.812 5.818 7.250 8.201 9.372 10.828 12.659 14.992 16.398 18 
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 جابة التمرين االول إ
 11 0 8 1 4 5 4 3 2 1 الرقم 
 ج ب ج أ د ج ب أ ج أ جابةاإل

 جابة التمرين الثاني إ
  -أ

 ستئجارقيمة دفعات عقد اإلجدول تفاصيل 

 التاريخ
قيمة الدفعة 
 السنوية

مصروف 
 11الفائدة 
% 

لتزامات قيمة اإل 
 المسددة

لتزامات رصيد اإل 
 غير المسدد

7/7/7676    124104 
37/77/7676 41111 12410 21321 004413 
37/77/7677 41111 0041 31153 404421 
37/77/7677 41111 4042 33158 344342 
37/77/7673 41111 3434 34344 -7 ** 

  124104 33214 141111 المجموع
 .ن يكون صفر لكنه ظهر بسبب التقريبأمن المفترض ** 
   -ب
                                                       :1/1/2111ستئجار المعدات في إقيد  -1   

 7/7/7676 آالت مستأجر/ من حـ  770090
  ستئجارإلتزامات عقود إ/ لى حـإ    770090 
                                 :31/12/2111يجار في قيد دفعة اإل -2

77009 
70377 

 مصروف الفائدة / من حـ 
 ستئجار لتزامات عقود اإلإ/ حـ    

37/77/7676 

  النقدية /لى حـإ        06666 
                                                                            :31/12/2111هتالك في قيد اإل -3

 37/77/7676 هتالك آالت مستأجرةإمصروف / من حـ  37090.7
  هتالك آالت مستأجرةإمجمع / لى حـإ      37090.7 
 جابة التمرين الثالثإ

  :القيود بدفاتر المستأجر
 7/0/7677مقدمًا           يجار مدفوع إ.م/ من حـ  77666

 النقدية/ لى حـإ    77666 
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 37/77/7677يجار              مصروف اإل/ من حـ  7666
 يجار مدفوع مقدماً إ.م/ لى حـإ    7666 

 جابة التمرين الرابع إ
يجار  إحد الشروط التالية تصنيف العقد كعقد أفي حالة توفر ( 70)تطلب معيار المحاسبة الدولي رقموقد 

 :تمويلي
 .لى المستأجر في نهاية مدة العقدإنتقال ملكية األصل من المؤجر إ (7
يجار تغطي الجزء الرئيسي من العمر اإلنتاجي المتبقي لألصل عند توقيع ن تكون مدة عقد اإلإ (7

ردن فإن وفي األ. والمعيار لم يحدد نسبة محددة حيث تحدد كل دولة معيار محدد لذلك. العقد
يجار ذا كانت مدة عقد اإلإردني حدد المدة التي يعتبر بها العقد تمويلي جير التمويلي األقانون التأ

 .  مريكيةنتاجي لألصل وهذا مشابه لمتطلبات المعايير األمن العمر اإل% 07قل تغطي على األ
 Bargain –purchase optionذا تضمن العقد خيار شراء تحفيزي للمستأجر إ (3
الحالية للحد األدنى للدفعات التي سيدفعها المستأجر للمؤجر خالل مدة العقد ن تكون القيمة أ (0

 .تغطي عند توقيع العقد على األقل القيمة العادلة لألصل المستأجر
المستأجر أو طرف مرتبط بالمستأجر  وبالنسبة للمؤجر، أي مبلغ للقيمة المتبقية التي يضمنها له  (7

 .مين مثالً ألوفاء بهذا الضمان مثل شركة التخر عنده القدرة على اآأو طرف ثالث 
ستخدامه، بدون إجراء تعديالت إصل المستأجر ذات طبيعة خاصة بحيث ال يمكن ذا كان األإ (0

 . رئيسية عليه، إال من قبل المستأجر
 التمرين الخامس 

 .كيف سيتم تصنيف العقد تمويلي او تشغيلي -7
 .لةنتاجي لآلالعمر اإل% 07تعادل يجار تمويلي كون مدة العقد إيعتبر العقد عقد 

 ستئجارتفاصيل قيمة دفعات عقد اإل

 التاريخ
قيمة الدفعة 
 السنوية

مصروف 
 الفائدة

لتزامات قيمة اإل 
 المسددة

لتزامات رصيد اإل 
 غير المسدد

7/7/7677    70037 
7/7/7677 76666 6 76666 70037 
7/7/7677 76666 7070.70 0703.00 9770.70 
37/77/7677 76666 006.00 9779.37 6 

    31111 المجموع
 .7/7/7677لة بدفاتر المستأجر في ستئجار اآلإاثبات قيد  -7

 7/7/7677 جهزة مستأجرأ/ من حـ  70037
  يجارإلتزامات عقود إ/ لى حـإ    70037 
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 .7677/ 7/7ولى بدفاتر المستأجر في اثبات قيد تسديد الدفعة األ -3
 7/7/7677 يجارإلتزامات عقود إ/ من حـ  76666

  النقدية/ لى حـإ    76666 
 .لدى المستأجر 37/77/7677زم في عداد قيد التسوية الآلإ -0

 37/77/7677 مصروف فوائد / من حـ  7070.70
  فائدة مستحقة الدفع / لى حـإ    7070.70 

 .المستأجرلدى  7/7/7677عداد قيد تسديد الدفعة الثانية في إ -7
 7/7/7677 ستئجار إلتزامات عقود إ/ من حـ  0703.00
  فائدة مستحقة الدفع/ حـ      7070.70

  النقدية/ لى حـإ       76666 
  السادسالتمرين 

 .7/7/7677لة بدفاتر المؤجر في ثبات قيد تاجير اآلإ -7
 7/7/7677 مديني عقود تأجير/ من حـ  70037

  التآلا/ لى حـإ     70037 
 .7677/ 7/7ولى بدفاتر المؤجر في ثبات قيد تحصيل الدفعة األإ -7

 7/7/7677 النقدية/ من حـ  76666
  مديني عقود تأجير/ لى حـإ     76666 

 .لدى المؤجر 37/77/7677زم في عداد قيد التسوية الآلإ -3
 37/77/7677 فوائد مستحقة القبض / من حـ  7070.70

  يراد الفوائدإ/ الى حـ     7070.70 
 .لدى المؤجر 7/7/7677عداد قيد تحصيل الدفعة الثانية في إ -0

 37/77/7677 النقدية / من حـ  76666
  فوائد مستحقة القبض/ لى حـإ     7070.70 
  مديني عقود تأجير / حـ          0703.00 
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 األدوات المالية: عشر الثانيالفصل 
 

 :ةيالفصل التعليمأهداف  

 :يتوقع أن يكون القارئ ملمًا باألمور التالية الفصلبعد دراسة هذا 

 عتراف بهادوات المالية وكيفية اإلالتعرف على ماهية األ. 
 المحاسبة عتراف المبدئي بموجب متطلبات معايير عند اإلصول المالية بيان كيفية تصنيف األ

 .الدولية
 صول الماليةحق لألالتعرف على متطلبات القياس الآل. 
 صول المالية مثل االسهم والسنداتبيان المعالجة المحاسبية لعمليات شراء وبيع األ. 
 عتراف والقياس للمطلوبات الماليةبيان متطلبات اإل. 
 حقوق الملكية ستثمارات في الشركات الزميلة بطريقةتوضيح المعالجة المحاسبية لآل. 
 نخفاض قيمة األصول المالية وعدم تحصيلهابيان المعالجة المحاسبية إل. 
 بيان المعالجة المحاسبية للمشتقات المالية. 

 التعرف على ماهية عقود التحوط والمعالجة المحاسبية لها. 
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 مقدمة  .1
دوات في قائمة المركز المالي للعديد من المنشآت، حيث تمثل األ الرئيسيةالبنود دوات المالية من تعتبر األ

قبال متزايد من إحيث أصبح هناك . دوات حقوق الملكيةألتزامات و صول المالية واإلالمالية كل من األ
صبح هناك أسهم والسندات والمشتقات المالية، وبالتالي ستثمار في األعمال المختلفة على اإلمنشآت األ
 .عمال والمركز المالي لتلك المنشآتستثمارات على نتائج األيد لتلك اإلتأثير متزا

المعالجة المحاسبية " دوات الماليةاأل" 9333والذي صدر عام  (93)وقد بين معيار المحاسبة الدولي رقم  
 .لتزامات الماليةصول واإلوالقياس لأل عترافمن حيث اإل

المحاسبية حول العالم واألطراف المعنية بالمعلومات لقد تذمر الكثيرون من مستخدمي المعلومات 
، وقد تم مطالبة مجلس (39)المحاسبية من صعوبة فهم وتطبيق وتفسير معيار المحاسبة الدولي رقم 

جديد حول األدوات المالية يتمتع الدولي إلعداد التقارير المالية معيار المعايير المحاسبة الدولية بإصدار 
"  IFRS 9األدوات المالية" (9)رقم الدولي إلعداد التقارير المالية معيار ال حيث صدر ،بالسهولة والبساطة

ويعتبر حيث صدرت المرحلة األولى من هذا المعيار،  93وقد جاء ليحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 
 .مع السماح بالتطبيق المبكر 9/9/5192من  اً عتبار إهذا المعيار ساري المفعول 

ومجلس معايير المحاسبة األمريكي ( IASB)فإن مجلس معايير المحاسبة الدولية  2005ومنذ عام 
(FASB ) وهما المجلسان المعنيان بتطوير المعايير المحاسبية بوضع أهداف طويلة األمد لتحسين

 . وتسهيل التقرير عن األدوات المالية وتسهيل المحاسبة عليها
،  أما المرحلة 3رقم الدولي إلعداد التقارير المالية معيار الولى من ستكمل مجلس المعايير المرحلة األإوقد 

حيث طرح مجلس  Impairment Methodologyالثانية من المعيار فستكون بعنوان منهجية التدني 
مسودة البحث لهذا الجزء ويتم اآلن مناقشة مسودة البحث والردود عليها ( IASB)معايير المحاسبة الدولية 

 .متطلبات هذا الجزء ضمن المعيار الجديدوسيتم دمج 
 تمهيداً   Hedgingستكمال تعديل الجزء المتعلق بالتحوط إويعمل مجلس معايير المحاسبة الدولية على 

 (.93)حالل هذا المعيار محل معيار رقم إل
 . دوات المالية بموجب معايير المحاسبة الدوليةعتراف باألويتناول هذا الفصل كيفية القياس واإل

 عتراف باالصول المالية اإل .2
لى نشوء أصل مالي لمنشأة ما وفي إأي عقد يؤدي  A financial instrument األداة المالية تمثل

السندات الصادرة ( س)فمثاًل شراء الشركة . نفس الوقت نشوء إلتزام مالي أو أداة حق ملكية لمنشأة أخرى
ستثمارات المالية في السندات وهو اإل( س)الشركة لى نشوء أصل مالي لدى إيؤدي ( ص)عن الشركة 

 . سناد القرضإوهو ( ص)لتزام مالي لدى الشركة إوفي نفس الوقت نشوء 
 :هو أي أصل يكون عبارة عن A financial asset واألصل المالي

 .نقد  -أ
 .خرىسهم الشركات األأستثمار في إلأداء حق ملكية لمنشآة أخرى، مثل ا -ب
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 .وراق القبضألقبض نقد أو أصل مالي آخر من منشآة أخرى، مثل الذمم المدينة و  حق تعاقدي-جـ
 عتراف المبدئي باألصول المالية اإل

شتراطات تعاقدية إيتم اإلعتراف باألصول المالية في قائمة المركز المالي عندما تصبح المنشأة طرفًا في 
ويتم إثبات عمليات شراء وبيع األصول المالية ألداة مالية معينة من أجل شراء أو بيع أصول مالية، 

عتراف كأساس لإل  Settlement Dateأو تاريخ التسوية  Trade Dateستخدام تاريخ التعاملإب
 .واإلثبات في الدفاتر

أصاًل أو إلتزامًا في ( ألول مرة)ويقصد هنا باإلعتراف الوقت الذي يجب أن تسجل فيه المنشأة بشكل أولي 
 .سلوبين كسياسة محاسبيةختيار واحدة من هذين األإويجب على الشركة . موميةالميزانية الع

ومحاسبة تاريخ التعامل . هو التاريخ الذي تلتزم المنشأة به بشراء أو بيع أصل مالي: تاريخ التعامل
ستبعاد  تتضمن اإلعتراف بأصل سيتم إستالمه ومطلوب سيتم دفعه لقاء هذا األصل بتاريخ العملية، وا 

صل الذي تم بيعه واإلعتراف بأي أرباح أو خسائر بيع واإلعتراف بالذمم المدينة الناجمة عن البيع األ
 .بتاريخ التعامل
أما تاريخ التسوية فهو التاريخ الذي سيتم به تحويل األصل للمنشأة أو الذي ستحول  :تاريخ التسوية

إستالمه من قبل المنشأة، وكذلك  ويتم اإلعتراف بأصل معين بتاريخ. المنشأة به أصل معين للغير
واإلعتراف بأي أرباح أو خسائر بيع األصل بتاريخ تحويل ( بيع أصل)اإلعتراف بالتخلص من أصل معين 

 .ذلك األصل للطرف األخر

دينار، فإن تاريخ التعامل هو  91111بربح مقداره  99/95/5195اذا باعت شركة سندات في  فمثالً   
بعد يومي  تاريخ التسوية وهو تاريخ التنازل عن السندات وقبض القيمة يكون عادةً ن أال إ 99/95/5195

ن العملية تسجل في إسلوب تاريخ التعامل فأتبعت الشركة إذا إلذلك  (.Value Dateالحقتاريخ )عمل 
ن إسلوب تاريخ التسوية فأذا اتبعت الشركة إما أ، 5195ويعترف بربح بيع السندات في عام  99/95/5195

 .5/9/5199العملية تسجل في 

 صول المالية تصنيف األ .3
 :كافة األصول المالية إلى فئتين هما( 9)رقم الدولي إلعداد التقارير المالية معيار اليقسم  
 Financial بالتكلفة المطفأة ( عند إعداد القوائم المالية الحقاً )األصول المالية التي يتم قياسها  -أ

Assets Measured at a Mortised Cost 
  Financial Assets Measured at Fair Value العادلةاألصول المالية المقاسة بالقيمة  -ب
  :صول المالية ضمن هذه الفئة الىويمكن تصنيف األ 
 .و الخسارةأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أ: 9/ب  
 .الشامل اآلخرصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل أ: 5/ب  
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رتباط إقتناء وعندما تصبح المنشأة طرف بموجب عند اإل( أ او ب)ويتم التصنيف ضمن هاتان الفئتان 
   :بناء على كل مما يليتعاقدي مع الغير 

  .نموذج أعمال المنشأة إلدارة االصول المالية –أ
(a) The entity’s business model for managing the financial assets;  

لق بالعمليات الفعلية عويقصد به الطريقة التي تمارس المنشأة بها نشاطها المتعلق بإدارة موجوداتها والتي تت
ًا عتمادإين في المنشأة وليس يالتي تتم على محفظة الموجودات المالية والذي يحدده موظفو اإلدارة الرئيس

نموذج أعمال المنشأة على نوايا اإلدارة فيما يخص وال يعتمد  .على نية إدارة المنشأة إلدارة تلك الموجودات
. ي على مستوى المحفظةأن هذا الشرط يجب تحديده وفق مستوى تجميع أعلى إأداة مفردة، وبالتالي ف

جل جمع التدفقات النقدية التعاقدية ومحفظة أستثمارات تقوم بإدارتها من إلذلك قد تحتفظ المنشأة بمحفظة 
    .دارتها ألغراض المتاجرة لتحقيق تغيرات في القيمة العادلةخرى تقوم بإأستثمارات إ

 خصائص التدفق النقدي التعاقدي لالصل المالي  -ب
(b) The contractual cash flow characteristics of the financial asset.  ن أويقصد بذلك

 . و قابلة للتحديد مثل السنداتأصل المالي يولد تدفقات نقدية بتواريخ محددة يكون األ
صول المالية الواردة ضمن معيار المحاسبة الدولية رقم لألويالحظ هنا أنه قد تم إلغاء التصنيف السابق 

  :فئات هي 4صول المالية الى يقسم األ( 93)حيث كان معيار المحاسبة الدولي رقم (. 93)
صول مالية أساسي أوتشمل بشكل )صول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة أ -

 (للمتاجرة
 ضمن فئات أصول مالية معدة للبيع  -
 ستحقاق أصول مالية محتفظ بها لتاريخ اإل -
 القروض والذمم  -

حيث تم الغاء سلوب لغاء التصنيف بهذا األإالجديد بالدولي إلعداد التقارير المالية معيار الوقد قام 
ستحقاق والقروض صول المالية المحتفظ بها لتاريخ اإلصول المالية المعدة للبيع واألالتصنيف ضمن فئة األ

 . والذمم
يمكن تصنيف األصل المالي ضمن فئة األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة عندما يستوفي و 

 : الشرطان التاليان
 ختبار نموذج األعمال إBusiness Model Test : قتناء أداة الدين إعندما يكون الهدف من

ستحقاق وليس ألجل بيعها قبل تاريخ سمية بتاريخ اإلمثاًل الحصول على قيمتها اإل( السندات)
 . ستفادة من التغير في قيمتها العادلةستحقاق بغرض اإلاإل

 ختبار خصائص التدفق النقدي إCash Flow Characteristics Test : تعطى أداة الدين عندما
 .ستالم فوائـد دوريـة بتواريخ محددةإستالم تدفقات نقديـة محددة أي حق تعاقدي إل

نه بالرغم من أن هدف نموذج أعمال المنشأة قد أ( 3)رقم الدولي إلعداد التقارير المالية معيار الويبين 
إال أنه ال يتوجب على المنشأة  حتفاظ باألصول المالية بهدف جمع التدفقات النقدية التعاقدية،يكون اإل
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لذلك يمكن أن يكون الهدف من نموذج أعمال . ستحقاقاإلحتفاظ بجميع تلك األدوات حتى تاريخ اإل
ألصول احتفاظ باألصول المالية من أجل جمع التدفقات النقدية التعاقدية حتى عندما يتم بيع إلالمنشأة هو ا

 . المالية
 : صل مالي إذاأة على سبيل المثال قد تبيع المنشأ

صل إلى ما ة األمنخفاض درجة مالءإمثال )ستثمارية للمنشأة لم يعد األصل المالي يحقق السياسة اإل .9
 ( ئتمانينخفاض التصنيف اإلإدون الحد األدنى أي 

 .ستثمارية لتعكس التغير في التوقيت المتوقع للعوائدمين بتعديل محفظتها اإلأقيام شركة الت .5
 .لتمويل نفقات رأسماليةحاجة المنشأة  .9

من ( أي أن عمليات البيع أكثر من كونها غير عادية)لكن إذا حدثت عمليات غير قليلة من عمليات البيع 
تساقها مع هدف إستثمارية، يجب على المنشأة تقييم ما إذا كانت هذه العمليات متسقة وكيفية المحفظة اإل

 .جمع التدفقات النقدية التعاقدية

 حق لألصول المالية القياس الآل .4
، يتم قياس األصل المالي إما بالقيمة العادلة أو بالتكلفة عداد القوائم الماليةإوعند  عتراف األوليبعد اإل

 . لتصنيف األصل المبدئي المطفأة، وفقاً 
 اإلعتراف بفروقات تقييم األصول المالية عند إعداد البيانات المالية  1.4

يجب قياسها عند إعداد القوائم المالية بالقيمة العادلة مع  بالقيمة العادلةاألصول المالية المقاسة  -أ 
ستثناء األصول المالية إب( FVTPL( )بيان الدخل)إظهار فروقات التقييم ضمن األرباح والخسائر 

ستثمار في أدوات حقوق الملكية وكما هو مبين ستثناء اإلإوب 93المخصصة للتحوط فتعالج بموجب معيار 
  .الحقاً 

طفاء العالوة أو الخصم بطريقة إيتم قياسها بالتكلفة مع  :األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة -ب
عتراف بأرباح أو خسائر من األصل واإل  Effective Interest Method( الحقيقية) الفائدة الفعالة

عتراف باألصل المالي أو اإلالمالي المقاس بالتكلفة المطفأة في حساب األرباح والخسائر عند إلغاء 
 .أو إعادة تصنيفه( تدني)نخفاض قيمته إ

 : عتراف بفروقات التقييمواإل( األسهم)ر في أدوات حقوق الملكية ستثمااإل 2.4
بالقيمة العادلة عند إعداد القوائم ( األسهم مثالً )ستثمارات المالية في حقوق الملكية يجب قياس كافة اإل

ستثمارات ستثناء اإلإ، ب(بيان الدخل)بفروقات التقييم ضمن األرباح والخسائر عتراف المالية مع اإل
( وليعتراف األعند اإل)المالية في أوراق حقوق الملكية والتي تختار المنشأة قياسها بالقيمة العادلة، 

ظهار فروقات التقييم ضمن الدخل الشامل اآلخر  والتي  Other Comprehensive Incomeوا 
 . ن ال تكون للمتاجرةأسم التغير المتراكم بالقيمة العادلة شريطة إضمن حقوق الملكية ب تعرض أيضاً 
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 :يتم تصنيفها كما يلي سهمستثمارات المالية في األاإلن أي أ
 :صول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارةأ - أ

غراض غير سهم ألستثمارات في األإة ي  أو أسهم للمتاجرة ستثمارات المالية في األوهي تشمل اإل
 .ي يتم حيازتها لفترة طويلةأستراتيجية إسهم أستثمار في إالمتاجرة كأن تكون 

 :صول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرأ - ب
قتناء معالجة سهم التي ال يحتفظ بها للمتاجرة وقررت الشركة منذ اإلستثمارات في األوهي اإل

ي أعداد القوائم المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر، إالقيمة العادلة لها عند  فروقات تقييم
    .ظهار فروقات التقييم ضمن حقوق الملكيةإب
ذا  ختارت المنشأة هذه المعالجة ال تستطيع الرجوع عنها، وال يسمح المعيار بتحويل التغير المتراكم إوا 

وعلى أن  .(ستثمارات الماليةبيع اإل) عترافوالخسائر عند إلغاء اإللى حساب األرباح إبالقيمة العادلة 
ستثمارات في األرباح والخسائر بموجب معيار عتراف بتوزيعات األرباح الناجمة عن تلك اإليتم اإل

 . “اإليراد” 91المحاسبة الدولي رقم 

 : معالجة عموالت ومصاريف الشراء عند القياس األولي لألصول المالية .5
بالقيمة العادلة، والتي تمثل التكلفة بتاريخ ( الشراء)قتناء األولي قياس كافة األصول المالية عند اإليجب 

ستثناء مصاريف وعموالت الشراء إب( عموالت ومصاريف الشراء)الشراء مضافًا إليها تكاليف العملية 
تعالج مصاريف الشراء  لألصول المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر والتي

 . كمصروف فترة في األرباح والخسائر
  :(بيان الدخل)صول المالية من خالل الربح والخسارة األ( 1)مثال 

 6سالمي للمتاجرة بسعرسهم من أسهم البنك اإل 91111شترت شركة الشرق  إ 9/95/5195في  .9
 .دينار 9111دنانير للسهم وبلغت عمولة الشراء 

 .دنانير للسهم 7سالمي تبلغ افرض أن القيمة العادلة لسهم البنك اإل 99/95/5195في  .5
 .دنانير للسهم 1سهم بسعر  9111قامت الشركة ببيع  1/9/5199في  .9
 .دنانير للسهم 3ن القيمة العادلة للسهم بلغت أفرض إ 99/95/5199 في  .4

  :المطلوب
الدولي إلعداد التقارير معيار الزمة بموجب ثبات القيود الآلا  زمة لما سبق و بيان المعالجة المحاسبية الآل

 (. 3)رقم المالية 
 (1)حل مثال 

 إثبات قيد الشراء . 9
 9/95/5195من مذكورين                                          

   6×91111صول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة   أ/ حـ  61111
 مصاريف عموالت الشراء /حـ  9111
 النقدية / لى حـإ     69111 
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 31/12/2112سهم في تقييم األ. 2
 99/95/5195                            1تعديالت القيمة العادلة/ من حـ      91111

 بيان الدخل –وخسائر حيازة غير متحققةأرباح أ/لى حـإ    91111 
(91111×7-61111)  

  8/1/2113إثبات بيع األسهم في . 3
  1/9/5199                          1×  9111النقدية       / من حـ  54111

 91111 
6111 

 6×9111صول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة  أ/ لى حـإ
 (6-1)9111أرباح بيع متحققة /حـ    

 31/12/2113تقييم األسهم في . 4
دينار  45111يبلغ " صول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارةاأل"حساب ن رصيد إ
دينار  69111بلغت  99/95/5199سهم في ن القيمة العادلة لألأفي حين  ،(61111-91111)
، ردينا 59111ن يكون حساب تعديالت القيمة العادلة مدينًا برصيد أوبالتالي يجب ( 3×سهم 7111)

 99111دينار فيتم جعلة مدينًا بمبلغ  91111رصيد سابق مدين لهذا الحساب برصيد  ن هناكأوبما 
  :بالقيد التالي( 91111-59111)دينار
 99/95/5199تعديالت القيمة العادلة                  / من حـ      99111

 و خسائر حيازة غير محققة                        أرباح أ/ لى حـإ   99111 
  :ستظهر كما يلي 99/95/5199كما في  قائمة المركز المالين إوعليه ف

 ول ــــصاأل
 خرآصول مالية بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل أ 45111   
 {مدين 91111+ مدين  99111} (  مدين)تعديالت القيمة العادلة  59111  
 {  3× سهم  7111}دينار  القيمة العادلة   69111  

 ( 2)مثال 
ستثمار سهم من أسهم البنك العربي بغرض اإل 9111شترت المؤسسة العربية  إ 6/7/5195في  .9

وقررت المؤسسة  دينار 211دنانير للسهم وبلغت عمولة الشراء  1بسعر( ليس للمتاجرة)جل طويل األ
 .سهم ضمن الدخل الشامل اآلخرعتراف بفروقات التقييم لتلك األالعربية اإل

 .دينار للسهم 95فرض أن القيمة العادلة لسهم البنك العربي تبلغ إ 99/95/5195وفي  .5
 .للسهم دنانير 91سهم بسعر  411قامت المؤسسة العربية ببيع  2/5/5199في  .9
 .دنانير للسهم 7ن القيمة العادلة للسهم بلغت أفرض إ2013/12/31 في  .4

  

                                                           
احملققة عن أرباح او خسائر التقييم يف يعترب حساب تعديالت القيمة العادلة حساب وسيط يتم استخدامه لسهولة حتديد األرباح واخلسائر  1

 .ةقفرتات الح
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  :المطلوب
الدولي إلعداد التقارير معيار الزمة بموجب القيود الآلثبات ا  زمة لما سبق و بيان المعالجة المحاسبية الآل

 . ختارت إظهار فروقات التقييم للقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخرإن الشركة أب علماً   3رقم المالية 
 ( 2)حل مثال 

 إثبات قيد الشراء . 1

   خرآصول مالية بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل أ/ من حـ  1211
6/7/5195  

 211( +1×9111) النقدية / لى حـإ 1211 
 31/12/2112سهم في تقييم األ. 2

 99/95/5195             تعديالت القيمة العادلة                / من حـ      9211
  (1211-95×9111)حقوق الملكية  –أرباح حيازة غير متحققة / لى حـإ    9211 

  5/2/2113إثبات بيع األسهم في . 3
  2/5/5199                             91×  411النقدية    / من حـ  4111

 9411 
611 

 1.2×411خرآاصول مالية بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل / لى حـإ
 (1.2-91)411أرباح بيع متحققة /حـ    

 31/12/2113تقييم األسهم في . 4
-1211)دينار  2911يبلغ " خرآصول المالية بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل األ"ن رصيد حساب إ

دنانير القيمة العادلة  7× سهم  611) 99/95/5199دينار في  4511لى إ، ويجب تخفيضه (9411
ن هناك أدينار، وبما  311ن يكون حساب تعديالت القيمة العادلة دائنًا برصيد أوبالتالي يجب ( للسهم

  :دينار بالقيد التالي 4411بمبلغ  دينار فيتم جعلة دائناً  9211ق مدين لهذا الحساب برصيد رصيد ساب
 99/95/5199    حقوق الملكية  –خسائر حيازة غير متحققة / من حـ      4411
 تعديالت القيمة العادلة                        / لى حـإ   4411 
  :ستظهر كما يلي 99/95/5199كما في  قائمة المركز المالين إوعليه ف

 ول ـــــصاأل
 خرآصول مالية بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل أ 2911  
 {دائن 4411 –مدين  9211} (  دائن)تعديالت القيمة العادلة  (311) 
 {  7× سهم  611} القيمة العادلة  دينار  4511  

 :المطفأةصول المالية المقاسة بالتكلفة األ( 3)مثال 
 35739سنوات بقيمة  5تستحق بعد  –سندات  –إشترت شركة الساحل أداة دين  1/1/5191بتاريخ  

 911111سمية للسندات تبلغ القيمة اإل(. عمولة الوسيط المالي والضرائب)دينار شاملة تكاليف العملية 
ويبلغ سعر الفائدة السوقي عند شراء السندات . نهاية كل عام سنوياً  تقبض% 91دينار وبفائدة ثابتة بنسبة 

   .ستحقاقوقيمة السندات عند اإل( الفوائد)وسيتم االحتفاظ بالسندات لجمع التدفقات النقدية  %.95
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يرادات فوائد السندات خالل فترة إقتناء السندات: المطلوب  .إثبات كافة القيود المتعلقة بشراء السندات، وا 
 ( 3)حل مثال 
وهذا ما  95%أقل من معدل الفائدة السوقي البالغ %( 91)أن معدل الفائدة الذي تحمله السندات يالحظ 

وهو الفرق بين تكلفة السندات  (35739-911111)دينار 7513يبرر شراء السندات بخصم مقداره 
 .سنوات 5والقيمة اإلسمية التي سيتم إستردادها للسندات بعد 

 :ساب التكلفة المطفأة نهاية كل سنةوفيما يلي جدول يبين كيفية إحت

 السنة
 

(1) 

التكلفة 
المطفأة 

 بداية السنة
(2) 

 دخل الفائدة الفعالة
(3) 

(=2 )×10% 

الفائدة 
 المقبوضة

(4*) 

إطفاء 
 الخصم

(5) 
(=3)-(4) 

التكلفة 
 المطفأة

 نهاية السنة
(6) 

     35739 
1 35739 35739×95% =99992 91111 9992 39356 
2 39356 39356×95=%99579 91111 9579 32937 
3 32937 32937×95=%99454 91111 9454 36659 
4 36659 36659×95=%99234 91111 9234 31592 
5 31592 31592×95=%99712 91111 9712 911111 

  7513 المجموع
  911111× % 91دينار، وتمثل الفائدة البالغة بنسبة  91111يالحظ أن الفائدة المقبوضة سنويًا تبلغ 

 (.القيمة األسمية للسندات)دينار 
 : ويتم إثبات القيود اليومية المتعلقة بفائدة السندات للسنة األولى كما يلي

 :يثبت القيد التالي 3/3/3333بتاريخ شراء السندات في  -
 صول مالية بالتكلفة المطفأة أ /حـمن     35739
 النقدية/ حـ  لىإ      35739 

 :63/33/3333في نهاية السنة األولى وبتاريخ  -
 31/12/3333                       من مذكورين  

 النقدية  /حـ     91111
  (طفاء الخصمإ) صول مالية بالتكلفة المطفأةأ/ حـ      9992
 يراد فائدة السنداتإ/ لى حـإ         99992 

 
  



 

 -635- 

  :31/12/3333في نهاية السنة الثانية وبتاريخ  -
 31/12/3333                        من مذكورين  

 النقدية  /حـ     91111
 (طفاء الخصمإ)صول مالية بالتكلفة المطفأة أ/ حـ     9579
 يراد فائدة السنداتإ/ لى حـإ         99579 

 :63/33/3333في نهاية السنة الثالثة وبتاريخ  -
 31/12/3333                       من مذكورين  

 النقدية  /حـ     91111
 (طفاء الخصمإ)صول مالية بالتكلفة المطفأة أ/ حـ       9454
 يراد فائدة السنداتإ/ لى حـإ         99454 

 :31/12/3336في نهاية السنة الرابعة وبتاريخ  -
 63/33/3336                    من مذكورين  

 النقدية  /حـ   91111
 (طفاء الخصمإ)صول مالية بالتكلفة المطفأة أ/ حـ       9234
 يراد فائدة السنداتإ/ لى حـإ         99234 

  :63/33/3333في نهاية السنة الخامسة بتاريخ  -
 63/33/3333                          من مذكورين  

 النقدية  /حـ     91111
 (اطفاء الخصم)صول مالية بالتكلفة المطفأة أ/ حـ     9712
 ايراد فائدة السندات/ لى حـإ         99712 

 3/3/3335في  عند تحصيل قيمة السندات -
 النقدية  /حـمن   911111

 اصول مالية بالتكلفة المطفأة/ لى حـإ     911111 
 (:السندات)صول المالية بالقيمة العادلة األ( 4)مثال

ا لجمع التدفقات النقدية لحين ن السندات المشتراه غير محتفظ بهأ( 9)فرض في المثال السابق رقم إ 
ن أفتراض إوب. العادلة من خالل الربح والخسارة ستحقاق، عندها سيتم تسجيلها كأصول مالية بالقيمةاإل

 .دينار 36111بلغت  99/95/5191القيمة العادلة للسندات في 
  :99/95/5191قيد تقييم السندات في عداد إ :المطلوب
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 (4)حل مثال 
 دينار   36111                         99/95/5191القيمة العادلة في 
 دينار  39356(      9992+35739) 99/95/5191التكلفة المطفأة في 

 دينار  5174رباح تقييم غير محققة                                     أ 
  :عداد القيد التاليإويتم 

 99/95/5191تعديالت القيمة العادلة                        / من حـ      5174
 أرباح و خسائر حيازة غير متحققة / لى حـإ    5174 

 .الدخلو خسائر حيازة غير محققة في بيان أرباح أعتراف بويتم اإل 
  :ستظهر كما يلي 99/95/5191كما في  قائمة المركز المالين إوعليه ف

 ول ــــــصاأل  
 صول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارةأ  39356  
 (مدين)تعديالت القيمة العادلة   5174  
 دينار القيمة العادلة    36111  
 :حق للمطلوبات الماليةالقياس الآل .6
عتراف وقياس تلك المطلوبات في القوائم تحديد كيفية اإلتصنَّف المطلوبات المالية الى فئتين بهدف  

 :  المالية وكما يلي
 رباح والخسائرمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األ  - أ

 Financial liabilities at fair value through profit or loss  

 :لى فئتين فرعيتين هماإويقسم المعيار هذه الفئة 
ومن )وهي المطلوبات المالية التي تختار المنشأة  Designatedمحددة أو مخصصة بالقيمة العادلة  .9

عادة تقييمها بالقيمة العادلة لها تعالج من خالل إتصنيفها ضمن هذه الفئة وفروقات ( لحظة اقتنائها
 .رباح والخسائراأل

لتزامات الناتجة عن إلمثلتها اأومن  Held For Tradingمطلوبات محتفظ بها للمتاجرة  .5
ويعتبر اإللتزام . جل والتي يتوجب ردها في المستقبلالسندات المقترضة في عمليات بيع قصيرة األ

إذا تم الحصول عليه أو نشأ بهدف توليد ( For Trading)المالي كإلتزام محتفظ به للمتاجرة 
تشمل اإللتزامات المالية دخل من التقلبات قصيرة األجل في األسعار أو هوامش ربح المتاجرة و 

األوراق المباعة قصيرة األجل والتي يتوقع تحقيق أرباح نتيجة تذبذب أسعارها خالل فترات 
 .مثل اإللتزامات الناجمة عن العقود المشتقة، واإللتزامات التجارية األخرى. قصيرة

 ( 5)مثال 
يورو، / دينار. 321يورو بسعر آجل  5111عقد آجل لشراء ( س)برمت الشركة أ 91/99/5195في 

 . 9/2/5199ن يكون تاريخ ممارسة العقد في أوعلى 
 . يورو/  دينار. 121بلغ سعر صرف اليورو  99/95/5195بتاريخ 
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 99/95/5195عاله في أثر العقد أتحديد  :المطلوب
 (5)حل مثال 

نخفض عن السعر المتعاقد عليه في العقد إيجابية الن سعر اليورو إغير في هذه الحالة فإن شروط العقد 
 99/95/5195لتزام مالي بتاريخ إويالتالي فإن هناك .( 32-. 12)دينار لكل يورو . 911اآلجل بمقدار 

 .(.911×  5111)دينار  511بإسم التزامات عقود آجلة يورو بقيمة 
 Effective ستخدام طريقة الفائدة الفعالةإبالتكلفة المطفأة بخرى المقاسة المطلوبات المالية األ -ب

Interest Method) .) 
 .بل الديون المستحقة على المنشاةمثل حسابات الذمم الدائنة وأوراق الدفع واألوراق المالية المحررة مقا

 ستثمارات في الشركات الزميلة بطريقة حقوق الملكية المعالجة المحاسبية لإل .7
ستثمارات في الشركات الزميلة، وتعتبر الشركة المحاسبة عن اإل( 51)المعيار المحاسبة الدولي رقم يتناول 
، %21 -% 51ذا كانت نسبة تملك المستثمر في الشركة المستثمر بها يتراوح بين إو حليفة أزميلة 

يلة بشكل مباشر أو غير وبالتالي يمارس المستثمر تأثير هام على القرارات التشغيلية والمالية للشركة الزم
 . مباشر من خالل سلطة التصويت

 تحديد التأثير الهام على الشركة الزميلة  1.7
ن التأثير الهام ينشأ عند حيازة المستثمر بطريقة مباشرة أو أ( 51)رقم  الدولي وقد بين المعيار المحاسبي

التصويت في الشركة المستثمر من حقوق %  21-% 51غير مباشرة من خالل المنشآت التابعة له على 
ذا كانت نسبة الملكية أقل من  ، يفترض أن ال يكون للمستثمر تأثير هام إال إذا كان من %51بها، وا 

 .الممكن إظهار هذا التأثير
 :ويمكن إثبات وجود التأثير الهام من قبل المستثمر بواحدة أو أكثر من الطرق التالية

 التمثيل في مجلس اإلدارة. 
 المشاركة في عملية وضع السياسات. 
   ة بين المستثمر والمنشأة المستثمر بهاوجود معامالت هام. 
 تبادل الموظفين اإلداريين بينهما. 
 تقديم معلومات فنية ضرورية بين الشركتين. 

يجب التحقق من وجود حقوق التصويت المحتملة على سبيل المثال، من خالل وجود خيارات شراء األسهم 
د سندات أو أسهم قابلة للتحويل إلى أسهم عادية وما شابهها عند تقييم ما إذا كان لدى المنشأة أو وجو 

 .عتباروعندما تكون حقوق التصويت المحتملة غير قابلة للممارسة حاليًا فإنها ال تؤخذ في اإل. تأثيرا هاما
في القرارات المتعلقة بالسياسات كما يمكن أن يفقد التأثير الهام عندما يفقد المستثمر صالحية المشاركة 

المالية والتشغيلية للجهة المستثمر بها، على سبيل المثال يمكن أن يحدث هذا عند خضوع الشركة الزميلة 
 .تفاقية تعاقديةإلسيطرة الحكومة أو أنظمتها نتيجة 
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  (6)مثال 
دوية، بشكل كبير أ، وهي شركة (ص)وتعتمد الشركة  (ص)سهم الشركة أمن % 92 (س)تمتلك الشركة 

 (س)من مدراء الشركة  9مور العلمية والبحثية، كما يوجد كخبراء في مجال األ (س)على موظفي الشركة 
 .عضاءأ 1 (ص)دارة الشركة إعضاء مجلس أن عدد أ، علمًا ب(ص)دارة الشركة إفي مجلس 

 .(ص)ستثماراتها في الشركة إل (س)تحديد كيفية تصنيف الشركة  :المطلوب
  (6)مثال حل 
ستثمار ن اإلأال إ، %51لى إ، أي لم يصل %92هو  (ص)في الشركة  (س)ن نسبة تملك الشركة أرغم 

 (س)تعتمد على الشركة  (ص)ن الشركة أولهما أستثمار في شركة زميلة لسببين، إن يصنف أيتوجب 
في  (س)والسبب الثاني وجود تمثيل نسبي هام للشركة . مور العلمية والبحثيةوبشكل كبير في مجال األ

 .(ص)دارة الشركة إمجلس 
  طريقة حقوق الملكية 2.7

 يتطلب طريقة محاسبية يتم من خاللها معالجة اإلستثمار في الشركات الزميلة في سجالت المستثمر كما 
 :يلي
  ستثمار في الشركات الزميلة مدينًا بتكلفة شراء حساب اإلسهم الشركة المستثمر بها، يجعل أعند تملك

 .تمام الصفقةية مصاريف مباشرة إلأسهم مضافًا اليها األ
  خالل الفترات التالية للتملك، يعدل رصيد حساب اإلستثمارات في الشركات الزميلة بالتغير الحاصل

مور التملك، والذي يتضمن األفي حصة المستثمر في صافي أصول المنشأة المستثمر بها بعد تاريخ 
 :التالية
  مقدار حصة المستثمر في أرباح أو خسائر الشركة المستثمر بها، حيث يجعل حساب

ن يظهر بقائمة دخل المستثمر حصته من أويتوجب . بالربح ودائنًا بالخسارة ستثمار مديناً اإل
 .و المشاريع المشتركةأو خسائر الشركة الزميلة أرباح أ

   رصيد حساب اإلستثمارات في الشركات الزميلة بمقدار التوزيعات المستلمة من يتم تخفيض
 .الشركة الزميلة

  يتم تعديل رصيد حساب اإلستثمارات في الشركات الزميلة بمقدار حصة المستثمر في التغيرات
خرى في الشركة الزميلة مثل فائض إعادة تقييم الممتلكات الناجمة عن بنود الدخل الشامل األ

 . لمصانع والمعداتوا
  (7)مثال 
  سهم العادية التي لها حق التصويت للشركة من األ% 91 العربيةشترت الشركة إ 9/9/5195في

تأثير هام على القرارات  العربيةصبح للشركة أدينار، ونتيجة ذلك التملك  911111بمبلغ  هليةاأل
 . هليةاألالمالية والتشغيلية للشركة 

 دينار 91111صافي أرباح مقدارها  5195للعام  هليةاألظهرت قائمة الدخل للشركة أ. 



 

 -633- 

  دينار 51111بتوزيع أرباح مقدارها  هليةاألقامت الشركة  9/4/5199في. 
في دفاتر الشركة ( هليةاأل)ستثمار في الشركة الزميلة ثبات العمليات التي تمت على حساب اإلإ: المطلوب
 .بطريقة حقوق الملكية العربية

 ( 7)حل مثال 
 .العربيةبتاريخ شراء أسهم الشركة  .أ 

 9/9/5195 (هليةاأل)ستثمارات في الشركة الزميلة اإل/ من حـ  911111
 النقدية / لى حـإ        911111 

 :(ص)من أرباح الشركة الزميلة ( س)سيتم إثبات حصة الشركة  99/95/5195في .ب 
 (91111× % 91 هليةاألرباح المحققة للشركة من األ العربيةنصيب الشركة )

 99/95/5195 (ص)ستثمارات في الشركة الزميلة اإل/ من حـ  3111
 ستثمارات في شركات زميلةيراد اإلإ/ لى حـإ       3111 

يراد إدينار  3111مبلغ  5195للعام  العربيةوبناء على ما سبق سيظهر في قائمة دخل الشركة 
في ميزانية  هليةاألستثمارات في شركات زميلة، كما سيظهر رصيد حساب اإلستثمار في الشركة الزميلة اإل

 .دينار 913111بمبلغ  99/95/5195في  العربيةالشركة 
 :دينار 51111أرباح مقدارها ( ص)في ضوء توزيع الشركة  .ج 
 :عداد القيد التاليإدينار ويتم  6111أي  51111×% 91المستثمرة ( س)يكون نصيب الشركة  

 9/4/5199 النقدية/ من حـ  6111
  (هليةاأل)ستثمارات في الشركة الزميلة اإل/ لى حـإ     6111 

   .في قائمة المركز الماليصول غير المتداولة ستثمارات في الشركات الزميلة األويتم تصنيف اإل
في قائمة المركز المالي للشركة العربية ( هليةاأل)ستثمارات في الشركة الزميلة اإل كون رصيد حسابيوس

 (.6111-3111+911111)دينار  919111بعد كل العمليات السابقة بمقدار 

 إنخفاض قيمة األصول المالية وعدم تحصيلها .8
يجب على المنشأة وبتاريخ كل ميزانية  (93)متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم بموجب  -أ 

عمومية تقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على إنخفاض قيمة األصل المالي أو مجموعة من 
 :في قيمة األصول المالية( تدني)وتشير المؤشرات التالية على وجود إنخفاض . األصول المالية

لمالية أو الطرف المقابل في التعاقدات وجود صعوبات مالية كبيرة لدى الجهة المصدرة لألداة ا  -
 .المالية

عدم إلتزام الجهة المصدرة لألداة المالية ببنود العقد، مثل عدم دفع قيمة األداة المالية أو الفوائد أو   -
الفوائد الدورية أو  عن دفع السندات ُمصِدرومن األمثلة عليها عدم تسديد أو تأخر . التأخر فيها

 .عدم دفع قيمة السندات عند اإلستحقاق
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 .داة المالية، أو جدولة الديون المتعثرةإحتمالية مرتفعة إلفالس الجهة المصدرة لإل  -
مثل )عدم وجود سوق نشط لذلك األصل المالي بسبب صعوبات مالية لدى ُمصِدر ذلك األصل  -

لألداة المالية ال يعتبر بحد ذاته دليل على إنخفاض أما إختفاء سوق نشط (. الجهة مصدرة السندات
 .القيمة العادلة مالم يكن مقترن بمعلومات حول وجود صعوبات مالية لدى الُمصِدر

توفر معلومات حول إنخفاض مهم في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من مجموعة أصول مالية  -
 .منذ تاريخ أول إعتراف بتلك األصول

 .خسارة إنخفاض في قيمة اإلصل المالي في فترة تقديم التقارير المالية السابقةاإلعتراف ب -
 :ويتم تطبيق متطلبات إنخفاض القيمة على فئات األصول التالية -ب 

 صول المالية بالتكلفة المطفأة األ -
 .صول المالية بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخراأل  -
 (.تدني القيمة) اإلعتراف بخسارة إنخفاض األصول المالية -ج 

يجب اإلعتراف بخسارة إنخفاض قيمة األصل المالي في بيان الدخل، بإعتبارها خسارة تدني في 
القيمة والتي يتم اإلعتراف بها عند وجود دليل موضوعي على إنخفاض القيمة نتيجة حدوث حدث 

ذا كان للخسارة تأثير على التد فقات النقدية المستقبلية واحد أو أكثر بعد اإلعتراف المبدئي باألصل وا 
 .المقدرة ألصل مالي أو مجموعة من األصول والتي يمكن تقديرها بموثوقية

 :ويمكن التعبير عن خسارة القيمة بالمعادلة التالية      
 القيمة الدفترية لألصل المالي –القيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة = خسارة التدني 

 :األصول الماليةإستعادة خسائر تدني قيمة  -د 
حقة لإلعتراف بخسارة إنخفاض قيمة األصول المالية، إذا إرتفعت قيمة هذه في الفترات المالية الآل

مثل تحسن المالءة المالية لُمصدر السندات يتم اإلعتراف بها ( أي إنخفاض خسارة التدني)األصول 
بأرباح إستعادة خسائر التدني في  وال يتم اإلعتراف. ضمن بيان الدخل كأرباح إستعادة خسائر التدني

ضمن بيان الدخل إال عند بيع ( األسهم مثالً )قيمة اإلستثمارات المالية في أدوات حقوق الملكية 
اإلستثمارات نظرًا لصعوبة التفريق بين مبلغ إستعادة خسائر التدني وبين اإلرتفاع في القيمة العادلة 

 .لإلستثمارت في أدوات حقوق الملكية
 ( 8)مثال 
دينار والتي  40000ستثمارات المالية في سندات الشركة األهلية كان رصيد اإل 31/12/5195في 

و الحقيقي أسنويًا وهو نفسه سعر الفائدة الفعال  10%وتحمل فائدة بنسبة  31/12/5199تستحق في 
ونظرًا للصعوبات الكبيرة التي يواجهها ُمصدر السندات، فإن هناك دليل موضوعي على تدني قيمة 

 .دينار فقط عند إستحقاق تلك السندات 20000السندات ويتوقع تحصيل مبلغ 
 .زم لذلكثبات القيد الآلا  تحديد مقدار خسارة تدني السندات، و : المطلوب
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 ( 8)حل مثال 
 القيمة الدفترية لألصل المالي  –القيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة = ي خسارة التدن

               =20000  ÷(1  +91%  )-   40000  
 دينار 21818=      40000 -  18182=               
 31/12/5195          السندات خسارة إنخفاض قيمة/ من حـ  21818
  متراكم التدنيو أمجمع / لى حـإ 21818 

 .ويظهر حساب مجمع التدني مطروحًا من القيمة الدفترية لإلستثمارات المالية في السندات

 Derivatives لمشتقات الماليةالمعالجة المحاسبية ل .9
 :هي أدوات مالية تنتج عن عقود تقوم المنشأة بعقدها مع الغير، وتتصف بما يلي -أ

أي البند المتفق عليه في العقد، مثل سعر الفائدة، وأسعار  تتغير قيمتها عند تغير األصل الضمني -
 .صرف العملة، وسعر سلعة معينة مثل النفط أو الذهب، أو مؤشر إئتمان أو غيرها

 .ال تحتاج صافي إستثمار أولي عند إبرام العقد، أو قد يتم دفع مبالغ بسيطة كعالوة عند إبرام العقد -
 .سيتم تسويتها في المستقبل -

 . مثلة عليها العقود األجلة، والعقود المستقبلية، وعقود المقايضة، وعقود الخيارومن األ
يجب على المنشأة قياس المشتقات المالية بالقيمة العادلة في صلب الميزانية العمومية، و يتم  -ب

اإلعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية ضمن بيان الدخل أو ضمن حقوق الملكية 
 :إعتمادًا على الغرض منها كما يلي

  يتم اإلعتراف بفروقات التقييم في بيان الدخل( المضاربة)إذا كانت بغرض المتاجرة. 
  (.ثار السلبية لتغييرات قيمة األصل أو المطلوب الماليلمواجهة اآل)إذا كانت بغرض التحوط 
   اإلعتراف بفروقات تقييم القيمة العادلة حسب نوع التحوط وفيما إذا كان تحوط قيمة عادلة، أو

 . تحوط تدفق نقدي كما سيأتي الحقاً 
       Forward Contracts العقود اآلجلة  1.9

نبية أو هي عقود تتم بين طرفين لشراء أو بيع مقدار محدد من األدوات المالية، أو السلع، أو العمالت األج
ويعتبر هذا النوع من . أي أصل أخر بسعر مستقبلي معين وهو ما يسمى بالسعر اآلجل أو سعر الممارسة

العقود ملزمة لطرفي العقد وال يترتب عليها في الغالب دفع عالوة عند إبرام العقد، ويتم اإلتفاق على شروط 
ويجب مالحظة أنه . ل موضوع العقدالعقد بين الطرفين من حيث تاريخ الممارسة والسعر وكمية األص

لتزام عادة تكون عندما تصبح المنشأة طرفًا في عقد آجل فإن القيمة العادلة للحق والقيمة العادلة لإل
عتراف بأي مبلغ متساوية، وبالتالي فإن صافي القيمة العادلة للعقد اآلجل تساوي صفرًا، وبالتالي ال يتم اإل

 .في الدفاتر
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  Futures المستقبليةالعقود  2.9
هي شبيهة بالعقود اآلجلة إال إن هذه العقود تكون مدرجة في البورصة أو من خالل الجهات المصدرة لها 

 . على شكل عروض محددة، بكميات وأسعار معروضة بشكل مسبق
 SWAPS  ( المقايضة)عقود المبادلة  3.9

هي عقود لمبادلة أدوات مالية بين طرفين بأسعار وشروط محددة، بحيث يتم تنفيذها في المستقبل مثل 
 . عقود مبادلة العمالت األجنبية وعقود مبادلة أسعار الفائدة

وبالنسبة لعقود مبادلة العمالت األجنبية على سبيل المثال، فإن عقود التبادل هي عقود آجلة لبيع العمالت 
ستحقاق إمقابل بيع العمالت األجنبية في السوق الفورية مقرونة مع عقد شراء عكسي بتاريخ  األجنبية

 :  مختلف، أي أن هذه اآللية تتطلب ما يلي
 .بيع آجل لعمالت أجنبية بتاريخ مستقبلي .9
 .وفي نفس الوقت شراء عمالت أجنبية بتاريخ مستقبلي .5
 .يكون حجم البيع والشراء متساوي .9
الذي يتعامل معه ( البنك)مع نفس الطرف ( عملية بيع العمالت األجنبية وشراءها)تحدث العمليات  .4

 .value dateالعميل وفقط تختلف تواريخ االستحقاق 
  Optionsعقود الخيار  4.9

 :هناك نوعان من أنواع الخيارات
 . ويشمل شراء حق خيار الشراء، وشراء حق خيار البيع(: Call Option)حق شراء  -أ
 .ويشمل بيع حق خيار الشراء، وبيع حق خيار البيع(: Put Option)حق بيع  -ب

. وهناك نمطين لعقود الخيار، النمط األوروبي والذي تتم ممارسته فقط عند اإلستحقاق أو بتاريخ الممارسة
يتيح لحامل عقد الخيار ممارسة العقد في أي يوم ضمن فترة العقد والنمط اآلخر هو النمط األمريكي والذي 

 . دون اإلنتظار لحين اإلستحقاق والذي تبلغ قيمته عند إبرام العقد أي العالوة أعلى من العقود األوروبية
 (Call Option) خيار الشراء مفهوم

لزام بشراء الحق وليس اإل( يالمشتر )خيار الشراء عبارة عن اتفاقية بين طرفين تتضمن أن يكون لطرف 
ثمنًا ( البائع)للطرف اآلخر ( المشتري)موجود معين بسعر محدد خالل فترة محددة، ويدفع هذا الطرف 

يكون ملتزمًا بتنفيذ ( البائع)مع مالحظة أن الطرف اآلخر ( Premium)مناسبًا لهذا الحق يسمى عالوة 
عتباره مقتنعًا بأن السعر المحدد في الصفقة يعتبر ثمنًا مناسبًا للتخلي إعتباره قد قبض ثمنًا له وبإتفاقية باإل

 . عن الموجود
 (Put Option) مفهوم خيار البيع

بين طرفين، تعطي الحق وليس اإللزام بموجبها ( عقد)تفاقية إعبارة عن ( Put Option)خيار البيع 
بأن يبيع موجود معين بسعر معين خالل فترة زمنية معينة، ويدفع المشتري مقابل ( حامل الحق)للمشتري 
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والذي يكون متلزمًا بالتنفيذ في حال رغبة ( البائع)للطرف اآلخر ( Premium( )عالوة)هذا الحق ثمن 
 .المشتري بذلك

  العقود اآلجلة: (9)ال مث
يورو  100000التجارية عقد آجل مع أحد البنوك لشراء  عمانأبرمت شركة  1/91/5195بتاريخ  -أ

 . دينار لكل يورو وذلك ألغراض المتاجرة. 121بسعر آجل  1/5/5199يستحق في 
ت قيمة دينار لكل يورو، وقد بلغ. 351بلغ سعر صرف اليورو مقابل الدينار  31/12/5195في  -ب

 .دينار 7111العقد العادلة في سوق المشتقات المالية 
في ذلك اليوم  لليوروتم تنفيذ العقد بالشروط المحددة علمًا بأن سعر الصرف السائد  1/5/5199في  -جـ 

 .دينار. 311
 .إثبات القيود المتعلقة بالعقد اآلجل منذ شرائه حتى تاريخ الممارسة: المطلوب

 ( 9)حل مثال 
 .ال يتم إثبات أية قيود: عند إبرام العقد -أ
 :وهو تاريخ الميزانية العمومية، يتم إعداد القيد التالي 31/12/5195في   - ب

 99/95/5195        شراء يورو      –عقود آجلة / من حـ  7111
 أرباح غير متحققة لحيازة عقود أجلة/ لى حـإ 7111 

 :أجلة في بيان الدخل بالقيد التالي ويقفل حساب أرباح غير متحققة لحيازة عقود

 99/95/5195   أرباح غير متحققة لحيازة عقود أجلة/ من حـ  7111
 ملخص الدخل/ لى حـإ 7111 

  :ساس الصافيأوفي الغالب يتم ممارسة العقد على يتم تنفيذ العقد  9/5/5199 في -جـ

 9/5/5199       .(  121-.311)911111    صندوقال/ من حـ  2111
 .(311-.35)911111خسائر متحققة لتنفيذ العقد / حـ    5111
 شراء يورو –عقود آجلة / حـ لىإ 7111 

  العقود المستقبلية( 11)مثال 
 .ن العقد هو عقد مستقبلي وبنفس الشروطأفرض إفي المثال السابق 

 ( 11)حل مثال 
لى عقود إشراء يورو   –عقود آجلة  تعديل مسمىثبات نفس القيود السابقة بإستثناء إسيتم في هذه الحالة 

ن العقود أختالف بين العقود اآلجلة والعقود المستقبلية من حيث شراء يورو مع مالحظة اإل – مستقبلية
المستقبلية تكون مدرجة في البورصة أو من خالل الجهات المصدرة لها على شكل عروض محددة، 

 . بكميات وأسعار معروضة بشكل مسبق
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  عقود الخيار (11)مثال 
عقد خيار مع أحدى المؤسسات المالية  يمنحها الحق وليس  الزهورأبرمت شركة  9/95/5195في  -

بسعر ألغراض المتاجرة  2/9/5199في  الفوسفاتسهم من أسهم شركة  91111اإللزام لشراء 
تكلفة حق الخيار عند إبرام العقد مبلغ  الزهورللسهم، ودفعت شركة  دنانير 2يبلغ ( تنفيذ)ممارسة 
 .دينار نقداً  5111

دينار، نظرًا إلرتفاع  51111بلغت القيمة العادلة لحق خيار شراء األسهم  99/95/5195وبتاريخ  -
 .في السوق المالي الفوسفاتسعر سهم شركة 

  .     للسهم دنانير 1بلغ سعر السهم العادل  تم تنفيذ العقد وقد 52/5/5199وفي  -
 : المطلوب   
 .إثبات قيد اليومية عند إبرام العقد .9
 .99/95/5195تقييم العقد األجل بتاريخ الميزانية في  .5
 .52/5/5199زم عند ممارسة عقد الخيار في القيد الآل .9

 (11)حل مثال 
 :يتم إثبات شراء عقد الخيار، بإثبات عقد الخيار كأصل بمبلغ عالوة شراء العقد وكما يلي .9

 9/95/5195      الفوسفاتشراء أسهم شركة  –عقود خيار / من حـ  5111
  النقدية / لى حـإ 5111 

يتم إثبات العقد بالقيمة العادلة وبما أن هناك قيمة للعقد بمبلغ  99/95/5195بتاريخ الميزانية في .5
 :  وكما يلي( 5111-51111)دينار 91111دينار مثبتة سابقًا وبالتالي سيتم زيادته بمبلغ  5111
 99/95/5195      الفوسفاتشراء أسهم شركة  –عقود خيار / من حـ  91111

 أرباح غير متحققة لحيازة عقد الخيار/ لى حـإ 91111 
   (يقفل في بيان الدخل)

 

، {(2-1)91111}دينار  91111ستالم إسيتم حيث يحقق سيتم تنفيذ عقد الخيار  52/5/5199في  .9
 : ويتم إعداد القيد التالي .عقود الخياروسيتم إلغاء حساب 

 52/5/5199        الصندوق/ من حـ  91111
  لى مذكورينإ       

  الفوسفاتشراء أسهم شركة  –عقود خيار / حـ 51111 
  (بيان الدخل) أرباح متحققة لحيازة عقد الخيار/ حـ 91111 

 Hedging Accounting Forالتحوط   محاسبة  .11
التحوط هو وسيلة إلدارة المخاطر يتم من خالل إستخدام مشتقة مالية واحدة أو أكثر من ذلك أو أدوات 

و ألي أالتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ألصل أو إلتزام مالي ( مقابلة)تحوط أخرى لمواجهة 
 .عملية مستقبلية

 . البند المتحوط له و أداة التحوطن عند الحديث عن موضوع التحوط ال بد من التمييز بي
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تتمثل في المشتقات المالية أو تعتبر في حالة التحوط لمخاطر أسعار الصرف أصل مالي أو : أداة التحوط
إلتزام مالي غير مشتق، ويطلق على األداة المالية أداة تحوط إذا كانت القيمة العادلة أو التدفقات النقدية 

كما يجب أن تكون . تحوط لهتكافىء أو تقابل التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند الم
 . المشتقة المالية التي تعتبر أداة التحوط  قد تمت مع طرف خارجي وليس أحد دوائر أو أقسام المنشأة

هو أصل أو إلتزام أو تعاقد مؤكد أو صافي إستثمار في عملية أجنبية يعرض : المتحوط لها البند أم  
 . و التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بهالى مخاطر التغيرات في القيمة العادلة أإالمنشأة 

وعند المحاسبة عن التحوط يتم الربط بين أداة التحوط بالمحاسبة عن البند المتحوط له، بحيث يتم 
اإلعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية في أداة التحوط بنفس الفترة التي يتم اإلعتراف 

 (.(Matchingالبند المتحوط له تحقيقًا لمبدأ المقابلة بها في التغيرات في 
 أنواع التحوط      1.11

 :يتناول المعيار ثالثة أنواع من التحوط هي
 :Fair Value Hedgeالعادلة  القيمةتحوط  -أ 

هو التحوط ضد التغيرات في القيمة العادلة ألصل أو إلتزام مالي معترف به، أو إلتزامات غير معترف 
بها بعد مثل اإللتزام بشراء أو بيع أصل مالي  بسعر محدد ويحتمل وجود مخاطر في تغيرات القيمة 

 . العادلة لها بحيث تؤثر على األرباح والخسائر
 :بهذا الخصوص ما يلي "دوات الماليةاأل" (39)معيار المحاسبة رقم ويتطلب 

مع اإلعتراف بالتغيرات في قيمة أداة التحوط والبند المتحوط له في  بالقيمة العادلةقياس أداة التحوط  -
 (.بيان الدخل)حساب األرباح والخسائر 

، (القروضمثل )وعند إجراء التحوط ألصل أو مطلوب مالي يتم قياسه بالتكلفة أو بالتكلفة المطفأة  -
إعادة قياس األصل أو المطلوب المالي بمقدار التغيرات في القيمة العادلة  (93)رقم  يتطلب المعيار

 .لها والتي تم التحوط لها مع اإلعتراف بفروقات إعادة القياس ضمن بيان الدخل
وط لها في يتم اإلعتراف بفروقات تغير القيمة العادلة لألصول المالية المعدة للبيع والتي تم التح -

 غير المتحوط لهاإال أن فروقات القيمة العادلة لألصول المالية المعدة للبيع )حساب األرباح والخسائر 
 (. تظهر في بند منفصل ضمن حقوق الملكية كما ذكر سابقاً 

الة تمامًا فإنه ال يوجد أي تأثير على قائمة الدخل، حيث أن التغيرات في إذا كانت عملية التحوط فع   -
ة األصل المالي مثاًل بوجود خسارة يعادلها تمامًا أرباح ناجمة عن التغيرات في القيمة العادلة ألداة قيم

وفي حالة وجود فروقات بين التغيرات في قيمة البند المتحوط له وبين . التحوط وهي المشتقة المالية
ثار ذلك في آوستظهر % 911الة بنسبة التغيرات في قيمة أداة التحوط فإن عملية التحوط ال تكون فع  

 .بيان الدخل
ألصول المالية المعدة لالتحوط للتغيرات في القيمة العادلة  ط القيمة العادلةاألمثلة على تحو   ومن  

ط للتغير في قيمة ر في أسعار المواد الخام أو البضاعة بالمخازن، أو التحو  للبيع، أو التحوط للتغي  
  .بالعملة األجنبيةإلتزام مالي يستحق في المستقبل 
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 عقد مبادلة أسعار الفائدة/ ط القيمة العادلة تحو  ( 12)مثال 
سنوات بمبلغ  2شترت الشركة الدولية سندات تم تصنيفها كأصول مالية معدة للبيع مدتها إ 9/9/5199في

ك من كل عام، ويبلغ معدل الفائدة السوقية بذل 9/9سنويًا تقبض في % 2دينار وتحمل فائدة  21111
 (. أي ال يوجد عالوة أو خصم)يضًا أ% 2التاريخ 

رتفاع أسعار الفائدة في السوق خالل إنخفاض القيمة العادلة للسندات بسبب إوتخشى الشركة الدولية 
 Interestالفائدةبرمت الشركة الدولية عقد مبادلة سعر أالسنوات الخمس القادمة، ولمواجهة هذه المخاطر 

Rate Swap   ستالم دفعات سعر إلتبادل دفعات سعر الفائدة الثابتة المقبوضة على السندات مقابل
داة تحوط قيمة عادلة أويمثل هذا العقد ( ستحقاق الدفعاتإالسائدة في السوق بتاريخ )الفائدة العائمة 

 .نخفاض القيمة العادلة للسنداتإي لمواجهة أللسندات 
صفر كون سعر الفائدة على السندات البالغ = د مبادلة سعر الفائدة فإن القيمة العادلة لعق 9/9/5199في 
 .مماثاًل لسعر الفائدة في السوق% 2

 : المطلوب
 .99/95/5199ستحقاق الفائدة في إعداد قيد إ .9
ن سعر أذا علمت إ، 5199عداد قيد التغير في قيمة السندات وقيمة عقد التحوط  في نهاية عام إ .5

نخفاض القيمة إلى إدى أسنويًا، مما % 6قد ارتفع ليبلغ  99/95/5199الفائدة السائد في السوق في 
وتمثل القيمة الحالية للتدفقات النقدية لفوائد السندات الدورية )دينار  41561العادلة للسندات لتبلغ 

لعقد مبادلة سعر الفائدة بذلك كما بلغت القيمة العادلة %(. 6سمية للسندات بسعر فائدة وللقيمة اإل
 .  دينار 9795التاريخ 

 ( 12)حل مثال 
 :99/95/5199ستحقاق الفائدة في إقيد  .9

 99/12/5199      فوائد مستحقة القبض/ من حـ  5211
  % 2×  21111يراد الفائدة إ/ لى حـإ 5211 

نخفاض في القيمة العادلة للسندات المعدة للبيع، وكما ذكرنا أنفًا فإن فروقات التغير في ثبات قيد اإلإ .5
ن السندات أوبما  لكنالقيمة العادلة لألصول المالية المعدة للبيع يعترف بها مباشرة في حقوق الملكية، 

الفائدة فيتم نها بند متحوط له في عقد تحوط القيمة العادلة للتعرض لمخاطر سعر أمصنفة على 
عداد إرباح والخسائر، ويتم اإلعتراف بهذا التغير في القيمة العادلة للسندات المعدة للبيع في حساب األ

 :القيد التالي
 99/95/5199      ( تحوط)خسارة القيمة العادلة للسندات / من حـ  9795 
  ستثمارات المالية في السندات المعدة لليبع اإل/ لى حـإ  9795 

 
  



 

 -633- 

 .   دينار 9795البالغة  99/95/5199سعار الفائدة في أثبات القيمة العادلة لعقد مبادلة إكما يتم 
 99/95/5199      عقود تحوط مبادلة سعر الفائدة/ من حـ  9795
  رباح تحوط عقود مبادلةأ/ لى حـإ 9795 

قفال حساب خسارة إرباح والخسائر، كما يتم دينار في األ 9795قفال حساب أرباح التحوط البالغة إويتم 
ن التأثير على أوبما . رباح والخسائريضًا في األأدينار  9795البالغة ( تحوط)القيمة العادلة للسندات 

               %.911صفرًا، فإن التحوط فع ال بنسبة = رباح والخسائر األ
 :Cash Flows Hedgeط التدفقات النقدية تحو   -ب

وهو التحوط ضد التعرض للتغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بمخاطر معينة مرتبطة بأصل أو إلتزام تم 
 . اإلعتراف به أو عملية مرجحة الحدوث، ومن المحتمل أن تؤثر هذه التغيرات على األرباح والخسائر

 :ويتطلب المعيار بهذا الخصوص ما يلي
يعتبر والذي ( المشتقة المالية)ناجمة عن تغير قيمة أداة التحوط يتم اإلعتراف باألرباح والخسائر ال -

ال ط الفع  والتحو  . رات في حقوق الملكيةمباشرة ضمن حقوق الملكية من خالل بيان التغي   التحوط فع  
 . من التغيرات في قيمة البند المتحوط له% 125- 80%هو الذي يغطي مانسبته من 

دينار   9111دينار والخسارة من البند المتحوط له تبلغ  850ط تبلغ التحو  فمثاًل إذا كان الربح من أداة  -
وبالتالي فإن ( 850÷  1000% )118أو ( 1000÷ 850% )85فإن نسبة فعالية التحوط تبلغ 

 %.125 -% 80التحوط يعتبر فعال ألنه يتراوح ضمن مدى 
 (.دخلبيان ال)فيعترف به في األرباح والخسائر  غير الفعالأما الجزء  -
عند وجود مصاريف تتعلق بالبند المتحوط له مثل مصروف اإلهتالك أو اإلطفاء، يتم تحويل المبلغ  -

لى حساب األرباح إر القيمة العادلة ألداة التحوط ضمن حقوق الملكية  المعترف به سابقًا لتغي  
 . والخسائر

ا المنشأة التي تصدر إسناد ومن األمثلة على تحوط التدفقات النقدية عملية التحوط التي تقوم به
مما قد ينجم عنه دفعات نقدية متغيرة تؤثر على التدفق النقدي ( متغير)قرض بسعر فائدة عائم 

ط له هي وأفضل وسيلة تحو  . وبيان الدخل في حالة إرتفاع سعر الفائدة العائم بتاريخ إستحقاق الفائدة
 .  ائدة ثابت خالل مدة السنداتسعر فائدة عائم مقابل دفع سعر ف( مقايضة)عقد مبادلة 

 ط التدفق النقديعقود تحو  ( 13)مثال  
وتتوقع  .9/5/5199في ( س) السلعةوحدة من  9111تخطط شركة السعادة شراء  9/3/5195في          

ط ضد شهر القليلة القادمة، وترغب شركة السعادة للتحو  خالل األ( س) السلعةرتفاع سعر إشركة السعادة 
، وعليه فقد دخلت الشركة في عقد 5199 /9/5سعار في رتفاع األإكبر عند أمخاطر دفع مبالغ 

   .دينار للوحدة 9211وحدة بسعر  9111لشراء  Future Contractمستقبلي 
ن ن قيمة العقد سترتفع ألإدينار للوحدة ف 9211من  كثرأس ب السلعةرتفع سعر إذا إفي هذه الحالة )         

 (.جب العقدقل من السوق بمو أالشركة ستتمكن من شراء المنتج س بسعر 
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 5195ي عام  ( س)ق بعملية التحوط والبيع للسلعة زمة إلثبات ما يتعل  ثبات القيود الآلإ: المطلوب
 . 5199و

   (13)حل مثال 
ني والسعر المستقبلي آلن السعر اأفتراض إب ال قيد: برام عقد التحوط اآلجلإعند  9/9/5195في  .9

 .س متساويان للسلعة
 :دينار للوحدة 9251رتفع للوحدة ليصبح إن سعر المنتج س أفترض إ 99/95/5195في  .5

 99/95/5195      عقود مستقبلية/ من حـ  51111

ط تدفق نقدي محققة تحو   غير و خسائرأرباح أ/ لى حـإ 51111 
 حقوق الملكية  -

 

 طفي القيمة العادلة ألداة التحو   رتفاعاإلتسجيل   
9111(9251-9211) 

 

كون  الط تدفق نقدي فع  ط ضمن حقوق الملكية كونها تحو  غير المتحققة لحيازة عقد التحو   رباحاألوتظهر 
و خسائر تقييم العقد ضمن حقوق الملكية أرباح أعملية شراء المخزون من المنتج س لم تحدث بعد وتبقى 

الدخل الشامل اآلخر حتى الفترة التي يتم فيها بيع المخزون عندها يتم تخفيض تكلفة وجزء من مكونات 
 .رباح غير المحققة المعترف بها ضمن حقوق الملكيةالمبيعات بمقدار األ

وقامت الشركة  99/95/5195س لم يتغير عن سعره في  السلعةن سعر أفتراض إب 9/5/5199في  .9
  :للوحدةدينار  9251وحدة بسعر  9111بشراء 

 9/5/5199 مخزون السلعة س/ من حـ  922512111
  الصندوق / لى حـإ 922512111 

عداد القيد إدينار وهي مكاسب العقد، ويتم  51111ستالم ا  و تنفيذ العقد و أوفي نفس الوقت سيتم تسوية 
  :التالي

 9/5/5199 الصندوق/ من حـ  51111
  عقود مستقبلية  / لى حـإ 51111 

، فسيتم دينار نقداً  921112111بمبلغ  9/9/5199ن الشركة باعت كامل كمية السلعة س في أفتراض إوب
 : عداد القيود التاليةإ
 :قيد البيع -

 9/9/5199 الصندوق/ من حـ  921112111
  المبيعات  / لى حـإ 921112111 
  _____________  

  تكلفة البضاعة المباعة / من حـ  922512111
  مخزون السلعة س/ لى حـإ     922512111 
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و الخسائر المتعلقة بعقد تحوط التدفق أرباح قفال األإعند بيع البضاعة  9/9/5199وبهذا التاريخ في  -
عداد القيد إويتم  .لى بيان الدخلإخر تحويل أثرها آ، بمعنى ي في حساب تكلفة البضاعة المباعةالنقد
 :التالي

ط تدفق خسائر غير محققة تحو  و أرباح أ/ من حـ  51111
 حقوق الملكية -نقدي 

9/9/5199 

  تكلفة البضاعة المباعة   / لى حـإ     51111 
 .دينار 51111كلفة البضاعة بمقدار لى تخفيض تإى د  أن عقد التحوط إوبذلك ف
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 التمارين 
 (ختيار من متعددإ)التمرين األول 

 :من األسئلة التالية ضع دائرة حول اإلجابة األصح لكل سؤال
 :  صل الماليواحدة مما يلي ال تعتبر من المؤشرات التي تدل على تدني قيمة األ .9

وجود صعوبات مالية كبيرة لدى الجهة المصدرة لألداة المالية أو الطرف المقابل في التعاقدات  -أ 
 .المالية

 .عدم دفع قيمة األداة المالية أو الفوائد أو التأخر فيها -ب 
 .داة الماليةداة المالية دون وجود صعوبات مالية للجهة المصدرة لألسوق نشط لأل عدم وجود -ج 
 .إحتمالية مرتفعة إلفالس الجهة المصدرة لألداة المالية، أو جدولة الديون المتعثرة -د 

 :كما يلي غراض المتاجرةصول المالية المحتفظ بها أليتم قياس األ القوائم المالية عدادإعند  .5
 .بالقيمة العادلة مع إظهار فروقات التقييم في بيان الدخلتقيم   -أ
 .تقيم بالقيمة العادلة مع إظهار فروقات التقييم ضمن حقوق الملكية -ب
 .تظهر بالتكلفة المطفأة -جـ
 .تظهر بالتكلفة -د

  .المطفأةمقاسة بالتكلفة أي من البنود التالية ليس هنالك ما يحول دون تصنيفها كموجودات مالية  .9
 . سعار سوقيةأدوات ملكية ليس لها أستثمار في إ -أ
 .دوات ملكية مدرجة في السوقأستثمار في إ -ب
 .دوات دين مدرجة في السوقأستثمارات في إ -جـ
 .موجودات مشتقات مالية مدرجة في السوق -د

من حقوق التصويت في ....... .الزميلة بشكل عام هي التي يمتلك بها المستثمر على األقل الشركة .4
 الشركة المستثمر بها؟ 

 %     51 -ب  % 41 -أ 
 %21 -د  % 911 -ج 

 : هي ستثناء واحدةإب يلي كما بموجب معايير المحاسبة الدولية صول الماليةاأل تصنيفيتم  .2
  .األصول المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة -أ
 .و الخسارةألعادلة من خالل الربح صول مالية بالقيمة اأ -ب  
 .صول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرأ -ج  
 .بالتكلفة من خالل الربح والخسارةصول مالية أ -د   

" صول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارةأ"سهم للمتاجرة وتم تصنيفها ضمن فئة أتم شراء  .6
 : سهم ستظهر بمبلغن تكلفة شراء األإ .دينار 711ر وبلغت عمولة الشراء دينا 95111بمبلغ 

 دينار 95711 -ب  دينار      95111 -أ 
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 ال شيء مما ذكر -د  دينار     99911 -ج 
يمكن تصنيف األصل المالي ضمن فئة األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة عندما يستوفي  .7

 : الشروط التالية
 ختبار خصائص التدفق النقديإ -ب  ختبار نموذج األعمال      إ -أ 
 ب+ أ  -د  دارة                  نية اإل -ج 

 : ميلة بدفاتر المستثمرستثمارات في الشركات الز  يتم محاسبة اإل .1
 طريقة حقوق الملكية -ب  بطريقة التكلفة         -أ 
 (ب)او  (أ) -د  بطريقة الشراء        -ج 

 :لىإط يمكن تصنيف عقود التحو   .3
 تحوط التدفق النقدي -ب  تحوط القيمة العادلة       -أ 
 (ب( +)أ) -د  تحوط المشتقات المالية   -ج 

 : عداد القوائم الماليةإغراض المضاربة عند يجب قياس المشتقات المالية أل .91
 . عتراف بفروقات التقييم في بيان الدخلبالقيمة العادلة مع اإل -أ 
 .في حقوق الملكيةعتراف بفروقات التقييم بالقيمة العادلة مع اإل -ب 
 .بالتكلفة المطفأة -ج 
 .صدارليها عالوة اإلإبالتكلفة مضافًا  -د 

 التمرين الثاني 
  سهم العادية التي لها حق التصويت للشركة ص من األ% 41شترت الشركة س إ 9/9/5199في

صبح للشركة س تأثير هام على القرارات المالية والتشغيلية أدينار، ونتيجة ذلك التملك  61111بمبلغ 
 . للشركة ص

 دينار 52111أرباح مقدارها  5199ظهرت قائمة الدخل للشركة ص للعام أ. 
  دينار 92111قامت الشركة ص بتوزيع أرباح مقدارها  9/9/5195في. 

في دفاتر الشركة ( ص)الزميلة ستثمار في الشركة ثبات العمليات التي تمت على حساب اإلإ: المطلوب
 .بطريقة حقوق الملكية( س)

 التمرين الثالث 
سهم من أسهم شركة البترول الوطنية المساهمة  4111تحاد إلشترت شركة اإ 91/99/5195في  -أ 

 . دينار نقداً  211دينار للسهم وبلغت عمولة الشراء  95غراض المتاجرة بسعرأل العامة
 .دنانير للسهم 3القيمة العادلة لسهم شركة البترول الوطنية تبلغ افرض أن  99/95/5195في  -ب 
 .دنانير نقداً  99سهم بسعر  9111تم بيع  5/5/5199في  -ج 

 .تحادسهم لدى شركة اإلسهم وقيد تقييم األعداد قيد شراء األإ :المطلوب
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 التمرين الرابع 
دينار  25272سنوات بقيمة  9بعد تستحق  –سندات  –إشترت شركة الهالل أداة دين  9/9/5191بتاريخ 

دينار  21111سمية للسندات تبلغ القيمة اإل(. لمالي والضرائبعمولة الوسيط ا)شاملة تكاليف العملية 
 %.1ويبلغ سعر الفائدة السوقي عند شراء السندات . تقبض سنويًا نهاية كل عام% 91وبفائدة ثابتة بنسبة 

 . وقيمة السندات عند االستحقاق( الفوائد)النقدية  حتفاظ بالسندات لجمع التدفقاتوسيتم اإل
 : المطلوب

 .ثبات قيد شراء السنداتإ -9
 .و عالوة السنداتأطفاء خصم إعداد جدول إ -5
 .99/95/5199ولى في ستالم الفائدة نهاية السنة األإعداد قيد إ -9

 التمرين الخامس   
سلوب أو تاريخ التسوية، المطلوب بيان المقصود بأسلوب تاريخ المتاجرة أبصول المالية عتراف باأليتم اإل 

 . رة وتاريخ التسوية والفرق بينهماتاريخ المتاج

 التمرين السادس 
ثبات وجود التأثير الهام على الشركة المستثمر بها وبالتالي تعتبر شركة إعدد الطرق والحاالت التي يمكن 

 .زميلة
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 ول جابة التمرين األ إ
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الرقم 

 أ د ب د أ د ب ج أ ج االجابة 
 جابة التمرين الثاني إ
 (.ص)بتاريخ شراء أسهم الشركة  -

 9/9/5199 (ص)ستثمارات في الشركة الزميلة اإل/ من حـ  61111
 النقدية / لى حـإ     61111 

 :(ص)الزميلة من أرباح الشركة ( س)سيتم إثبات حصة الشركة  99/95/5195في -
 (52111× % 41( ص)رباح المحققة للشركة من األ( س)نصيب الشركة )

 99/95/5199 (ص)ستثمارات في الشركة الزميلة اإل/ من حـ  91111
 ستثمارات في شركات زميلةيراد اإلإ/ لى حـإ     91111 

 :دينار 92111أرباح مقدارها ( ص)في ضوء توزيع الشركة  -
 :دينار ويتم اعداد القيد التالي 6111أي  92111×%41المستثمرة ( س)يكون نصيب الشركة  

 9/9/5195 النقدية/ من حـ  6111
  (ص)ستثمارات في الشركة الزميلة اإل/ لى حـإ     6111 

 جابة التمرين الثالث إ
 إثبات قيد الشراء . 9

 91/99/5195   مذكورين                                 من     
   95×4111صول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة   أ/ حـ  41111
 مصاريف عموالت الشراء /حـ  211
 النقدية / لى حـإ     41211 

 31/12/2112سهم في تقييم األ. 2
 99/95/5195بيان الدخل      –خسائر حيازة غير متحققة وأرباح أ/ من حـ      95111

  (41111-3×4111)تعديالت القيمة العادلة              / لى حـإ       95111 
  2/2/2113إثبات بيع األسهم في . 3

  5/5/5199                 99×  9111       النقدية   / من حـ  99111
 95111 

9111 
 95× 9111صول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة أ/ لى حـإ
 (95-99)9111أرباح بيع متحققة /حـ     
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 التمرين الرابع جابةإ
 :يثبت القيد التالي 1/1/2111بتاريخ شراء السندات في  -1 

 صول مالية بالتكلفة المطفأة أ /حـمن     25272
 النقدية/ حـ  لىإ      25272 

كبر من سعر الفائدة السوقي عند شراء السندات فهناك عالوة أوهي % 91ن سعر فائد السندات أبما  -5
 .(الحقيقة)طريقة الفائدة الفعالة طفاء العالوة بإوفيما يلي جدول . للسندات

 السنة
 

(1) 

التكلفة 
المطفأة 

 بداية السنة
(2) 

 دخل الفائدة الفعالة
(3) 

(=2 )×3% 

الفائدة 
 المقبوضة

(4*) 

إطفاء 
 العالوة

(5) 

(=3)-(4) 

التكلفة 
 المطفأة

 نهاية السنة
(6) 

     25272 
1 25272 25272×1=%4517 2111 739 29715 
2 29715 29715×1 =%4949 2111 127 21352 
3 21352 21352×1 =%4172 2111 352 21111 

  5272 المجموع
 21111× % 91وتمثل الفائدة البالغة بنسبة  دينار، 2111لمقبوضة سنويًا تبلغ يالحظ أن الفائدة ا 

 (.سمية للسنداتالقيمة اإل)دينار 
 : ويتم إثبات القيود اليومية المتعلقة بفائدة السندات للسنة األولى كما يلي

 :31/12/2010في نهاية السنة األولى وبتاريخ  -
 99/95/5199النقدية                         /حـمن   2111

 لى مذكورين إ          
 يراد فائدة السنداتإ/ حـ         4517 
 صول مالية بالتكلفة المطفأةأ/ حـ         739 

 جابة التمرين الخامس إ
 عتراف المبدئي باألصول المالية األ

شتراطات تعاقدية إيتم اإلعتراف باألصول المالية في قائمة المركز المالي عندما تصبح المنشأة طرفًا في 
ألداة مالية معينة من أجل شراء أو بيع أصول مالية، ويتم إثبات عمليات شراء وبيع األصول المالية 

عتراف كأساس لإل  Settlement Dateأو تاريخ التسوية   Trade Dateباستخدام تاريخ التعامل 
 .واإلثبات في الدفاتر

أصاًل أو إلتزامًا في ( ألول مرة)فيه المنشأة بشكل أولي ويقصد هنا باإلعتراف الوقت الذي يجب أن تسجل 
 .سلوبين كسياسة محاسبيةاأل هذينختيار واحدة من إويجب على الشركة . الميزانية العمومية
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ومحاسبة تاريخ التعامل . هو التاريخ الذي تلتزم المنشأة به بشراء أو بيع أصل مالي: تاريخ التعامل
ستبعاد تتضمن اإلعتراف بأصل سيتم  إستالمه ومطلوب سيتم دفعه لقاء هذا األصل بتاريخ العملية، وا 

األصل الذي تم بيعه واإلعتراف بأي أرباح أو خسائر بيع واإلعتراف بالذمم المدينة الناجمة عن البيع 
 .بتاريخ التعامل
ل الذي ستحو   ا تاريخ التسوية فهو التاريخ الذي سيتم به تحويل األصل للمنشأة أوأم   :تاريخ التسوية

ويتم اإلعتراف بأصل معين بتاريخ إستالمه من قبل المنشأة، وكذلك . المنشأة به أصل معين للغير
واإلعتراف بأي أرباح أو خسائر بيع األصل بتاريخ تحويل ( بيع أصل)اإلعتراف بالتخلص من أصل معين 

 .ذلك األصل للطرف األخر

 جابة التمرين السادس إ 
 :تأثير الهام من قبل المستثمر بواحدة أو أكثر من الطرق التاليةيمكن إثبات وجود ال

  س مال الشركة المستثمر بها أسهم او ر أمن %  21لى إ%  51تملك من 
 التمثيل في مجلس اإلدارة. 
 المشاركة في عملية وضع السياسات. 
 وجود معامالت هامة بين المستثمر والمنشأة المستثمر بها. 
  اإلداريين بينهماتبادل الموظفين. 
 تقديم معلومات فنية ضرورية بين الشركتين. 



 

    

  
  
  

 )ACPA( عتمدُم  قانو�ي عري ُمحاِسب م��اج 
  املحاسبة  -الورقة الثانية

 حسام خداشالدكتور األستاذ  : تأليف الثا�ي القسم
  الدكتور جمعة حميدات                              
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 لتزامات المحتملةلتزامات المتداولة وال ال : الثالث عشرالفصل 
 

 :ةيالفصل التعليمأهداف  
 :التاليةيتوقع أن يكون القارئ ملمًا باألمور  الفصلبعد دراسة هذا 

   لتزامات وتعريفها وتسجيلها وتقيمهاة اإلتحديد ماهي . 

 لتزامات في القوائم الماليةبيان كيفية تصنيف اإل. 
 حتسابهاإقيمتها وكيفية  ،المحددة( قصيرة األجل)لمتداولة لتزامات ابيان أنواع اإل . 

 لمعالجة المحاسبية للذمم الدائنةالتعرف على ا. 

  المحاسبية لهاقتراض والمعالجة نشوء ورقة دفع نتيجة اإل. 
  المعالجة المحاسبة ألوراق الدفع التي تحمل فائدة صريحة وتلك التي تحمل فائدة ضمنية 
 المعالجة الحاسبية ألمانات ضريبة المبيعات. 

  (.73)المعالجة المحاسبية  للمخصصات بموجب معيار المحاسبة الدولي التعرف على 

  والكفاالت للسلع المباعةبيان المعالجة المحاسبية لتكاليف الضمان. 

 صول المحتملة بموجب معيار المحاسبة الدولي المحتملة واأللتزامات المعالجة المحاسبية لإل
(73).    

 عادة الهيكلة بموجب معيار ا  عباء و معالجة الخسائر التشغيلية المستقبلية والعقود المثقلة باإل
 (.73)المحاسبة الدولي 
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 لتزامات المحتملة  وال  لتزامات المتداولةال 
Current Liabilities and Contingencies 

 مقدمة. 1
لتزامات التزامات حيث تصنف اإل. لتزامات أحد األطراف الرئيسية الثالثة لقائمة المركز الماليتعتبر اإل
غير مؤكدة لتزامات قد تكون إن هناك أ، كما (جلطويلة األ)لتزامات غير متداولة ا  و  (قصيرة االجل)متداولة 

االت صيانة السلع المباعة على المنشأة ويتم تقديرها مثل القضايا المقامة على المنشأة والتزامات كف
لتزام حالي ناتج عن حدث سابق، ويتوقع أن ينجم عن تسديدها تدفق صادر إهي لتزامات اإلو . وغيرها
 . قتصادية من المنشأة للغيرالللمنافع 

والحذر من المفاهيم الرئيسة التي تتطلبها الخصائص النوعية إلعداد وعرض يعتبر مفهوم الحيطة و 
البيانات المالية وفق منظور مجلس معايير المحاسبة الدولية، حيث يؤدي تطبيق هذا المفهوم الى تعزيز 

فقد تتكبد . موثوقية القوائم المالية وبالتالي زيادة الثقة في هذه القوائم، وعدم المبالغة في إظهار صافي الربح
المنشاة خسائر أو مصاريف سيتم دفعها مستقباًل بناءًا على أحداث معينة ستقع في المستقبل، ولكن هذه 

عن أحداث تتعلق بالفترة المالية الحالية مما يستلزم في بعض  المبالغ التي من المحتمل تكبدها ناتجةً 
لتزامات المتداولة في هذا التطرق لإلوسيتم . الحاالت إقتطاع مخصص لها من أرباح الفترة الحالية

صول والمطلوبات المحتملة وغيرها من الموضوعات ذات العالقة والتي عولجت بموجب والمخصصات واأل
  ."المخصصات، واألصول واللتزامات المحتملة ( "73) معيار المحاسبة الدولي رقم

 Evaluation Liabilitiesلتزامات تقييم ال  .2
زمة لتسديد الذمم المترتبة على المنشأة أو بالقيمة السوقية العادلة لتزامات عادة بمبلغ النقدية الآليتم تقييم اإل

لتزامات أو الديون تكون وفي معظم الحاالت فإن مبلغ اإل. للسلع أو الخدمات الواجب تقديمها مقابل الدين
فمثاًل يجب على شركة . زاماتلتمعروفة ومحددة بشكل مؤكد وفي حاالت أخرى يجب تقدير مبلغ تلك اإل

صيانة لألجهزة المباعة للعمالء تقدير قيمة تكاليف ( ضمان)تبيع أجهزة حاسوب في حالة وجود كفالة 
لتزام مؤكد بسبب وفي هذه الحالة فإن اإل. الكفالة للفترة المالية التالية الصيانة المتوقع تكبدها خالل فترة

 . لتزاممة هذا اإلوقوع عملية البيع، ولكن يجب تقدير قي
  Classification of Liabilitiesلتزامات تصنيف ال 

لتزامات إلى متداولة تصنف اإل" عرض القوائم المالية( "1)بموجب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 
Current Liabilities (قصيرة األجل )  وغير متداولةNon-Current Liabilities (طويلة األجل .)

لتزامات قصيرة األجل هي الديون والتعهدات المتوقع تسويتها أو سدادها خالل سنة مالية واحدة أو واإل
الديون أو  في لتزامات طويلة األجل تتمثلا اإلأم  . خالل الدورة التشغيلية الحالية للمنشأة أيهما أطول

 . غيلية الحالية للمنشأةالتعهدات التي ال تستحق خالل السنة المالية القادمة أو خالل الدورة التش
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   :وكما يلي لتزامات مقدرةا  لتزامات محددة و إلتزامات قصيرة األجل إلى ويمكن تقسيم ال 
 لتزامات المحددة ال . 3
، لتزامات محددةإلتزامات المتفق عليها بموجب عقد أو اتفاقية والتي يمكن قياسها بشكل مؤكد تعتبر اإل 

الدفع قصيرة األجل، وضريبة المبيعات المستحقة، واألجزاء قصيرة األجل من الذمم الدائنة، وأوراق : مثل
، وضريبة (غير المكتسبة) واإليرادات المقبوضة مقدماً  والرواتب المستحقة الدفع،. الديون طويلة األجل

كما و  نواع العديد من هذه األوسيتم التطرق إلى . رباح مستحقة الدفعالدخل مستحقة الدفع، وتوزيعات األ
 : يلي
 :Accounts Payable الذمم الدائنة 1.3

فمثاًل إذا . وهي المبالغ المستحقة للموردين وذلك عند شراء بضاعة أو الحصول على خدمة على الحساب 
 . شترت المنشأة بضاعة على الحساب، فإن هذه الديون تسمى ذمم دائنة أو دائنونإ

  :Short- term Notes Payable أوراق الدفع قصيرة األجل  2.3
التمويل الشائعة لدى كثير من المنشآت، وتصدر المنشآت هذا  لتعتبر أوراق الدفع قصيرة األجل من وسائ

قتراض أو عند اإل( أصول ثابتة)النوع من األوراق التجارية عند شراء بضاعة أو شراء أصول طويلة األجل 
 . و المؤسسات الماليةأمن البنوك 

ذا كانت ورقة الدفع تحمل فائدة يتم إثبات مصروف الفائدة المتعلقة  ويتم تسجيل ورقة الدفع عند نشوئها، وا 
 . بورقة الدفع في نهاية الفترة المالية أي عند إعداد الحسابات الختامية

 ( 1)مثال 
( ورقة دفع)وسددت قيمتها بكمبيالة  1/11/0111دينار في  11111بضاعة بقيمة  الشهابشترت شركة إ

ستحقاق قيمة الكمبيالة والفوائد سنويًا، وقد سددت الشركة بتاريخ اإل% 10وتستحق بعد سنة وتحمل فائدة 
 .ن الشركة تتبع نظام الجرد الدوري للمحاسبة عن المخزونأب علماً  .المترتبة عليها نقداً 

  :المطلوب
 . إثبات قيد نشوء ورقة القبض .1
 . عداد قيد إقفال مصروف الفائدةإ ،71/10/0111الفائدة في إعداد قيد تسوية لحساب مصروف  .0
 . ستحقاقإثبات قيد تسديد قيمة ورقة الدفع مع فوائدها بتاريخ اإل .7

 ( 1)حل مثال 
 :إثبات قيد نشوء ورقة الدفع .1

 1/11/0111المشتريات           / من حـ  11111 
 دفع قصيرة األجل.أ/ لى حـإ     11111 
 (بضاعة بكمبيالةشراء )   
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 .فال مصروف الفائدةاعداد قيد إق ،71/10/0111إعداد قيد تسوية لحساب مصروف الفائدة في  .2
 71/10/0111الفائدة المستحقة في 

  (بين تاريخ إصدار الفائدة وتاريخ نهاية السنة)المدة   xمعدل الفائدة السنوية  xقيمة ورقة الدفع=  
=    11111x                10  %x           7/10 

 دينار  711=  
 :ويتم اعداد القيد التالي

 71/10/0111مصروف الفائدة       / من حـ  711 
 فائدة مستحقة الدفع/ لى حـإ     711 
 (تسوية الفوائد مستحقة الدفع)  

وسيتم إظهار حساب أوراق دفع قصيرة األجل وحساب فائدة مستحقة الدفع في الميزانية ضمن بند التزامات 
 . قصيرة اآلجل

 : ويتم إقفال حساب مصروف الفائدة في حساب ملخص الدخل أو األرباح أو الخسائر بالقيد التالي
 71/10/0111( ملخص الدخل)األرباح والخسائر/ من حـ  711

 مصروف الفائدة       / لى حـإ     711 
 (إقفال مصروف الفائدة)      

 . إثبات قيد تسديد قيمة ورقة الدفع مع فوائدها بتاريخ االستحقاق. 3
وعند تسديد قيمة ورقة الدفع باإلضافة إلى الفوائد المترتبة عليها  1/11/0111وبتاريخ االستحقاق في 

  :دينار وكما يلي 1011سيتم دفع مبلغ 
 0111مصروف الفائدة لعام + 0111فوائد مستحقة لعام +  الدفعقيمة ورقة = المبلغ الواجب تسديده
                          =11111           +711    +011  (11111 ×  10  % ×  0/10) 
 . دينار 11011=                         

 – 1/1/0111شهور من الفترة ( 0)يغطي فترة  0111يالحظ أن مقدار مصروف الفائدة لعام  :مالحظة
  :ويتم اعداد القيد التالي .وهو تاريخ االستحقاق 1/11/0111
 

 1/11/0111من مذكورين                           
 فائدة مستحقة الدفع / حـ   711
 مصروف الفائدة       / حـ  011

 دفع  .أ/ حـ   11111
 الصندوق/ لى حـإ          11011 

 (تسديد قيمة الكمبيالة مع الفوائد المستحقة عليها)                
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وفي بعض الحاالت قد تصدر المنشأة ورقة دفع بدون أن تنص صراحة على الفائدة الواجب دفعها مع 
وفي هذه الحالة تكون ورقة الدفع تتضمن مبلغ اإللتزام األساسي . قيمة الدين األصلي في تاريخ السداد
  .Zero –Interest –Bearing Note Issuedوالفائدة والتي تسمى بالفائدة الضمنية 

 ( 2)مثال رقم 
ورقة دفع  الشمسوقد أصدرت شركة  القمربضاعة من شركة  الشمسأشترت شركة  1/11/0111في 

% 11وكان سعر الفائدة السائد في السوق  ،شهور شاملة الفوائد 6دينار تستحق بعد  00111قيمتها 
 .دينار 01111والقيمة الحالية للورقة . سنوياً 

 .إثبات القيود المتعلقة بورقة الدفع :المطلوب
 ( 2)حل مثال 

  :يتم في البداية استخراج قيمة ورقة الدفع بدون الفوائد أي تكلفة البضاعة كما يلي 
 الفائدة الضمنية ( + الدين)ثمن البضاعة  = القيمة اإلجمالية لورقة الدفع 

 (6/10×    % 11× س )+  س =                   00111   
 س  .10+  س     =                00111   
 س  1.10=                 00111   

 . دينار 01111=            س              
 (01111-00111)دينار  0111وعليه فإن مبلغ الفائدة الضمنية أو مصروف الفائدة هو 

 :القيود المحاسبية
  :إثبات قيد شراء البضاعة كما يلي .1

شهور عن الفترة من  7يتم تحويل الفائدة لمدة  (تاريخ إعداد الحسابات الختامية) 71/10/0111في . 0 
  :(7/6×  0111)دينار    0111إلى مصروف فائدة بمبلغ  71/10/0111 – 1/11

 71/10/0111                مصروف الفائدة             / من حـ  0111
 (      فوائد مؤجلة)خصم الفائدة / لى حـإ     0111 
 (ورقة الدفعإثبات مصروف الفائدة عن )  

 

 1/11/0111                                      من مذكورين     
 المشتريات/ حـ  01111
 ( فوائد مؤجلة)خصم الفائدة / حـ  0111

 أوراق دفع قصيرة األجل   / إلى حـ       00111 
صدار كمبيالة تستحق بعد )    (أشهر 6شراء بضاعة وا 
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 :يظهر في جانب االلتزامات المتداولة ما يلي ،في قائمة المركز الماليو 
 31/12/2211كما هي في  قائمة المركز المالي
 لتزامات وحقوق الملكيةال  صولاأل

 (قصيرة األجل) االلتزامات المتداولة 
 أوراق دفع قصيرة األجل 00111

 (فوائد مؤجلة)خصم الفائدة  (0111)
 وراق دفع بالصافيأ  00111

ويمثل حساب خصم الفائدة الرصيد المتبقي بعد ترحيل قيد التسوية الخاص به، ويعتبر حساب مقابل 
 0111يظهر في جانب المصاريف : في قائمة الدخل أو حساب األرباح والخسائر و. لحساب أوراق الدفع

 .دينار مصروف فائدة عن أوراق الدفع
 : تاريخ تسديد قيمة الكمبيالة يتم إثبات القيود التاليةوهو  1/0/0110في . 7
 :إثبات مصروف الفائدة  -

 1/0/0110           مصروف الفائدة            / من حـ  0111
 (      فوائد مؤجلة)خصم الفائدة / لى حـإ     0111 
 (0110عام شهور من  7تسجيل الفائدة لمدة )

 : إثبات تسديد ورقة الدفع    -
 1/0/0110        اوراق دفع قصيرة األجل       / من حـ  00111 
 الصندوق      / لى حـإ     00111 

 (تسديد قيمة ورقة الدفع عند االستحقاق)
  :قتراضنشوء ورقة دفع نتيجة ال

. تقوم المنشآت في بعض األحيان بالحصول على قرض من البنوك التجارية عن طريق أوراق الدفع
وتقوم البنوك المقرضة بهذه . هذه الحالة تكون المنشأة الطرف المدين والبنك يمثل الطرف الدائنوفي 

حيث  .الحالة بخصم مقدار الفائدة مقدمًا وتستلم المنشأة قيمة الكمبيالة نقدًا مطروحًا منها مبلغ الفائدة
 . تحتسب الفائدة على القيمة االسمية لورقة الدفع

 ( 3)مثال  
دينار، حيث  71111بالحصول على قرض من أحد البنوك التجارية بمبلغ  الجميلقامت مؤسسة 

وقد  .سنوياً % 11وبمعدل . شهور 7تستحق بعد  1/10/0111أصدرت ورقة دفع لصالح البنك في 
 .أقتطع البنك الفائدة مقدماً 

 . يلالجمإثبات كافة القيود المتعلقة بورقة الدفع في دفاتر مؤسسة  :المطلوب
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 ( 3)حل مثال 
يتم إثبات نشوء ورقة الدفع، وبما أن البنك قام باقتطاع الفائدة مقدما فإن صافي  1/10/0111في  .1

   :يتم احتسابها كما يلي الجميلقيمة ورقة الدفع التي استلمتها مؤسسة 
 الفائدة المدفوعة مقدما  –قيمة ورقة الدفع = المبلغ المستلم 
                                =71111    -  (71111 ×11%  × 7/10) 
 دينار 00001=               

 

يتم إعداد قيد تسوية لحساب مصروف الفائدة المدفوعة مقدمًا لمدة شهر من عام  71/10/0111في  .0
0111  (71111  ×11 % ×1/10:)  
 71/10/0111      مصروف الفائدة                / من حـ  001  
 مقدماً فائدة مدفوعة / لى حـإ     001 

 (تسوية مصروف الفائدة)                 
  :وبعد ترحيل هذا لقيد على الحسابات المعنية فإن األثر على الميزانية كما يلي

 31/12/2211قائمة المركز المالي كما هي في 
 لتزامات وحقوق الملكيةال  صولاأل

 (قصيرة األجل) لتزامات المتداولةاإل 
 أوراق دفع قصيرة األجل 71111

 فائدة مدفوعة مقدماً    (011)
 وراق دفع بالصافيأ  00011

 .دينار في جانب المصاريف 001وفي قائمة الدخل أو حساب األرباح والخسائر يظهر مبلغ 

 1/10/0111من مذكورين                          
 الصندوق/ حـ  00001

 فائدة مدفوعة مقدماً  /حـ   301
 أوراق دفع قصيرة األجل   / إلى حـ       71111 

 (قتراض مقابل ورقة دفع واستالم الصافي نقداً اإل)                  



 

 -636- 

 :وهو تاريخ استحقاق ورقة الدفع، يتم إثبات القيدين التاليين 1/7/0110في 
 1/7/0110            مصروف الفائدة           / من حـ  011   
 فائدة مدفوعة مقدماً / لى حـإ     011 
 (تحويل حساب الفائدة المدفوعة مقدمًا الى حساب مصروف الفائدة)

  :ويتم تسديد قيمة ورقة الدفع للبنك بتاريخ االستحقاق -
 1/7/0110         أوراق دفع قصيرة األجل    / من حـ  71111  
 الصندوق/ لى حـإ     71111 

 (ستحقاقتسديد ورقة الدفع بتاريخ اإل)                   
 Payable Sales taxضريبة المبيعات المستحقة الدفع   3.3
تعتبر ضريبة المبيعات من الضرائب المباشرة والتي تفرض على المستهلك النهائي للسلعة أو الخدمة،  

المنشآت بتحصيل ضريبة المبيعات من العمالء باإلضافة إلى قيمة أو ثمن السلعة أو قيمة وتقوم 
الخدمات المقدمة للعمالء ويتم تحصيل ضريبة المبيعات لحساب الخزينة العامة أي خزينة الحكومة 
ة وبذلك تعتبر ضريبة المبيعات المستحقة أو ما تسمى أمانات ضريبة المبيعات من اإللتزامات قصير 

وسيتم بيان المعالجة  ،وتقوم المنشآت بدفع المبالغ المحصلة لخزنية الحكومة بشكل دوري ،األجل
 . المحاسبية للعمليات الخاصة لمبيعات السلع فقط

 ( 4)مثال 
وهي خاضعة نقدًا دينار  01111ما قيمته  0111خالل شهر تموز  الحقبلغت مبيعات شركة 
  .%16لضريبة مبيعات بنسبة  

 . إثبات كافة القيود المتعلقة بالمبيعات وضريبة المبيعات :المطلوب
 ( 4)حل مثال 

 تسجيل المبيعات وضريبة المبيعات   .1
 
 
 

 الصندوق                        / من حـ   06011
 لى مذكورين إ        
 المبيعات / حـ        01111 
 أمانات ضريبة المبيعات أو/ حـ        6011 

 (  المستحقة% 16×  01111ضريبة المبيعات )   
  (إثبات مبيعات الشهر وضريبة المبيعات)           
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 :   يتم إعداد القيد التالي ،عند تسديد أمانات ضريبة المبيعات لخزينة الحكومة .0
  (ضريبة المبيعات المستحقة)أمانات ضريبة المبيعات / من حـ  6011  
 الصندوق/ ى حـإل     6011 

 (تحويل ضريبة المبيعات لخزينة الحكومة)                  
وفي بعض األحيان تقوم بعض المنشآت بتحديد سعر بيع السلعة أو تقديم الخدمة شاملة ضريبة 
المبيعات، ففي هذه الحالة تقوم المنشأة في نهاية كل فترة بتسوية رصيد حساب المبيعات بقيمة الضريبة 

 . فع للخزينة العامةالمستحقة الد
 ( 5)مثال  

  .%16دينار شاملة ضريبة المبيعات البالغة  0701بضاعة بمبلغ  العربيةباعت الشركة 
  .إثبات القيود المتعلقة بالمبيعات وقيود ضريبة المبيعات بدفاتر الشركة الدولية :المطلوب
 ( 5)حل مثال 

   :عند بيع البضاعة .1
 الصندوق / من حـ  0701

 المبيعات/ لى حـإ     0701 
 (ثبات المبيعات شاملة ضريبة المبيعاتإ)                    

عند إعداد الحسابات الختامية أو دفع ضريبة المبيعات أيهما أسبق يتم إعداد قيد التسوية وتعديل . 0
 :  رصيد حساب المبيعات كما يلي

 المبيعات/ من حـ  701
 (ضريبة المبيعات المستحقة)أمانات ضريبة المبيعات / لى حـإ     701 

 (تعديل قيمة المبيعات وتسجيل ضريبة المبيعات)                   
 : حتساب أمانات ضريبة المبيعات كما يليإيتم  :مالحظة

 ثمن المبيعات بدون الضريبة  –إجمالي متحصالت المبيعات = أمانات ضريبة المبيعات 
 (                                                        نسبة الضريبة+ 1)÷ 0701    -      0701=                    
                    =0701      –    0701   ÷(1.16                                 ) 
                    =0701      -      0111 
 . دينار 701=                 

 . لتزامات طويلة األجلمن ال ( قصير األجل)الجزء المتداول   4.3
لتزامات غير إعند قيام المنشأة بتسديد و " عرض القوائم المالية( "1) بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

دورية شهرية أو سنوية أوراق دفع طويلة األجل أو إسناد قرض طويل األجل على دفعات متداولة مثل 
فإنه وبتاريخ قائمة المركز المالي في نهاية السنة المالية هناك جزء من الدين األصلي سوف  ،مثالً 
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وكذلك تظهر ( قصيرة األجل)يستحق الدفع خالل السنة المالية القادمة، والذي يصنف كالتزامات متداولة
  .تداولةالفائدة مستحقة الدفع بشكل منفصل ضمن االلتزامات الم

ضمن ( طويلة األجل)من االلتزامات غير المتداولة ( قصير األجل)وال يتم إظهار الجزء المتداول 
  .االلتزامات قصيرة األجل إذا كان سيتم تسديدها بواسطة ديون جديدة أو إذا كان سيتم تحويلها إلى أسهم

   Dividends Payableتوزيعات االرباح المستحقة الدفع  5.3
رار الهيئة العامة لتوزيعات االرباح فانها تكتسب الصفة القطعية وتعتبر التزام متداول يظهر عند اق 

اما بخصوص توزيعات ارباح االسهم الممتازة المجمعة لالرباح غير المعلن عن  .ضمن االلتزامات
اال انها ال تظهر ضمن  .توزيعها فانها تتراكم لحملة تلك االسهم للفترات الالحقة عند اول توزيع لالرباح

 .ويتم االفصاح عنها فقط(  اال اذا تم االعالن عنها)االلتزامات 
وكذلك الحال بالنسبة لتوزيعات االسهم المجانية فانها ال تصنف ضمن االلتزامات حيث انها تؤثر فقط 

 .على مكونات حقوق الملكية
     Unearned Revenuesيرادات غير المكتسبة ال 3.3
اإليرادات المقبوضة مقدما المبالغ التي قبضتها المنشاة مقابل خدمات ستقدمها للجهات الدافعة في تمثل 

وهي بذلك قد تم تسجيلها في الدفاتر المحاسبية بتاريخ القبض وتمثل التزام على المنشاة وال تعتبر  .المستقبل
وعليه فقد تنتهي الفترة وال تقوم  .قديةمكتسبة اال اذا قامت المنشأة بتقديم الخدمات التي قبضت بسببها الن

  .المنشأة بتقديم الخدمات وهنا يبقى المبلغ المقبوض او جزء منه التزام على المنشأة
وذلك بجعل حساب ( أي غير مكتسب)ويتم تسجيل المبلغ المستلم منذ البداية على انه إيراد مقبوض مقدمًا 

وعند إنتهاء السنه المالية وعند تحقق  .دائناً ( غير مكتسب)الصندوق مدينًا وحساب إيراد مقبوض مقدمًا 
كتسابه يتم إعداد قيد تسوية يجعل فيه حساب اإليراد المقبوض مقد مًا مدينًا وحساب اإليراد او جزء منه وا 

 . اإليراد دائناً 
ثر من سنة إيراد اإليجار المقبوض مقدمًا عن أك ،ومن األمثلة على حسابات اإليرادات المقبوضة مقدماً  

يراد تقديم خدمات صيانة أجهزة الحاسوب للعمالء المقبوض مقدمًا ألكثر من سنة ،مالية  .   وا 
 ( 3)مثال  

 0111مبلغ  1/0/0111لنفترض أن شركة الجنوب التي تقوم بصيانة أجهزة الحاسوب قد قبضت بتاريخ 
 .دينار مقابل أن تقوم بصيانة أجهزة حاسوب شركة البالد

  (3)حل مثال 
 :إثبات القيد التالي 1/0يتم بتاريخ 

 1/0/0111الصندوق                                   / من حـ  0111
 (غير مكتسبة)إيراد خدمات صيانة مقبوضة مقدمًا / لى حـإ  0111 

 دينار مقدمًا مقابل صيانة أجهزة حاسوب 0111قبض مبلغ 
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لتزام على شركة الجنوب إلى أن يتم تقديم خدمات إدينار يعتبر  0111ن مبلغ ال إوفي هذا التاريخ ف
تقديم خدمات الصيانة  0111وعلى افتراض أن شركة الجنوب قد أتمت قبل انتهاء عام . كتسابها  الصيانة و 

ويجري به القيد  ( 0111× % 61) 7111فهنا يتم اكتساب مبلغ مقداره %  61بما يعادل نسبة انجاز 
 :تاليال

 71/10/0111إيراد خدمات صيانة مقبوضة مقدما                / من حـ  7111
 إيراد خدمات صيانة / لى حـإ  7111 

 (تقديم جزء من خدمات الصيانة)
لتزامات دينار ضمن اإل 0111سيظهر بمبلغ  يراد خدمات الصيانه المقبوضة مقدماً إن رصيد إوعليه ف
 . 0111نهاية عام المتداولة 

 لتزامات قصيرة األجل المقدرة  ال المخصصات واالعتراف ب .4
 Recognition of Provisionsعتراف بالمخصصات بالقوائم المالية ال 1.4

المخصص هو مطلوب ذو توقيت ومبلغ غير مؤكدين، ويشار هنا الى أن مجمع إهتالك األصول 
نما   .حسابات مقابلة ألصولومخصص الديون المشكوك فيها ال تعتبر مخصصات، وا 

الشروط  كافة ذا تحققتإ يجب العتراف بالمخصص( 33)وبموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 
 :التالية
 .نتيجة لحدث سابق( قانوني أو إستنتاجي)عندما يكون لدى المنشأة التزام حالي  -أ 
لتسديد االلتزام  من المحتمل أن يتطلب تدفق صادر من الموارد التي تمثل منافع اقتصادية -ب

  %.50 ، وتعني إحتمالية حدوث التدفق النقدي الصادر مرجحة، أي تتجاوز نسبة التعاقدي
 .إذا كان من الممكن تقدير مبلغ االلتزام بموثوقية -جـ

وينتج اإللتزام الحالي عن حدث سابق ناتج عن إلتزام قانوني أو إلتزام إستنتاجي وينتج اإللتزام القانوني 
من وجود عقد مثل عقد ضمان ما بعد البيع، واإللتزام اإلستنتاجي من الممارسات السابقة للمنشأة التي 

 (.وجود عقد دون)لى إلتزام المنشأة بتعهداتها المعلنة للعمالء أو للغير إتشير 
  :  بخصوص اعداد المخصصات ما يلي( 33)ويتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم

يتم اإلعتراف بقيمة المخصص من خالل تحديد أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية اإللتزام  .1
التعاقدي الحالي بتاريخ إعداد القوائم المالية من خالل اإلعتماد على الخبرة السابقة أو من الخبراء 

ذا كانت عملية تحديد المبلغ المطلوب لتسديد اإللتزام غ ير موثوقة، ففي هذه القانونيين أو الفنيين، وا 
نما يتم اإلفصاح عن مطلوبات محتملة   (. طارئة)الحالة ال يتم اإلعتراف بمخصص وا 

يتم األخذ بعين اإلعتبار األحداث الالحقة لتاريخ قائمة المركز المالي وقبل إصدار القوائم المالية عند  .0
 .تقدير مبلغ المخصصات أو اإلفصاح المتعلق بالمطلوبات المحتملة

تحديد أفضل تقدير لمبلغ المخصص يتم تحديد إحتماالت تكبد النفقات المستقبلية من خالل عند  .7
 .إحتساب القيمة المتوقعة في حالة وجود العديد من اإلحتماالت الممكن حدوثها
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إذا كان للقيمة الزمنية للنقود تأثير مهم من خالل دفع المبالغ المحتمل تكبدها مستقباًل بعد فترة طويلة  .0
 .و كانت معدالت الفائدة مرتفعة يتم إحتساب المخصص بالقيمة الحالية لإللتزام المتوقع تكبدهأ/ و

 : ومن االمثلة االكثر شيوعًا على المخصصات مايلي
 .المنتج او الخدمة المقدمة( كفالة)مخصص ضمان -
 .مخصص عروض وهدايا دعائية -
 .تعويضات قضايا مقامة على الشركة مخصص -
 Warranty Provisionو الخدمة المقدمة أمخصص ضمان المنتج   2.4
ضد العيوب التي قد ( ضمان)وتمنح عمالئها كفالة و تقديم خدمة أتقوم العديد من المنشآت ببيع سلع  -

او تقديم الخدمة والتي تكون في العادة  لعملية البيع او بالخدمة المقدمة في الفترة الالحقةتظهر بالسلعة 
وتكون فترة الكفالة عادة محددة بالسنوات أو بوحدات أخرى مثل المسافة المقطوعة للسيارات،  .مجانية

 . وعدد ساعات عمل محددة لآلالت والمعدات وهكذا
عتراف بمصروف الضمان خالل السنة التي يتم االعتراف خاللها بإيرادات وتطبيقًا لمبدأ المقابلة يتم اإل 

قدير المصاريف المتوقع تكبدها خالل الفترات الالحقة للفترة المالية التي يتم المبيعات، وتحقيقا لذلك يتم ت
إال أن مصاريف  ،يعتمد على أحداث مستقبلية( الضمان)فيها بيع السلعة وبالرغم من التزام الكفالة 

        .الصيانة المتوقعة خالل فترة الكفالة ناتجة عن حدث سابق وهو عملية البيع بوجود ضمان او كفالة
االعتراف بمخصص ضمان ما بعد البيع بحيث يتم تقدير ( 73)ويتطلب معيار المحاسبة الدولية رقم  -

 Accrualوذلك تطبيقا الساس االستحقاق مصروف كفالة السلعة المباعة بناء على الخبرة السابقة للمنشأة
Basis     واذا كانت مصاريف الصيانة ذات قيمة غير مادية فان بعض المنشآت تلجأ الى اسلوب

عداد مخصصات مسبقة بمصاريف الضمان المقدرة وتحميل مصاريف الصيانة إي عدم أاالساس النقدي، 
د الدولية إلعدامعايير السلوب عمومًا غير مقبول بموجب ن هذا األأال إ ،للفترة المالية التي تحدث فيها

 .التقارير المالية
 الفترة الزمنية التي تغطيها فترة الضمان للسلع المباعة او الخدمات المقدمة للعمالء 

قد تقدم المنشأة البائعة او مقدمة الخدمة للعمالء ضمان لمدة سنة واحدة فقط بعد تاريخ البيع او تقديم 
 .اكثرالخدمة او لمدة تزيد عن ذلك كأن تكون مدة الضمان سنتين او 

ففي حالة فترة الضمان لسنة واحدة بعد تاريخ البيع فان اي اختالف بين قيمة المخصص المرصود 
ذا كانت التكاليف الفعلية للضمان والصيانة إف. و الضمان يعالج عن نفس سنة الضمانأوتكاليف الصيانة 

يرات محاسبية في ضافي ويعالج كتغير في تقدإكبر من قيمة المخصص فان الفروقات تسجل كمصروف أ
 .بيان الدخل

ذا ما اختلفت التكاليف الفعلية الحقًا عن ا  و . ذا كانت فترة الصيانة لمدة تزيد عن سنة مالية واحدةإما أ
و أخيرة من فترة الصيانة بالزيادة المخصص المعد، فإن الفروقات تعالج كتعديل لمصروف السنة األ

 .وينه في تلك السنةالنقص من خالل تعديل رصيد المخصص المراد تك
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  ساس القيمة المتوقعةأعلى  المباعةتكوين مخصص ضمان السلع ( 3)مثال 
تقوم الشركة العربية ببيع أجهزة حاسوب ويتم منح العمالء كفاالت لمدة سنة من تاريخ البيع، وخالل عام 

 :جهاز حاسوب، ومن الخبرة السابقة للشركة فإن 011باعت الشركة العربية  0111
 . األجهزة المباعة ال يتم إعادتها من قبل العمالء إلجراء صيانة ضمن فترة الكفالة من 01% -
 .من األجهزة المباعة يتم إجراء صيانة بسيطة لها ضمن فترة الكفالة 01% -
 .من األجهزة المباعة يتم إجراء صيانة جوهرية لها ضمن فترة الكفالة% 11 -

 .دينار 111دينار، وتكلفة الصيانة الجوهرية  01ز تبلغ تكلفة الصيانة البسيطة للجها
 .31/12/0111إحسب مبلغ مخصص الكفاالت الواجب تكوينة في : المطلوب
 ( 3)حل مثال 

 القيمة المتوقعة لمخصص الكفاالت 
                 = (011 ×01%  ×0) +(011×01 % ×01) +(011 ×11 % ×111) 
 دينار  10111=              
 71/10/0111( ضمان السلعة)مصروف الكفاالت / من حـ  10111

 مخصص كفاالت المبيعات/ لى حـإ     10111 
 (إثبات مصروف الكفالة المقدرة)

 (8)مثال 
بيع لمدة سنة، وقد بلغت ( كفالة)أجهزة حاسوب وتمنح لعمالئها ضمان  الحاسبات الحديثةتبيع شركة 

دينار، ومن خبرة الشركة تقدر مصاريف الصيانة  31111ما قيمته  0111مبيعات الشركة خالل عام 
 .من قيم المبيعات% 0التي يتم تكبدها 

 . دينار 0011بمبلغ  0111تم تكبد مصاريف صيانة لألجهزة المباعة خالل عام  0110وخالل عام 
  .األجهزة المباعة (ضمان)إثبات القيود المتعلقة بالكفالة  :المطلوب
 ( 8)حل مثال 

المقدر  (الضمان)يتم احتساب مصاريف الكفالة  71/10/0111بتاريخ إعداد الحسابات الختامية في  .1
  :كما يلي حدوثها و

 نسبة المصاريف المقدر تكبدها  ×إجمالي المبيعات =  ( الضمان)مصروف الكفالة 
                  = 31111      ×0  %     
 دينار  0011=                

 71/10/0111( ضمان السلعة)الكفاالت  اتمصروف/ من حـ  0011 
 مخصص كفاالت المبيعات/ لى حـإ     0011 

 (إثبات مصروف الكفالة المقدرة)
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    :0110خالل عام  (ضمان السلعة)إثبات المصاريف المتكبدة فعليًا للوفاء بالكفالة  .0
 مخصص كفاالت المبيعات/ من حـ  0011

 الصندوق / لى حـإ     0011 
 (إثبات دفع مصروف المتكبدة فعلياً )

والذي يتم اقفاله في بيان الدخل  ،دينار 711ويبقى رصيد في حساب مخصص كفاالت المبيعات بمبلغ 
ستخدامه لتكوين مخصص إو يتم أ .0117كايراد تخفيض المخصص ويتم تموين مخصص جديد لعام 

 .على بيان الدخلوالنتيجة في الحالتين واحدة  0117عام 
 ( 9)مثال 
. سيارة/دينار  10111سيارة بسعر  61باعت الشركة الدولية لتجارة السيارات  0111خالل عام  -

 .وتقدم الشركة ضمان صيانة السيارات مجانًا لمدة ىسنتين من تاريخ البيع
دينار  711ووفقًا لتقديرات الشركة فان تكلفة صيانة السيارة خالل فترة الضمان تبلغ بالمتوسط  -

 . شاملة اجور التصليح وقطع الغيار
دينار  0111وقد بلغت تكاليف الصيانة الفعلية التي تحملتها الشركة والمتعلقة بالسيارات المباعة  -

 .على التوالي 0110و  0111و  0111دينار لالعوام  0711دينار و 0111و 
وفقًا  0110 – 0111خالل الفترات من  ثبات قيود اليومية المتعلقة بعملية البيع والضمانإ: المطلوب

 .(73)ستحقاق وبموجب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقمساس اإلأسلوب أل
 ( 9)حل مثال 

   :2212ثبات عملية البيع عام إ -
 (            البنك)الصندوق او / من حـ  301,111

 المبيعات / لى حـإ     301,111 
 دينار للسيارة     10111سيارة بسعر  61بيع 

  :2212ثبات مصروف الصيانة الفعلي لعام إ -
 مصروف ضمان الصيانة             / من حـ  0111

 الخ....الصندوق او مخزون قطع غيار/ الى حـ     0111 
 (إثبات مصروف الكفالة المقدرة)

 :2212عداد المخصص نهاية عام  إ -
 دينار 10111=       711×  61= الضمان المقدر اجمالي مصروف 

عداده لمبيعات إن قيمة المخصص الواجب إوبالتالي ف 0111منها خالل عام دينار  0111وقد تم دفع  
 :هو 0111السيارات خالل عام 

 التكاليف الفعلية  –التكاليف الكلية المقدرة = قيمة المخصص 
                 =10111  - 0111 
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 دينار  10111=                
 :0111ويتم اعداد القيد التالي لتكوين المخصص نهاية 

 71/10/0111              ضمان الصيانة مصروف / من حـ  10111
 ضمان الصيانة مخصص / لى حـإ     10111 
 (0111لمبيعات  المقدرةالصيانة إثبات مصروف )

 .ضمن المصاريف البيعيةوتظهر مصاريف ضمان الصيانة في بيان الدخل 
  :2211القيود المحاسبية لعام  -
    :اثبات تكاليف الصيانة الفعلية       

         0111-مخصص ضمان الصيانة / من حـ  0111
 الخ....الصندوق او مخزون قطع غيار/ لى حـإ     0111 
 (إثبات مصروف الكفالة المقدرة)

  :2212القيود المحاسبية لعام   -
    :ثبات تكاليف الصيانة الفعليةإ       

           0110-مخصص ضمان الصيانة/ من حـ  0711
 الخ....و مخزون قطع غيارأالصندوق / لى حـإ     0711 

 (إثبات مصروف الكفالة المقدرة)
ويعتبر هذا الرصيد  ،(0711-0111-10111)دينار  311نتهاء فترة الضمان يتبقى رصيد بقيمة إوعند  

، بالقيد 0110ستخدام التقديرات المحاسبية لمخصص الضمان ويتم معالجته كايراد لعام إفرق ناتج عن 
  :المحاسبي التالي
 71/10/0110         0111-مخصص ضمان الصيانة/ من حـ  311

 ملخص الدخل –وفورات في مخصص ضمان الصيانة / لى حـإ     311 
 (الكفالة المقدرةإثبات مصروف )

كبر من المصاريف المتوقعة يعترف بالفرق أ 0110ما اذا كانت مصاريف الصيانة الفعلية لعام أ
 .0110كمصروف اضافي لعام 

  Premium and Coupons Provisionsمخصص عروض وهدايا   3.4
:        مثل ،لعمالئهاحيانًا بتقديم عروض دعائية تشجيعية ألتنشيط المبيعات تلجأ العديد من الشركات  
 .كوبونات اكشط واربح -

مثل الكوبونات الموجودة داخل اكياس السكر  ،وجود كوبونات جوائز نقدية او عينية داخل السلعة -
 .واالرز وغيرها

 .قيام بعض مراكز التسوق باجراء سحوبات على ارقام تذاكر الدخول للعمالء -
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شركات الطيران حيث تقدم تذاكر مجانية عند تجميع نقاط المسافر الدائم التي تعرضها العديد من  -
  .عدد محدد من النقاط

وفي كثير من االحيان تكون الفترة التي تتم فيها المبيعات هي السنة المالية الحالية في حين السحوبات  
وتوزيع الجوائز في فترات الحقة، مما يستوجب تكوين مخصص لمواجهه هذه االلتزامات المرجح وقوعها 

 .د انتهاء الفترة الماليةبع
 ( 12)مثال 
وحدة من  0111بدأت الشركة المركزية لتجارة االجهزة الكهربائية حملتها الترويجية لبيع  1/0/0111في 

داخل عبواتها يربح منها ( اكشط واربح)كوبون  0111وذلك من خالل وضع  ،المكانس الكهربائية الحديثة
 .من الجوائز فقط% 01وتقدر الشركة صرف  .للجائزةدينار  001كوبون فقط جائزة نقدية مقدارها  011

جائزة عام  101وصرفت  0111وبافتراض ان الشركة باعت كافة االجهزة لتجار التجزئة خالل عام 
 .وانتهى العرض 0111جائزة خالل عام  01كما تم صرف  ،0111
 .زموتكوين المخصص الآلثبات القيود المحاسبية المتعلقة بالجوائز النقدية إ :المطلوب
 ( 12)حل مثال 

 دينار  32222= 252× 122= 2212قيمة الجوائز المصروفة خالل عام  -
 71/10/0111مصروف الحملة الترويجية               / من حـ  71111

  الصندوق/ لى حـإ     71111 
 (0111 الجوائز لعام إثبات مصروف )

   :31/12/2212عداد قيد التسوية بتاريخ إ -
،    %(01×011)جائزة 101من الجوائز تصرف للمستهلكين اي % 01فإن  ،بموجب تقديرات الشركة 
 .(101-101)جائزة  61ي يتوجب اعداد مخصص بالجوائز المتوقع صرفها في الفترة المالية التالية أ
 .دينار 10111=دينار  001 ×61وبما قيمته   

 71/10/0111الترويجية               مصروف الحملة / من حـ  10111
  جوائز الحملة الترويجيةمخصص / لى حـإ     10111 

 .قفال المخصصا  و  2211قيد صرف الجوائز خالل عام  -
 . دينار 10011=001×01وبما قيمته  0111جائزة خالل عام  01تم صرف 
 مخصص الحملة الترويجية               / من حـ  10111

  01×  001الصندوق / لى حـإ     10011 
 جوائز نقدية  –وفورات مصروف الحملة الترويجية / حـ         0011 

 Onerous contractsعباء  العقود المثقلة باألمخصص  4.4
والعقد المثقل " مثقل بااللتزامات"يتطلب هذا المعيار اإلعتراف بمخصص محدد بموجب عقد تنفيذي 

هو العقد التنفيذي الذي تتجاوز فيه التكاليف التي ( 73)لتزامات الذي يغطيه معيار المحاسبة الدولي رقم باأل
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وعلى سبيل المثال، . ال يمكن تجنبها المنافع المتوقعة وال تستطيع المنشأة الخروج من مسؤولياتها القانونية
لإلستفادة من حقوق نشر مجلد معين مقابل  إذا أبرمت الشركة العالمية إتفاقية مع شركة أخرى لمدة سنتين

 .وقد قررت الشركة العالمية عدم اإلستمرار في عملية النشر. دينار 50000مبلغ 
دينار، نظرًا لوجود أعباء مستقبلية لتنفيذ العقد  05555يتوجب على الشركة اإلعتراف بمخصص بمبلغ  

 . دون وجود منافع مستقبلية من العقد
 ( 11)مثال
بحيث يتم  ،سنوات 7استراتيجي في مجال التسويق بعقد لمدة قامت شركة بتعيين خبير  1/1/0111في 
  .دينار سنويًا بداية كل سنة لذلك الخبير 61111دفع 

 .قررت الشركة باالستغناء عن خدمات ذلك الخبير 0111خالل عام 
 .2213و 2212ما هي المعالجة المحاسبية المتعلقة بحقوق الخبير للعامين  :المطلوب
 (11)حل مثال

ويجب االعتراف  ،فان هذا العقد هو عقد مثقل باالعباء( 73)بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 
  :ويتم اعداد القيد التالي.دينار 101111بمبلغ  0111بمخصص عقود مثقل باالعباء نهاية عام 

  71/10/0111عقد خبير التسويق   –عباء مصروف عقود مثقلة باأل/ من حـ  101111
 عباء مخصص عقود مثقلة باأل/ لى حـإ     101111 

 (المتكبدة فعلياً  المصاريفإثبات دفع )
  Restructuringإعادة الهيكلة مخصص  5.4

إعادة الهيكلة بأنها برنامج منظم ومخطط له بشكل محدد ولإلدارة السيطرة التامة على مخطط  عمليةعرف ت
إعادة الهيكلة وتؤدي إعادة الهيكلة الى تغيير نطاق أعمال المنشآة أو الطريقة التي يتم بها تنفيذ تلك 

قع العمل في منطقة معينة ومن األمثلة على إعادة الهيكلة بيع خط أعمال أو إيقافه أو إغالق موا .األعمال
وتغيير موقع األنشطة التجارية والتغيرات في هيكل اإلدارة مثل تغيير في المسميات الوظيفية وتعديل 

 .الوصف الوظيفي بشكل كبير
يتم اإلعتراف بمخصص إعادة الهيكلة إذا كانت هناك خطة رسمية ( 73)وبموجب معيار المحاسبة رقم
طاق العمليات التي سيتم إعادة هيكلتها، والمواقع الرئيسة المتأثرة بإعادة مفصلة إلعادة الهيكلة تبين ن

 .الهيكلة، والتعويضات المتوقع دفعها للموظفين المتوقع اإلستغاء عنهم
ويتضمن مخصص إعادة الهيكلة التكاليف المباشرة المحتملة عن إعادة الهيكلة وال يشمل المخصص 

ة، وتكاليف إعادة تدريب الموظفين، والتسويق، وتكاليف األنظمة المبالغ المرتبطة باإلنشطة المستمر 
 .الجديدة
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  Contingent Liabilities (الطارئة) لتزامات المحتملةال  .5
ويعتمد حدوثها على حدث مستقبلي ناتج  ،تمثل االلتزامات المحتملة التزامات متوقع حدوثها في المستقبل

 : وتتصف بما يليعن عملية ماضية 
حتمالية حدوث المدفوعات إن أي أ ،درجة احتمالية التدفق النقدي الصادر غير محتمل بشكل مرجح  -أ

 و أ .% 01قل من أي ألتزام ضئيلة نتيجة هذا اإل
 و أ .ال يمكن تقدير مبلغها بموثوقية -ب
  .او خارجة عن سيطرة الشركة/حداث مستقبلية غير مؤكدة وأمرتبطة بحدوث  -ج

وانما يتم  (الطارئة)عدم االعتراف بااللتزامات المحتملة ( 73)حاسبة الدولي رقم ويتطلب معيار الم
  .االفصاح عنها فقط في ضمن االيضاحات والمالحظات المرفقة بالبيانات المالية

  :ما يلي( الطارئة)ومن االمثلة على االلتزامات المحتملة 
  (ج  ،أو  بأو   ،أ)والتي ينطبق عليها احد الصفات اعاله  الدعاوي المقامة ضد الشركة -
 .كفاالت قروض مصرفية -
ن التنفيذ وكفالة مثل كفالة حس ،الكفاالت المصرفية الصادرة الطراف اخرى والمكفول بها المنشأة -

 .الصيانة وغيرها
 (12)مثال 

للتعويض بمبلغ   المنافسينمن قبل أحد  0111خالل عام  الدوليةكانت هناك قضية مقامة على الشركة 
الدولية وحسب تقديرات الخبراء القانونيين في الشركة  .ذلك المنافسدينار عن أضرار وقعت على  01111

 .(أي أن إحتمالية دفع تعويضات للعميل في المستقبل ضعيفة)الدولية ال يوجد مسؤولية على الشركة 
 .71/10/0111كيف سيتم معالجة القضية المقامة على المنشأة في  :المطلوب
  (12)حل مثال 

ويتم اإلفصاح فقط عن إلتزامات  ،في هذه الحالة ال يتم اإلعتراف بأي مخصص لمواجهة اإللتزام المحتمل
 . 0111القوائم المالية لعام ايضاحات طارئة في 

  Contingent Assets  األصول المحتملة. 3
األصول المحتملة هي األصول التي تنشأ من حدث سابق ويتم تأكيد وجودها فقط بوقوع أو عدم وقوع 

وتطبيقًا لمبدأ أو مفهوم . حدث مستقبلي واحد أو أكثر غير مؤكد وال يخضع لسيطرة المنشاة بشكل كامل
 . عدم العتراف باألصل المحتمل( 73)الحيطة والحذر يتطلب معيار رقم 

للمطالبة ( مورد معين)لمثال، إذا رفعت الشركة العربية دعوى قضائية على شركة أخرى على سبيل ا
دينار، ويفيد الرأي القانوني بأن هناك إحتمالية مرتفعة للحصول على تعويضات  30111بتعويض بمبلغ 

 .نتيجة هذه القضية (أصول محتملة)نقدية 
، ويتم اإلفصاح فقط عن تلك الموجودات في القوائم في هذه الحالة ال يتم اإلعتراف بأي موجودات محتملة 

 .المالية
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 Future Operating Lossesالخسائر التشغيلية المستقبلية . 3
االعتراف بمخصص للخسائر التشغيلية المستقبلية،  اي الخسائر المتوقع ( 73)يمنع معيار المحاسبة رقم  

وحيث أن الخسائر المستقبلية . حدوثها في الفترات القادمة ألنها ال تستوفي معايير االعتراف بالمخصص
ن طريق إجراء مستقبلي للمشأة هي ليست التزامات تعاقدية ناشئة عن أحداث ملزمة سابقة ويمكن تفاديها ع

، فإنها ال تلبي بصورة واضحة معايير االعتراف بالمخصصات، (مثال عن طريق التصرف باألعمال)
 .، تدني قيمة الموجودات(76)ويمكن أن ينطبق عليها معيار المحاسبة رقم 

 متطلبات الفصاح . 8
 :يجب اإلفصاح ولكل فئة من المخصصات عما يلي -أ

 .الدفتري المسجل في بداية ونهاية الفترةالمبلغ  -
 .المخصصات المضافة خالل الفترة، بما في ذلك الزيادة على المخصصات الحالية -
 .المبالغ المستعملة والتي قيدت على حساب المخصص خالل الفترة -
 .خالل الفترة( مكاسب تخفيض المخصص)المبالغ غير المستخدمة المعكوسة  لبيان الدخل  -
 . الزيادة خالل الفترة في المبلغ المخصوم الناتج عن مرور الوقت وأثر أي تغير في معدل الخصم -
 .المعلومات المقارنة غير مطلوبة: مالحظة 
 :يجب أن تفصح المنشاة أيضا ولكل فئة من المخصصات عما يلي -ب
 .وصف مختصر عن طبيعة االلتزام والتوقيت المتوقع ألية تدفقات صادرة - 
وتوضيح اإلفتراضات الرئيسة الخاصة )إشارة إلى الشكوك في مبلغ وتوقيت تلك التدفقات الصادرة  -   

 (.باألحداث المستقبلية
 .مبلغ التعويضات المتوقعة -   
ما لم تكن إمكانية التدفق الصادر بعيد الحدوث، يجب اإلفصاح في تاريخ قائمة المركز المالي لكل  -جـ

وحيثما كان عمليًا . لمحتملة عن وصف مختصر حول طبيعة االلتزام المحتملفئة من اإللتزامات ا
 :يجب اإلفصاح عما يلي

 .تقدير ألثره المالي -
 . إشارة إلى الشكوك المتعلقة بمبلغ أو توقيت أي تدفق صادر -
 .إمكانية أي تعويض -

عن وصف موجز حول حيث يكون التدفق الوارد للمنافع االقتصادية محتماًل، يجب أن تفصح المنشأة  -د
طبيعة األصول المحتملة في تاريخ قائمة المركز المالي  وحيثما يكون عمليا، يجب اإلفصاح عن تقييم 

 .لتقديراتها المالية
عندما ال يتم اإلفصاح عن أي من المعلومات المطلوبة حول األصول المحتملة والمطلوبات  المحتملة  -هـ

 .ب االفصاح عن هذه الحقيقةألنه من غير الممكن القيام بذلك، يج
في بعض الحاالت قد يسبب اإلفصاح عن بعض هذه المعلومات أو جميعها ضررًا كبيرًا بوضع 

المنشاة في نزاع مع أطراف أخرى حول موضوع المخصص أو اإللتزام المحتمل أو األصل المحتمل،   
الفصاح عن الطبيعة العامة ففي هذه الحالة ال يطلب من المنشأة االفصاح عن المعلومات بل يجب ا

 .للنزاع، مع توضيح حقيقة أن المعلومات ال يتم اإلفصاح عنها والسبب  في ذلك
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 التمارين
 (ختيار من متعددإ)التمرين األول 

 :ضع دائرة حول الجابة األصح لكل سؤال من األسئلة التالية
وال زالت منظورة  0111يوجد دعوى قضائية مقامة على شركة االتحاد بمبلغ مليون دينار خالل عام  .1

امام المحكمة حتى نهاية العام المذكور ولكن احتمالية حدوث التدفق الصادر غير محتمله وفق لرأى 
 : هو 0111عداد القوائم المالية نهاية إجراء المتخذ محاسبيًا عند ن اإلإ. المستشار القانوني

 .قضائية بمليون دينار تطبيقا للحيطة والحذر ىعتراف بمخصص دعاو يتم اإل -أ
 .يضاحات المرفقة بالقوائم الماليةفصاح فقط عن الدعوى القضائية والرأي القانوني باإلإليتم ا -ب
 .لتزامات تعويضات مستحقة القبضإعتراف بيتم اإل -جـ
 .صول ضريبية مؤجلةأعتراف باإل يتم -د

أشترت شركة الهدى بضاعة من شركة العروبة وقد أصدرت شركة الهدى ورقة دفع  1/3/0111في  .0
. سنوياً % 10وكان سعر الفائدة السائد في السوق  ،دينار تستحق بعد سنة شاملة الفوائد 00011قيمتها 

 .دينار 01111والقيمة الحالية للورقة 
 :بعد خصم الفوائد المؤجلة يبلغ 0111ورقة القبض ستظهر بالميزانية نهاية عام ن صافي قيمة إ 

 دينار 01011 .ب  دينار       01111 .أ 
 دينار 10011 .د  دينار      00011 .ج 
  :واحدة مما يلي يتم اإلعتراف بها في القوائم المالية .7

 المخصصات .ب  الموجودات المحتملة     .أ 
 صحيحتان( ج)و ( أ) .د  المطلوبات المحتملة .ج 

 : يتم اإلعتراف بمخصص إعادة الهيكلة عند توفر الشروط التالية .0
 .إذا كانت هناك خطة رسمية مفصلة إلعادة الهيكلة -أ
 .خطة تبين العمليات التي سيتم إعادة هيكلتها-ب
 .المواقع الرئيسة المتأثرة بإعادة الهيكلة -جـ
 .جميع ما ذكر -د

 :العقد المثقل باألعباء هو .0
التنفيذي الذي تتجاوز فيه التكاليف التي ال يمكن تجنبها المنافع المتوقعة وال تستطيع  المنشأة العقد  -أ

 .الخروج من مسؤولياتها القانونية
العقد التنفيذي الذي تساوي فيه التكاليف التي ال يمكن تجنبها المنافع المتوقعة وال تستطيع   -ب

 .المنشأة الخروج من مسؤولياتها القانونية
العقد التنفيذي الذي تقل فيه التكاليف التي ال يمكن تجنبها المنافع المتوقعة وال تستطيع  المنشأة   -جـ

 .الخروج من مسؤولياتها القانونية
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العقد التنفيذي الذي تقل فيه التكاليف التي ال يمكن تجنبها المنافع المتوقعة و تستطيع  المنشأة  -د
 .القانونيةالخروج من مسؤولياتها 

  :(73)الوارد في معيار المحاسبة الدولي رقم  واحدة مما يلي ينطبق عليها تعريف المخصص .6
 مجمع إهتالك المباني .ب  مخصص الديون المشكوك فيها         .أ 
 مخصص ضمانات كفالة المنتج .د  متراكم تدني قيمة األصول             .ج 

 :ال يتم اإلعتراف باألصول المحتملة تطبيقًا لـ .3
 الجوهر فوق الشكل .ب   مبدأ اإلفصاح  .أ 
 الموضوعية .د  التحفظ               .ج 

 0111تقوم شركة ببيع غساالت ويتم منح العمالء كفاالت لمدة سنة من تاريخ البيع، وخالل عام . 0
 :غسالة، ومن الخبرة السابقة للشركة فإن 111باعت الشركة 

 . لعمالء إلجراء صيانة ضمن فترة الكفالةمن الوحدات المباعة ال يتم إعادتها من قبل ا% 61 -
 .من الوحدات المباعة يتم إجراء صيانة بسيطة لها ضمن فترة الكفالة 70% -
 .من الوحدات المباعة يتم إجراء صيانة جوهرية لها ضمن فترة الكفالة% 0 -

 .دينار 101الجوهرية دينار، وتكلفة الصيانة  01تبلغ تكلفة الصيانة البسيطة المقدرة  للغسالة الواحدة 
 : هو 31/12/2211ن مبلغ مخصص الكفاالت الواجب تكوينة في إ

 دينار 0001 .ب  دينار    7001 .أ 
  ال شيء مما ذكر  .د         0601 .ج 

 ( 11-0)ستخدم المعلومات التالية لالجابة عن السؤاليين التاليين إ
وحدة من  1111حملتها الترويجية لبيع جهزة الكهربائية بدأت الشركة العربية لتجارة األ 1/7/0111في 

داخل عبواتها يربح منها ( اكشط واربح)كوبون  1111المكانس الكهربائية الحديثة، وذلك من خالل وضع 
 .من الجوائز فقط% 00وتقدر الشركة صرف  .دينار للجائزة 711كوبون فقط جائزة نقدية مقدارها  111

جائزة عام  01وصرفت  0111جار التجزئة خالل عام وبافتراض ان الشركة باعت كافة االجهزة لت
 .وانتهى العرض 0111جائزة خالل عام  00، كما تم صرف 0111

فان حساب مخصص جوائز الحملة  ،0111بعد اعداد قيد التسوية واعداد القوائم المالية نهاية  .0
  :الترويجية سيظهر بمبلغ

 .      صول المتداولةدينار ضمن األ 17011 .أ 
 .لتزامات المتداولةدينار ضمن اإل 17011 .ب 
 .     لتزامات المتداولةدينار ضمن اإل 00011 .ج 
 .لتزامات المتداولةدينار ضمن اإل 10111 .د 
  :ستبلغ 0111مجموع مصاريف الحملة الترويجية التي ستظهر في بيان الدخل لعام  .0

 دينار   17011 .ب  دينار     10111 .أ 
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 دينار 00011 .د  دينار    00011 .ج 
 :0111نهاية  عتراف بمخصص لها عند اعداد القوائم الماليةمما يلي ال يتم اإلي أ. 11

علما بان العقد يتضمن حق المستشار بالحصول  0111الغاء شركة لعقد مستشار خالل عام  .أ 
  .0117شهور حتى نهاية  7على راتب يدفع له كل 

مبلغ قابل للتحديد ووجود احتمالية مرجحة لدفع  0111قضية مقامة على الشركة خالل عام  .ب 
  .دينار 01111بموثوقية وبقيمة 

 .0110الخسائر التشغيلية المتوقع حدوثها خالل عام  .ج 
 ( ج)و ( أ)  .د 

بيع منتج جديد بكفالة لمدة سنتين وطبقًا لخبرات الشركة  0111تفاق في سنة بدأت شركة اإل. 10  
 :كما يليالسابقة فإن تكاليف الكفالة المقدرة والمتعلقة بالمبيعات هي 

 %(0)ولى من الكفالة السنة األ
 %( 0)السنة الثانية من الكفالة 

  :كانت كما يلي 0111و 0111ذا علمت ان المبيعات ومصاريف الكفالة للسنتين إف
2212 2211  
 المبيعات دينار 011111 دينار 011111
 الفعلية مصاريف الكفالة دينار   00111 3111

  :سيظهر بالميزانية بمبلغ 0111المباعة نهاية  ن رصيد مخصص ضمان السلعإ 
 دينار 03111 .ب  دينار 70111 .أ 
 دينار 10111 .د  دينار 00111 .ج 

  الثاني التمرين
( ورقة دفع)دينار وسددت قيمتها بكمبيالة  11111اشترت شركة الشرق بضاعة بقيمة  1/11/0111في  

سنويًا، وقد سددت الشركة بتاريخ االستحقاق قيمة الكمبيالة % 10أشهر وتحمل فائدة  6وتستحق بعد 
 .علما بان الشركة تتبع نظام الجرد الدوري للمحاسبة عن المخزون.والفوائد المترتبة عليها نقداً 

  :المطلوب
  .الدفعإثبات قيد نشوء ورقة  .1
  .71/10/0111إعداد قيد تسوية لحساب مصروف الفائدة في  .0
 .إثبات قيد تسديد قيمة ورقة الدفع مع فوائدها بتاريخ االستحقاق .7

  الثالثالتمرين 
دينار من البنك االهلي مقابل اصدار ورقة  10111قامت شركة الوحدة بإقتراض مبلغ  1/0/0111في 
وقد قام البنك األهلي بإقتطاع الفائدة مقدمًا  .سنوياً %  11وبمعدل فائدة  1/11/0111وتستحق في  ،دفع

  .وقيد صافي القيمة لحساب الشركة الجاري لديه
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  :المطلوب
 .1/0/0111زم في ثبات القيد الآلإ -1
 .ستحقاقثبات تسديد شركة الوحدة لقيمة ورقة الدفع نقدًا بتاريخ اإلإ -2

 الرابعالتمرين 
بيع لمدة سنة، وقد بلغت مبيعات ( كفالة)اجهزة كهربائية وتمنح لعمالئها ضمان تبيع شركة الشرق 
دينار، ومن خبرة الشركة تقدر مصاريف الصيانة التي يتم  01111ما قيمته  0111الشركة خالل عام 

تم تكبد مصاريف صيانة لألجهزة المباعة خالل عام  0111وخالل عام  .من قيم المبيعات% 0تكبدها 
 . دينار 0711بلغ بم 0111
والمصاريف المتكبدة عام  0111األجهزة المباعة لعام (ضمان)إثبات القيود المتعلقة بالكفالة :المطلوب
0111. 
 الخامسالتمرين 

دينار وهي خاضعة لضريبة  10111ما قيمته  0111/بلغت مبيعات شركة الوفاق خالل شهر تموز 
 .المبيعات لدائرة الضريبة وقامت الشركة بدفع ضريبة%. 16مبيعات بنسبة  

  . إثبات كافة القيود المتعلقة بالمبيعات وضريبة المبيعات :المطلوب
 التمرين السادس

 ،سنوات ضد عيوب التصنيع 7تمنح شركة سي بي سي عقد ضمان لالجهزة التي تبيعها للعمالء لمدة 
% 6و % 0و ،من المبيعات في سنة البيع% 0وتقدر الشركة تكاليف الصيانة خالل فترة الضمان بنسبة 

وبلغت مبيعات الشركة وتكاليف الصيانه خالل فترة الضمان للسنوات  .من المبيعات في السنوات الالحقة
  :كما يلي 0111 ،0111 ،0110
  الفعلية( الضمان)الصيانة  تكاليف               المبيعات            السنة
 دينار  11111              دينار    001111        0110
 دينار 01111           دينار       011111        0111
 دينار 71111                 دينار 301111        0111

 دينار 61111           دينار      1011111المجموع      
 :المطلوب

الواجب ظهورة في قائمة المركز المالي في ( الصيانة)رصيد حساب مخصص الضمان حسب إ 
31/12/2211. 
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 جابة التمرين االول إ
 12 11 12 9 8 3 3 5 4 3 2 1 الرقم 
 ج ج ج ب أ ج د أ د ب ب ب جابة ال

 جابة التمرين الثاني إ
  :إثبات قيد شراء البضاعة كما يلي. 1

  
يتم تحويل الفائدة المؤجلة لمدة شهرين عن الفترة  (الختاميةتاريخ إعداد الحسابات ) 71/10/0111في . 0

  :(0/6×  611)دينار    0111إلى مصروف فائدة بمبلغ  71/10/0111 – 1/11من 
 71/10/0111مصروف الفائدة                             / من حـ  011

 (      فوائد مؤجلة)خصم الفائدة / لى حـإ     011 
 (مصروف الفائدة عن ورقة الدفعإثبات )  

 : وهو تاريخ تسديد قيمة الكمبيالة يتم إثبات القيود التالية 1/0/0110في . 7
 :إثبات مصروف الفائدة  -

 1/0/0110مصروف الفائدة                       / من حـ  011
 (      فوائد مؤجلة)خصم الفائدة / لى حـإ     011 
 (0110شهور من عام  0تسجيل الفائدة لمدة )

 : إثبات تسديد ورقة الدفع    -
 1/0/0110اوراق دفع قصيرة األجل               / من حـ  11611 
 الصندوق      / لى حـإ     11611 

 (تسديد قيمة ورقة الدفع عند االستحقاق)
 جابة التمرين الثالث إ

البنك قام باقتطاع الفائدة مقدما فإن صافي يتم إثبات نشوء ورقة الدفع، وبما أن  1/0/0111في . 1
   :قيمة ورقة الدفع التي استلمتها مؤسسة الوالء يتم احتسابها كما يلي

 الفائدة المدفوعة مقدما  –قيمة ورقة الدفع = المبلغ المستلم 
                                =10111    -  (10111 ×11%  × 6/10) 
 ينارد 11011=               

 1/11/0111                             من مذكورين              
 المشتريات/ حـ  11111

 ( فوائد مؤجلة)خصم الفائدة / حـ   611
 أوراق دفع قصيرة األجل   / إلى حـ       11611 

صدار كمبيالة بقيمة الدفع ضمنية وتستحق بعد )    (أشهر 6شراء بضاعة وا 
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  :يتم إعداد تسديد ورقة الدفع 1/11/0111في . 0   
 1/11/0111أوراق دفع قصيرة األجل                 / من حـ  10111

 فائدة مدفوعة مقدماً / لى حـإ     10111 
 (تسديد قيمة ورقة الدفع عند االستحقاق)

 جابة التمرين الرابع إ
( لضمانا)تساب مصاريف الكفالة إحيتم  71/10/0111بتاريخ إعداد الحسابات الختامية في   .1

 : المقدر حدوثها و كما يلي
 نسبة المصاريف المقدر تكبدها  ×إجمالي المبيعات (  = الضمان)مصروف الكفالة 

                  = 01111      ×0  %     
 دينار  0011=                

 71/10/0111( ضمان السلعة)مصروف الكفاالت / من حـ  0011 
 مخصص كفاالت المبيعات/ لى حـإ     0011 

 (إثبات مصروف الكفالة المقدرة)
    :0110خالل عام  (ضمان السلعة)إثبات المصاريف المتكبدة فعليًا للوفاء بالكفالة  .0

 مخصص كفاالت المبيعات/ من حـ  0711
 الصندوق / لى حـإ     0711 

 (المتكبدة فعلياً  المصاريفإثبات دفع )
 جابة التمرين الخامس إ 

 % 16× 10111= ضريبة المبيعات  :عند بيع البضاعة. 1     
 الصندوق / من حـ  13011

 المبيعات/ لى حـإ     10111 
 أمانات ضريبة المبيعات/ حـ          0011 

 (ضريبة المبيعات المستحقة)
 (ضريبة المبيعات ستالما  و اثبات المبيعات )

 :مانات ضريبة المبيعات لدائرة ضريبة المبيعاتأثبات قيد دفع إ . 0
 (ضريبة المبيعات المستحقة)أمانات ضريبة المبيعات / من حـ  0011

 الصندوق/ حـ          0011 

 1/0/0111من مذكورين                          
 الصندوق/ حـ  11011

 مصروف فوائد/ حـ   611
 أوراق دفع قصيرة األجل   / إلى حـ       10111 
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 جابة التمرين السادس إ
 مصاريف الصيانه االجمالية المقدرة × المبيعات =    
   =1011111  ×10 ( %0 + %0+ %6)% 
 دينار  101111=  

 =في قائمة المركز المالي رصيد مخصص ضمان السلع المباعة والذي يعرض كالتزام 
 دينار  101111=  دينار 61111 –دينار  101111 
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ندماج األ القوائم المالية الموحدة :الرابع عشرالفصل   عمالوالمنفصلة وا 
 

 :ةيالفصل التعليمأهداف  
 :اليةًا باألمور الت  يتوقع أن يكون القارئ ملم   الفصلبعد دراسة هذا 

   عمال والسيطرةندماج األإعمال وبيان الفروقات بين ة توحيد األتوضيح ماهي. 

   عمالألا ندماجإنات تكلفة بيان مكو. 

 رقم  المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةمتطلبات ل اً عمال وفقندماج األالمعالجة المحاسبية إل
(3). 

 المعالجة المحاسبية للقوائم المالية الموحدة. 

  (.01)رقم  المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةعداد القوائم المالية الموحدة بموجب إمتطلبات 

    عداد القوائم المالية الموحدةإم من عفاء الشركة األرها إلبيان الشروط الواجب توف.  

   وتشمل الية للتملكإعداد القوائم المالية الموحدة خالل الفترات الت:  

 الية للتملكالموحدة في الفترات الت  عداد قائمة الدخل إ. 

 الية للتملكعداد قائمة المركز المالي في الفترات الت  إ. 

 ملكالية للت  ة في الفترات الت  عداد قائمة التغيرات في حقوق الملكي  إ. 

  ستثمارات في القوائم المالية المنفصلة للشركة األمالمحاسبة عن اإلبيان متطلبات. 
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ندماج األ القوائم المالية  عمالالموحدة والمنفصلة وا 
Consolidated and Separate Financial Statements and Business 

Combinations 

 مقدمة .1
و أسهم غراض المتاجرة بتلك األألخرى أشركات  و حصص فيأ سهمأ بتملكتقوم العديد من الشركات 

 حقوق التصويت فيمن % 05من كثر ألتملك شركة وعند . رباححتفاظ بها للحصول على توزيعات األاإل
ركة المالكة لألسهم تصبح لها سيطرة على القرارات اإلدارية والتشغيلية للشركة ن الش  إف شركة أخرى

تصبح بيد الشركة  و المشتراهأر عليها المسيط  أي أن القرارات الهامة واإلستراتيجية للشركة . ستثمر بهاالم  
 .المالكة

ما يسمى توحيد  خرىأفي شركة  من حقوق التصويت%  05كثر من أوينشأ عن حصول شركة ما على 
 :شكال التاليةحد األأعمال والذي قد يأخذ األ

بتملك  خرىأحدى الشركات على شركة إعند سيطرة  :Control( القابضة والتابعة)يطرة الس   -
مارس عملها فإن المسيطر عليها قائمة وت  من حقوق التصويت بها وبقاء الشركة % 05كثر من أ

ا الشركة المسيطر عليها فتسمى م  أ ،Parent Companyم الشركة المسيطره تسمى الشركة األ
 .Subsidiary Companyالشركة التابعة 

ى مع خر أمن حقوق التصويت في شركة %  05كثر من أعند تملك شركة  :Merger ندماجال  -
لتزامات ا  صول و أي زوال الشركة المسيطر عليها بحيث تنتقل أ ،تصفية الشركة المسيطر عليها

 عتباري للشركة المسيطر عليهاالمسيطره وينتهي الوجود القانوني واإللى الشركة إهذه الشركة 
 .ندماجوتسمى هذه الحالة اإل

ليها إتحاد عند تأسيس شركة جديدة بحيث تنتقل تحدث عملية اإل :Consolidationتحادال  -
عتباري نتهاء الوجود القانوني واإلا  و أكثر مما ينتج عنه تصفية و أأصول والتزامات شركتين 

 .تحادللشركات الداخلة في اإل
معايير ذات عالقة بتوحيد ال العديد منصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية أقد والهمية هذا الموضوع ف

المعيار و  ،"عمالندماج األإ "  IFRS 3(3) رقم الماليةالمعيار الدولي إلعداد التقارير عمال وتشمل األ
 ومعيار المحاسبة الدولي رقم ،"موحدةالقوائم المالية ال" IFRS 10 (05) رقم الدولي إلعداد التقارير المالية

(72)IAS 27  "القوائم المالية المنفصلة." 
مما يزيد من  ،نشطة المنشأةأفقي والتكامل العامودي والتنويع في عمال التكامل األندماج األإوتحقق عملية 

  .و المسيطرة ويحقق لها وفورات الحجم الكبير وغيرها من المنافعأم القدرة التنافسية للشركة األ
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 عمال ندماج األإمحاسبة  .2
 مقدمة  1.2

جمع   بأنه عبارة عن ندماج األعمال إ IFRS 3( 3)رقم  المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةيعرف 
د مع أو السيطرة على صافي حدى المنشآت بالتوح  إمنشآت منفصلة في وحدة اقتصادية واحدة كنتيجة لقيام 

 .صول وعمليات منشأة أخرىأ
 Acquisition methodطريقة الحيازة ستخدام إعمال بندماج األإوقد تطلب ذلك المعيار المحاسبة عن 

ندماج أعمال إي أن أهي طريقة تعتبر و (The Purchase Methodن يطلق عليها طريقة الشراء أك)
وان المنشأة الدامجة تشتري  ،ستحواذ عليهخر يتم اإلآو كيان أية ومنشأة شتر  هو عبارة عن وجود منشأة م  

كما  ،بالقيمة العادلة لهاصول والمطلوبات المشتراه صول المنشأة المشتراة وتعترف في سجالتها باألأصافي 
ية ركة المشتر  كت الش  ذا تمل  ا  و . ن تكون قابلة للقياس بموثوقيةألتزامات محتملة قد تنشأ على إية أتعترف ب

  Interestسهم الشركة المشتراه فسيظهر ما يعرف بالحقوق غير المسيطر عليهاأمن %  055قل من أ
Non –controlling  (  قليةيضًا حقوق األأتي تسمى وال ) والتي تعرف بأنها ذلك الجزء من صافي نتائج
. و غير مباشرأسواء بشكل مباشر ( الدامجة)صول الذي لم تمتلكه الشركة المشترية العمليات وصافي األ

ردنية من أسهم الشركة األ% 05ستحواذ على ذا تمكنت المنشأة الدامجة الشركة العربية من اإلإ فمثالً 
يكون مملوك ( ردنيةمن أسهم الشركة األ% 75ما نسبته )ن باقي األسهم إففي هذه الحالة ف ،المندمجة

ردنية بالحقوق غير المسيطر من أسهم الشركة األ% 75حيث يطلق على مالكي الـ  ،خرينآلمساهمين 
 (.األقلية)عليها 

اد التقارير المعيار الدولي لعدعمال وفق متطلبات ندماج األالمعالجة المحاسبية ل  2.2
  :(3)رقم  المالية

                 و التملك أالحيازة ندماجات منشأت األعمال بطريقة إن تتم المحاسبة عن كافة أيتطلب المعيار  .0
Acquisition method. 

 ،عمال داخلة ضمن نطاقهأندماج منشأت إفي كل ( المشتري)ن يتم تحديد الطرف الدامج أيجب  .7
 . ستمالكوتحديد تاريخ اإل

ندماج األعمال من خالل مجموع القيم العادلة إن تقيس تكلفة أ( المشترية)يجب على المنشأة الدامجة  .3
 ،لتزامات التي تم تحملهاواإل( خرىأصول أي أو أنقدية مدفوعة )صول المعطاه لأل بتاريخ التبادل

 (.المشتري)ن يصدرها الطرف الدامج أدوات حقوق الملكية التي يمكن أو 
المنشأة )وهو تاريخ التملك في عملية تبادل مفردة وهو التاريخ الذي يحصل المشتري  :ريخ التبادلتا

 .على السيطرة الفعالة على المنشأة المندمجة( الدامجة
   :Acquisition-related costsالتكاليف المتعلقة بالتملك   .4

 Directلى مصاريف مباشرة إتصنف المصاريف التي تدفعها الشركة المشترية إلتمام عملية التوحيد 
Costs  ومصاريف غير مباشرةIndirect Costs،  ومن األمثلة على المصاريف المباشرة أتعاب
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القانونية لى المصاريف إباإلضافة  ،ستشاريين والمحامين والمتعلقة بإتمام صفقة التملكالمدققين واإل
ا المصاريف غير المباشرة فتنحصر في رواتب المديرين أم  . زمة لذلكومصاريف التسجيل الآل

تمام عملية التملك هتالك أصول إباإلضافة الى  ،والعاملين في الشركة الذين ساهموا في دراسة وا 
المباشرة حيث تعتبر كافة المصاريف المباشرة وغير  ،الشركة المشترية المستخدمة في العملية
ا مصاريف طباعة أم  . 0/2/7552عتبارا من إستثمار وذلك مصاريف إيراديه وال تضاف لتكلفة اإل

القيمة العادلة من وتسجيل األسهم المصدرة من قبل الشركة المشترية لتمويل عملية التوحيد فتخصم 
 .Additional Paid-in Capital 1حيث يتم خصمها من رأس المال اإلضافي ،لألسهم المصدرة

صول المحددة ندماج باألعتراف بشكل منفصل في تاريخ اإلاإل( الدامج)يجب على المنشأة المشترية  .0
والتي تنطبق عليها معايير ( المندمجة)لتزامات المحتملة المتعلقة بالمنشأة المشتراه لتزامات واإلواإل
صول ويمكن قياسها بموثوقية وبغض مكانية تدفق المنافع المستقبلية من تلك األإعتراف من حيث اإل

 .م الأ( المشتراه)عترف بها في القوائم المالية للشركة المندمجة إذا كان قد إالنظر عما 
صول المشتراه القابلة ستمالك بتصنيف وتخصيص األيتطلب المعيار من المنشأة القيام بتاريخ اإل .6

ويجب على . خرىاأل الدولية إلعداد التقارير الماليةالمعايير لتزامات بما يتوافق مع متطلبات للتحديد واإل
قتصادية والسياسات المحاسبية ساس الشروط التعاقدية والظروف اإلأصول على جراء تصنيف األإالمنشأة 

ة تصنيف األصول وعلى سبيل المثال يجب على المنشأة المشترية تحديد كيفي  . و غيرهاأة و التشغيلي  أ
 .كلفة المطفأةو بالت  أمة العادلة ة بالقيكأصول مالي  ( 2)رقم  إلعداد التقارير الماليةالمعيار الدولي بموجب 

صول عتراف باأليتم اإل :ندماج األعمالإ اتالعتراف باألصول واللتزامات التي يتم تملكها في عملي   .2
في  بالقيمة العادلةمن قبل المنشأة المشترية لتزامات المتملكة واإل( المعرفة)لتزامات المحددة إلوا

 %. 055قتناء وبنسبة تملك تاريخ اإل
ندماج إلى الشركة المشترية عند إلتزامات المحتملة التي تم نقلها من الشركة المشتراه عتراف باإليتم اإل .0

لتزام حالي ناشيء من أحداث سابقة ويمكن قياس قيمته إلتزامات عبارة عن ذا كانت هذه اإلإعمال األ
نشأة تعترف الم   ،(32)نتيجة لذلك وخالفًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  ،وثوقالعادلة بشكل م

ندماج األعمال بتاريخ اإلستمالك حتى لو لم يكن مرجحًا حدوث تدفق نقدي إباإللتزام المحتمل في 
 . حقةصادر في الفترة الآل

في ( حقوق األقلية)مسيطرة  ة غيري حص  أعمال قياس أندماج إيجب على المنشأة المشترية في كل   .2
أو بموجب حصتها في ( ة ألسهم األقليةالقيمة السوقي  )ا على أساس القيمة العادلة المنشأة المشتراه إم  

 .  صافي األصول المحددة في الشركة المشتراه
صول كة بالقيمة العادلة لكافة األلتزامات المتمل  صول واإليجب تخصيص تكلفة الشراء على األ  .05

المعيار الدولي إلعداد متداولة معدة للبيع بموجب  صول غيرأصول المصنفة كعدا األ ،تزاماتلواإل
 .(دلة ناقصًا تكاليف البيع المقدرةبالقيمة العا) والتي يجب قياسها( 0)رقم  التقارير المالية

                                                           
وهناك من يستخدم تعبير عالوة  ،يطلق على الفرق بين القيمة االسمية للسهم وسعر بيعه للجمهور برأس المال اإلضافي 1

 .إصدار األسهم بدل من راس المال اإلضافي
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وتقاس مبدئيًا بالزيادة في تكلفة  ،قتناءبالشهرة كأصل بتاريخ اإل( الدامج)يعترف المشتري : هرةالش    .00
وهي ما تعرف بالشهرة الموجبة  ،قتناءصول بتاريخ اإلالشراء عن القيمة العادلة لصافي األ

Goodwill. ويتم إحتسابها وفق هذا المعيار كما يلي:  
 (قيمة الحصص غير المسيطرة+ ندماج القيمة العادلة للمقابل المقدم في تاريخ ال ) =الشهرة  

 و أ .القيمة العادلة لصافي أصول الشركة المشتراه واللتزامات المحتملة –  
 نسبة التملك × ( صول الشركة المشتراهأالقيمة العادلة لصافي ) –تكلفة الشراء = الشهرة  

قيمة الحصص غير + ندماج القيمة العادلة للمقابل المقدم في تاريخ ال ) ذا كانت تكلفة الشراءإ .07
والتي   Bad willن هناك شهرة سالبة إصول المشتراه فالقيمة العادلة لصافي األ قل منأ (المسيطرة

 كدخل مباشرةن تعالج أوالتي يجب   Bargain purchases" الشراء بأسعار مخفضة"تسمى حديثًا 
لتزامات المتملكة وكذلك القيمة صول واإلوذلك بعد التحقق من القيم العادلة لأل. في قائمة الدخل

 .للبدل المقدم لمالكي الشركة المشتراه والقيمة العادلة للحصص غير المسيطرةالعادلة 
بالتكلفة مطروحًا منها مجمع ( قتناءحقة لإلعداد القوائم المالية الآلإبتاريخ )حق للشهرة يتم القياس الآل .03

حداث وظروف أذا كانت هناك إة و أكثر من مر  أدني سنويًا دني وتخضع الشهرة إلختبار الت  خسائر الت  
 .صولالمتعلق بتدني قيمة األ( 36)ي الشهرة طبقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم حتمالية تدن  إلى إتشير 

 ،30/3/7554من  عتباراً إطفائها إندماج سابقة يتم التوقف عن إالشهرة المعترف بها نتيجة عملية  .04
 .دني كما ذكر سابقاً خضع رصيد الشهرة للتيطفاء في حساب الشهرة و قفال مجمع اإلإويتم 

 .لة الشركة كمصاريف ما بعد التملكعادة هيكإعتراف بمصاريف يتم اإل .00
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 ( 1)مثال
كما دفعت  ،دينار نقداً  25555بمبلغ ( ص)كامل أسهم الشركة ( س)إشترت الشركة  0/0/7507في

وتتبع . أتعاب مدققين ومحامين إلتمام الصفقةو دينار نقدًا عموالت سمسرة  4555مبلغ ( س)الشركة 
ألسهم الشركة ( س)نتج عن شراء الشركة و  .إلثبات عملية اإلندماج (التملك)الحيازة طريقة ( س)الشركة 

  -:تين عند اإلندماج كمايليوقد ظهرت الميزاني   ،(س)في الشركة ( ص)إندماج الشركة ( ص)
 (ص)ركة الش    

 القيمة العادلة القيمة الدفترية (س)ركة الش   البيان
 35555 35555 055555 ةالنقدي  

 0555 05555 05555 ذمم مدينة
 35555 75555 25555 بضاعة
 40555 45555 055555 مباني

 00555 05555 75555 ثاثأ
 120333 113333 303333 مجموع األصول

 65555 65555 755555 ذمم دائنة
  35555 055555 س المالأر 
  05555 45555 ضافيس المال اإلأر 

  05555 35555 أرباح محتجزة
  113333 303333 لتزامات وحقوق الملكيةمجموع اإل

 :المطلوب
 (.ص)إحتساب تكلفة شراء أسهم الشركة  -0
 (.ص)والخاصة بعملية إندماج الشركة ( س)زمة في دفاتر الشركة إثبات القيود الآل -7
 .بعد إتمام اإلندماج مباشرة( س)اإلفتتاحية للشركة إعداد الميزانية  -3

 ( 1)حل مثال 
 دينار  25555( = ص)تكلفة اإلستثمار لشراء أسهم الشركة   -0

 4555خرى وهي عموالت سمسرة وأتعاب مدققين ومحامين إلتمام الصفقة البالغة األال تعتبر التكاليف 
 .بل تعتبر مصروف إيرادي ضمن تكلفة اإلستثمار دينار
 :(س)القيود المحاسبية إلثبات عملية الشراء في دفاتر الشركة  -7

   
  

 0/0/7507     المندمجة  -( ص)اإلستثمار في الشركة / من حـ     25555  
 النقدية/ لى حـإ    25555       
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 :ومن ثم يتم إحتساب الشهرة
 نسبة التملك × القيمة العادلة لصافي األصول للشركة المتملكة  -تكلفة اإلستثمار= الشهرة  
         =25555   -  (070555 – 65555)  ×055% 
 دينار  70555=           

 :(ص)لى الشركة إلتزامات التي إنتقلت صول واإلثبات األاد القيد المحاسبي التالي إلدعإوسيتم  -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 0/7507/ 0مذكورين                                   من
 النقدية                                   / حـ    35555 

 ذمم مدينة/ حـ      0555
 بضاعة / حـ     35555
 مباني / حـ     40555
 أثاث/ حـ      00555
 الشهرة / حـ     70555

 المندمجة    -( ص)اإلستثمار في الشركة / إلى  حـ    25555              
 ذمم دائنة / حـ          65555              
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 بعد اإلندماج مباشرة  0/0/7507كما في ( س)ركة ة للش  ة اإلفتتاحي  الميزاني   -4  

 بعد الندماج مباشرة 1/1/2312كما في ( س)الميزانية الفتتاحية للشركة 
 بالدينار البيان

 45555 ( 35555+  25555 – 055555)النقدية 
 00555  (0555+  05555)ذمم مدينة 
 055555   (35555+  25555)بضاعة 
 040555 ( 40555+  055555)مباني 

 30555 (00555+  75555)ثاث أ
 70555 شهرة 

 033333 مجموع األصول 
 765555 (65555+  755555)ذمم دائنة 

 055555 س المال أر 
 45555 س المال االضافي أر 

 35555 أرباح محتجزة 
 033333 لتزامات وحقوق الملكية مجموع اإل

 ( 2)مثال
بع الشركة وتت   ،دينار نقداً  05555بمبلغ ( ص)من أسهم الشركة % 25( س)إشترت الشركة  0/0/7507في 
إندماج ( ص)ألسهم الشركة ( س)ونتج عن شراء الشركة . إلثبات عملية اإلندماج( التملك)طريقة الحيازة ( س)

  -:وقد ظهرت الميزانيتين عند اإلندماج كمايلي ،(س)في الشركة ( ص)الشركة 
 (ص)ركة الش    

 القيمة العادلة القيمة الدفترية (س)ركة الش   البيان
 35555 35555 055555 النقدية 

 0555 05555 05555 ذمم مدينة 
 35555 75555 25555 بضاعة 
 40555 45555 055555 مباني 

 00555 05555 75555 ثاث أ
 120333 113333 303333 مجموع األصول 

 65555 65555 755555 ذمم دائنة 
  35555 055555 س المال أر 
  05555 45555 ضافي س المال اإلأر 

  05555 35555 أرباح محتجزة 
  113333 303333 لتزامات وحقوق الملكية اإلمجموع 
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 :المطلوب
 .(ص)الخاصة بعملية إندماج الشركة و ( س)زمة في دفاتر الشركة إثبات القيود الآل -0
 .إتمام اإلندماج مباشرة بعد( س)إعداد الميزانية اإلفتتاحية للشركة  -7

 ( 2)حل مثال 
 :(س)دفاتر الشركة القيود المحاسبية إلثبات عملية الشراء في  -0

 
 ومن ثم يتم إحتساب الشهرة 

 نسبة التملك × القيمة العادلة لصافي األصول للشركة المتملكة  -تكلفة اإلستثمار= الشهرة  
         =05555   -  (070555 – 65555)  ×25% 
 دينار  70055=           

 دينار  6055=      (65555-070555)× %  05( = قليةاأل)ا حقوق غير المسيطرين م  أ
 :(ص)لى الشركة إلتزامات التي إنتقلت صول واإلثبات األاد القيد المحاسبي التالي إلدعإوسيتم  -3
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  

 0/0/7507المندمجة        -( ص)اإلستثمار في الشركة / من حـ     05555  
 النقدية/ لى حـإ    05555       

 0/0/7507النقدية                                   / من حـ 35555       
 ذمم مدينة / حـ      0555       
 بضاعة / حـ     35555       
 مباني / حـ     40555       

 أثاث/ حـ      00555       
 الشهرة / حـ     70055       

 ين الى مذكور                                 
 المندمجة    -( ص)اإلستثمار في الشركة / حـ         05555              
 ذمم دائنة / حـ          65555              
 (االقلية)حقوق غير المسيطرين/ حـ           6055              
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 بعد اإلندماج مباشرة  0/0/7507كما في ( س)ة اإلفتتاحية للشركة الميزاني   -4 
 بالدينار البيان

 05555 ( 35555+  05555 – 055555)النقدية 
 00555  (0555+  05555)ذمم مدينة 
 055555   (35555+  25555)بضاعة 
 040555 ( 40555+  055555)مباني 

 30555 (00555+  75555)ثاث أ
 70055 شهرة ال

 035033 مجموع األصول 
 765555 (65555+  755555)ذمم دائنة 

 055555 س المال أر 
 45555 ضافي س المال اإلأر 

 35555 أرباح محتجزة 
 6055 حقوق غير المسيطرين

 035033 لتزامات وحقوق الملكية مجموع اإل
 (3)مثال 
 35555بإصدار ( س)وقد قامت الشركة ( ص)كامل أسهم الشركة ( س)إشترت الشركة  0/0/7507في 

سهم أدنانير للسهم مقابل شراء جزء من  3دينار للسهم والقيمة السوقية  0سهم من أسهمها قيمتها اإلسمية 
( س)ودفعت الشركة  ،دينار 70555نقدًا بمبلغ ( ص)من أسهم الشركة  اآلخركما تم شراء الجزء  ،(ص)

صدار  3555دينار نقدًا عموالت سمسرة إلتمام الصفقة ومبلغ  0555مبلغ  دينار مصاريف طباعة وا 
في ( ص)ندماج االشركة إ( ص)ونتج عن عملية شراء الشركة . المستخدمة في تمويل عملية الشراءاألسهم 
  .ت عملية اإلندماجإلثبا (الشراء)الحيازة تقوم بإتباع طريقة ( س)الشركة  علمًا بأن  . (س)الشركة 
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  -:تين عند اإلندماج  كما يليوقد ظهرت الميزاني  
 (ص)الشركة   

 القيمة العادلة القيمة الدفترية (س)الشركة  البيان
 35555 35555 055555 النقدية 

 0555 05555 05555 ذمم مدينة 
 35555 75555 25555 بضاعة 
 40555 45555 055555 مباني 

 00555 05555 75555 ثاث أ
 120333 113333 303333 مجموع األصول 

 65555 65555 755555 ذمم دائنة 
  35555 055555 س المال أر 
  05555 45555 ضافي س المال اإلأر 

  05555 35555 أرباح محتجزة 
  113333 303333 لتزامات وحقوق الملكية مجموع اإل
 :المطلوب

 .(ص) إحتساب تكلفة شراء أسهم الشركة -0
 (.ص)والخاصة بعملية إندماج الشركة ( س)زمة في دفاتر الشركة إثبات القيود الآل -7
 .بعد إتمام اإلندماج مباشرة( س)إعداد الميزانية اإلفتتاحية للشركة  -3

 ( 3)حل مثال 
 =  (ص)تكلفة الستثمار لشراء أسهم الشركة  -1

 دينار   25555=          3×  35555( س)القيمة السوقية لألسهم المصدرة من قبل الشركة     
 دينار  70555             النقدية المدفوعة لشراء الجزء اآلخر من االسهم                +     

 دينار 000555          المجموع          
ستثمار بل تعتبر مصروف ضافتها لتكلفة اإلإدينار لم يتم  0555ندماج البالغة ن مصاريف اإلأنالحظ   

 .(3)رقم  المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةفترة وفق متطلبات 
 نسبة التملك× صافي القيمة العادلة إلصول الشركة المشتراه  –تكلفة اإلستثمار = الشهرة     

              =000555   -  (070555 – 65555) ×055% 
 دينار 05555=     60555 – 000555=              
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 :(س)القيود المحاسبية إلثبات عملية الشراء في دفاتر الشركة  -2
   
 
 
 
 

إثبات  -
صدار األسهم الم   :ستخدمة في تمويل عملية الشراءمصاريف طباعة وا 

   
 
 
قفال حساب  (س)لى الشركة إلتزامات التي إنتقلت صول واإلثبات األعداد القيد التالي إلإويتم  - وا 

  :اإلستثمار
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 0/0/7507   المندمجة  -( ص)اإلستثمار في الشركة / من حـ     000555  
 لى مذكورين إ                          
 النقدية/ حـ  70555                          
 0× 35555س المال أر / حـ   35555                          
 7× 35555رأس المال اإلضافي / حـ   65555                          

 0/0/7507               س المال اإلضافي      أر / من حـ     3555  
 النقدية/ إلى حـ    3555       

 0/0/7507            النقدية                         / من حـ   35555      
 ذمم مدينة / حـ       0555       
 بضاعة / حـ     35555       
 مباني / حـ     40555       
 أثاث/ حـ      00555      
 الشهرة / حـ     05555       

 المندمجة    -( ص)اإلستثمار في الشركة / إلى  حـ    000555              
 ذمم دائنة / حـ          65555              
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 بعد اإلندماج مباشرة  0/0/7507كما في ( س)الميزانية اإلفتتاحية للشركة  -3
 بعد الندماج مباشرة 1/1/2312كما في ( س)الميزانية الفتتاحية للشركة 
 بالدينار البيان

 057555 ( 35555+  70555 – 055555)النقدية 
 00555  (0555+  05555)ذمم مدينة 
 055555   (35555+  25555)بضاعة 
 040555 ( 40555+  055555)مباني 

 30555 (00555+  75555)ثاث أ
 05555 شهرة 

 010333 مجموع األصول 
 765555 (65555+  755555)ذمم دائنة 

 035555 ( 35555+ 055555)س المالأر 
 22555 (3555–65555+45555)المال االضافي  سأر 

 35555 أرباح محتجزة 
 010333 لتزامات وحقوق الملكية مجموع اإل

 المعالجة المحاسبية للقوائم المالية الموحدة  .3
 مقدمة  1.3
  القوائم المالية الموحدة IFRS 10( 05)رقم  المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةيعرف  

Consolidated Financial Statements   بأنها القوائم المالية لمجموعة شركات يتم من خاللها
لتزامات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية لهذه الشركات بشكل صول واإلعرض األ

ر حالة السيطرة ن تتوف  أعداد قوائم مالية موحدة يجب إوحتى يتم  .قتصادية واحدةإتبدو وكأنها تخص منشأة 
عندما ( التابعة)خرى أعلى شركة ( ضةالقاب  )حيث تسيطر الشركة المستثمرة  المستثمر بها ى الشركةعل

و عندما يعطيها القانون أسهمها أمن %  05كها ألسهم التابعة بأكثر من تستطيع القابضة من خالل تمل  
ى إيرادات وعوائد الشركة الحق في التدخل في القرارات اإلدارية للشركة التابعة مما يؤثر هذا التدخل عل

 . التابعة
رت جميع الشروط والحاالت الثالث ذا توف  إوتملك الشركة المستثمرة السيطرة على الشركة المستثمر بها 

 :التالية
يعطيها ذلك القدرة على  بها و نفوذ عال على الشركة المستثمرأذا كان لدى الشركة المستثمرة قوة إ .0

 .توجيه أنشطة الشركة المستثمر بها
مثل قرارات  ،و توجيه عوائد الشركة المستثمر بهاأوجود الحق لدى الشركة المستثمرة يمكنها من تغيير  .7

تحديد هيكل التمويل  ،ابتةصول الثشراء وبيع األ ،إدارة الموجودات المالية ،بيع وشراء السلع والخدمات
 .للشركة
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يعطيها القدرة في التأثير  بها و نفوذ عال على الشركة المستثمرأة ا كان لدى الشركة المستثمرة قو  ذإ .3
 .ستثماراتها في الشركة المستثمر بهاإعلى العوائد المتحققة لها من 

  :(13)رقم  المعيار الدولي لعداد التقارير الماليةعداد القوائم المالية الموحدة بموجب إمتطلبات   2.3
   :مايلي" دةالقوائم المالية الموح  ( "05)رقم  المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةب يتطل    
وكما ذكرنا في ( ملكالت  )ستخدام طريقة الحيازة ا  و  ة موحدةيجب على المنشأة األم عرض قوائم مالي   -أ

ء من وعموالت الشراء ال تعتبر جز ن تكاليف السيطرة إف( 3) رقم ةالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالي  
 .تكلفة شراء الشركة التابعة

سس محاسبية متماثلة للعمليات المتشابهة واألحداث المتماثلة التي تحدث أستخدام إب المعيار يتطل   -ب
 . لدى الشركات التي سيتم إعداد القوائم المالية الموحدة لها

 :دة في حالة تحقق الشروط التالية مجتمعةقوائم مالية موح   عدادإم من تعفى الشركة األ -ج
جزئيًا لشركة أخرى ووافق مملوكة و أ ،هي نفسها شركة تابعة مملوكة بالكامل ماألذا كانت الشركة ا .0

 .على عدم إعداد قوائم مالية موحدة( األقلية)بقية المالكين للشركة 
سواء ( بورصة)غير متداولة في سوق عام  ماألو أدوات حقوق الملكية للشركة أذا كانت أدوات الدين إ .7

 .و خارجيأكان السوق محلي 
لبياناتها المالية الموحدة لدى هيئة أوراق  ،و ليست قيد عملية إيداعأ ،بإيداع ماألذا لم تقم الشركة إ .3

 .و أي هيئة تنظيميةأمالية 
النهائية أو أي من الشركات القابضة الوسيطة تعد قوائم مالية موحدة تتفق  ماألذا كانت الشركة إ .4

 .ومتطلبات المعايير الدولية
 دة الموح  ة المالي   إجراءات إعداد القوائم -د 
تجميع بنود األصول والمطلوبات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات المتماثلة بندًا بندًا للقوائم المالية  .0

 .ابعةومنشأتها الت   للمنشأة القابضة
ركة القابضة ابعة من ميزانية الش  ستثمار في الشركات الت  فترية أو المسجلة لحساب اإلحذف القيمة الد   .7

 المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةحتساب الشهرة  وفق ما ورد في ا  ة التابعة و وحذف حقوق ملكي  
 ."ندماج األعمالإ( "3) رقم

أي  ،واألرصدة وبنود الدخل والمصاريف بين المجموعات بشكل كاملحذف جميع المعامالت  .3
حيث يتم حذف . العمليات التي تتم بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة وبين الشركات التابعة نفسها

لتزامات المتعلقة صول واإلالربح الناتج من العمليات المتبادلة بين شركات المجموعة وتعديل أرصدة األ
 .الناتج عن الربحبالتغير 

  ابعة في القوائم المالية الموحدة من ن يتم تضمين إيرادات ومصاريف وأرباح الشركة الت  أيتوجب
 .ابعةركة الت  ركة القابضة سيطرتها على الش  تاريخ نفاذ السيطرة وحتى تفقد الش  

   يرادات الشركةعند إعداد قائمة الدخل الموح وء القيمة التابعة في ض دة يتم تعديل مصاريف وا 
 .ابعة بتاريخ تملكها من قبل الشركة القابضةالت  الش ركة لتزامات ا  صول و ألالعادلة 
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 ذا كان تاريخ إعداد  ،يجب إعداد القوائم المالية للشركة القابضة وشركاتها التابعة بنفس التاريخ وا 
حدى شركاتها التابعة ابعة ركة الت  يجب على الش   ،القوائم المالية مختلف بين الشركة القابضة وا 

شريطة أن ال  ،تقديم قوائم مالية إضافية بتاريخ القوائم المالية للشركة القابضة ألغراض التوحيد
ويتم إجراء تعديالت ألثر المعامالت . ختالف بتواريخ القوائم المالية عن ثالثة أشهرتزيد فترة اإل

والقوائم المعدة بتاريخ القوائم المالية ابعة واألحداث الواقعة بين تاريخ القوائم المالية للشركة الت  
 .ركة القابضةللش  

 فقدان سيطرة الشركة األم على الشركة التابعة -هـ
 ،ابعةركة الت  م بالش  ركة األك الش  عند فقدان سيطرة الشركة األم على الشركة التابعة بسبب تغير في نسبة تمل  

جهة رقابية )و جهة تنظيمية أو وصي أو محكمة أابعة لسيطرة حكومة و بسبب خضوع الشركة الت  أ
 :ة تعاقدية يتم عند ذلك معالجة فقدان السيطرة كما يليتفاقي  إو أ( حكومية

 . ة بعد فقدان السيطرةدة المعد  ة الموح  ابعة في الميزاني  لتزامات الشركة الت  ا  صول و أعدم إدراج  .0
ة مبالغ يطرة ومعالجة أي  بالقيمة العادلة عند فقدان الس  ابعة الت  الش ركة ستثمارات في عتراف بقيمة اإلاإل .7

إلعداد التقارير  ةالمعايير الدولي  به يطرة وفق ما تتطل  ابعة أو عليها عند فقدان الس  مستحقة للشركة الت  
 .ذات العالقة ةالمالي  

كانت تعزى هذه ابعة إذا ركة الت  يطرة على الش  ة أرباح أو خسائر مرتبطة بفقدان الس  عتراف بأي  اإل .3
 .يطرةق بما قبل فقدان الس  األرباح والخسائر ألحداث تتعل  

 ( 0)مثال
كما دفعت الشركة  ،دينار 67555بسعر ( ص)كامل أسهم الشركة ( س)ركة إشترت الش   0/0/7507في 
ونتج عن عملية الشراء نشوء عالقة قابضة . عموالت وأتعاب مدقيين ومحامين دينار 0555مبلغ ( س)

سهم أة شراء إلثبات عملي   (كالتمل  )الحيازة تقوم بإتباع طريقة ( س)الشركة  علمًا بأن   .وتابعة بين الشركتين
 .(ص)ابعة الشركة الت  
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  -:تين قبل الشراء  كما يليوقد ظهرت الميزاني  
 (ص)الشركة   

 القيمة العادلة فتريةالقيمة الد   (س)الشركة  البيان
 35555 35555 055555 النقدية 

 0555 05555 05555 ذمم مدينة 
 35555 75555 25555 بضاعة 
 40555 45555 055555 مباني 

 00555 05555 75555 ثاث أ
 120333 113333 303333 مجموع األصول 

 65555 65555 755555 ذمم دائنة 
  35555 055555 س المال أر 
  05555 45555 س المال االضافي أر 

  05555 35555 أرباح محتجزة 
  113333 303333 لتزامات وحقوق الملكية مجموع اإل

 :المطلوب
 (.ص)إحتساب تكلفة شراء أسهم الشركة  -0
 .(ص)والخاصة بشراء اسهم الشركة ( س)زمة في دفاتر الشركة إثبات القيود الآل -7
 .مباشرة( ص)الشركة سهم أبعد شراء ( س)إعداد الميزانية اإلفتتاحية للشركة  -3

 :(0)حل مثال 
ك فتعتبر مصاريف فترة يعترف بها ا مصاريف التمل  م  أدينار  67555=  (ص)تكلفة اإلستثمار في  -1

 .إلعداد التقارير المالية ةمعايير الدوليلللمتطلبات الجديدة ل اً خل وفقفي بيان الد  
عداد القيد إويتم ( س)ركة لى الش  إلتزاماتها ا  صولها و أوال يتم نقل ( ص)وفي هذه الحالة يتم شراء  -2

 :التالي
 

 0/0/7507(       ص)اإلستثمار في الشركة التابعة / من حـ     67555    
 النقدية/ إلى حـ    67555       
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 :مباشرة( ص)سهم الشركة أبعد شراء  0/0/7507كما في ( س)ركة الميزانية اإلفتتاحية للش   -3
( ص)سهم الشركة أبعد شراء  1/1/2312كما في ( س)ركة الميزانية الفتتاحية للش  

 مباشرة
 بالدينار البيان

 30555 ( 67555 – 055555)النقدية 
 05555 ذمم مدينة 
 255555 بضاعة 
 055555 مباني 

 75555 ثاث أ
 67555 ( ص)ستثمارات في شركة تابعة إ

 303333 مجموع األصول 
 755555 ذمم دائنة 

 055555 س المال أر 
 45555 ضافي س المال اإلأر 

 35555 أرباح محتجزة 
 303333 لتزامات وحقوق الملكية مجموع اإل

 وجود شهرة بعداد القوائم المالية الموحدة للقابضة والتابعة إ(  0)مثال 
كما دفعت  ،اً دينار نقد 075555بسعر ( ص)كامل أسهم الشركة ( س)اشترت الشركة  0/0/7507في 

وقد نتج عن . تمام الصفقةتعاب محاميين ومحاسبين إلأعموالت سمسرة و  دينار نقداً  0555الشركة مبلغ 
يازة الحبعت الشركة طريقة ت  ا  و . عالقة قابضة وتابعة بين الشركتين( ص)ألسهم الشركة ( س)ركة شراء الش  

 (.ص)سهم الشركة التابعة أثبات عملية شراء إل (ملكالت  )
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 :ركتين بعد الشراء مباشرة على النحو التاليوقد ظهرت ميزانية الش  
 (ص)الشركة   

 القيمة العادلة القيمة الدفترية (س)الشركة  البيان
 35555 35555 70555 النقدية 

 45555 00555 005555 ذمم مدينة 
 40555 45555 045555 بضاعة 

 30555 35555 05555 معدات واجهزة 
 75555 75555 45555 ثاث أ

   075555 (ص)اإلستثمار في الشركة التابعة 
 103333 100333 000333 مجموع األصول 

 65555 60555 000555 ذمم دائنة 
  05555 355555 س المال أر 
  75555 65555 ضافي س المال اإلأر 

  05555 45555 أرباح محتجزة 
  100333 000333 مجموع االلتزامات وحقوق الملكية 

 .وبعد التملك مباشرة 1/1/2312إعداد الميزانية الموحدة في  :المطلوب
 ( 0)حل مثال  

 .(ص)شهرة الخاصة بالشركة التابعة يتم في البداية إستخراج قيمة ال
  نسبة التملك×  العادلة ألصول الشركة التابعةصافي القيمة  –ستثمارتكلفة اإل= الشهرة 
       ( =075555) - (025555 – 65555)  ×055% 
 دينار  05555=        دينار 005555 - 075555=        
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 .0/0/7507الموحدة كما في  قائمة المركز الماليورقة العمل الخاصة بإعداد 
 قائمة المركز التسويات التابعة القابضة البيان

المالي 
 موحدةال

 دائن مدين

 00555   35555 70555 النقدية 
 025555 00555  00555 005555 ذمم مدينة 
 000555  0555 45555 045555 بضاعة 

 000555  0555 35555 05555 معدات واجهزة 
 65555   75555 45555 اثاث 
 05555  13333   الشهرة 

---  075555   075555 (ص)اإلستثمار في الشركة التابعة 
 510333   100333 000333 مجموع األصول 

 700555  0555 60555 000555 ذمم دائنة 
 355555  05555 05555 355555 راس المال 

 65555  75555 75555 65555 راس المال االضافي 
 45555  05555 05555 45555 أرباح محتجزة 

 510333 130333 130333 100333 000333 مجموع االلتزامات وحقوق الملكية 
 % 055ملك بنسبة تقل عن الت   :(5)مثال 

كما دفعت  ،دينار نقداً  25555بسعر ( ص)أسهم الشركة % 05( س)شترت الشركة إ 0/0/7507في 
وقد نتج عن . تمام الصفقةتعاب محاميين ومحاسبين إلأعموالت سمسرة و  دينار نقداً  4555الشركة مبلغ 
الحيازة ركة طريقة بعت الش  ت  ا  و . عالقة قابضة وتابعة بين الشركتين( ص)ألسهم الشركة ( س)شراء الشركة 

 .(ص)سهم الشركة التابعة أثبات عملية شراء إل (التملك)
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 :وقد ظهرت ميزانية الشركتين بعد الشراء مباشرة على النحو التالي
 (ص)الشركة   

 القيمة العادلة القيمة الدفترية (س)الشركة  البيان
 35555 35555 75555 النقدية 

 05555 00555 055555 ذمم مدينة 
 45555 35555 075555 بضاعة 
 35555 70555 25555 جهزة أمعدات و 

 00555 05555 45555 ثاث أ
   25555 (ص)اإلستثمار في الشركة التابعة 

 120333 113333 003333 مجموع األصول 
 40555 05555 25555 ذمم دائنة 

  45555 765555 س المال أر 
  00555 05555 س المال االضافي أر 

  0555 45555 أرباح محتجزة 
  113333 003333 لتزامات وحقوق الملكية مجموع اإل

 .وبعد التملك مباشرة 1/1/2312الموحدة في  قائمة المركز الماليإعداد  :المطلوب
 ( 5)حل مثال 

 .(ص)يتم في البداية إستخراج قيمة الشهرة الخاصة بالشركة التابعة 
  % 05×  صول الشركة التابعةلصافي االقيمة العادلة    –تكلفة االستثمار = الشهرة 
        =25555        -   (070555 – 40555)  ×05 % 
        =25555       -     05555  ×05 % 
 دينار  76555=        
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كما في ( ص)ابعة والشركة الت  ( س)ة الموحدة للشركة القابضة ورقة العمل الخاصة بإعداد الميزاني  
0/0/7507. 

 القابضة البيان
 س

 التابعة
 ص

الميزانية  التسويات
 دائن مدين الموحدة

 05555   35555 75555 النقدية 
 005555 0555  00555 055555 ذمم مدينة 
 065555  05555 35555 075555 بضاعة 
 055555  0555 70555 25555 جهزة أمعدات و 

 00555  0555 05555 45555 ثاث أ
 76555  76555   الشهرة 

 ـــ 25555   25555 (ص)اإلستثمار في الشركة التابعة 
 031333   113333 003333 مجموع األصول 

 030555  0555 05555 25555 ذمم دائنة 
 765555  45555 45555 765555 س المال أر 
 05555  00555 00555 05555 ضافي س المال اإلأر 

 45555  0555 0555 45555 أرباح محتجزة 
 06555 06555    1قلية حقوق األ
 031333 000555 000555 113333 003333 لتزامات وحقوق الملكية مجموع اإل
  خالل الفترات التالية للتملكالموحدة إعداد القوائم المالية  3.3

 كل من قائمةوالتي تشمل القوائم المالية الموحدة خالل الفترات التالية للتملك فيتم إعداد مجموعة كاملة من 
 .الدخل وقائمة األرباح المحتجزة وقائمة التدفقات النقدية المركز المالي وقائمة

والشركة التابعة بمثابة  ماألعتبار الشركة إ يتمإعداد القوائم المالية الموحدة خالل الفترات التالية للتملك  عند
ن عملية إعداد القوائم المالية الموحدة خالل الفترات التالية للتملك يتم من خالل جمع إوعليه ف. شركة واحدة

 مالشركة األمات وباقي بنود القوائم المالية للشركتين لتزابنود اإليرادات والمصاريف واألصول واإل( توحيد)
 .عتبارهما بمثابة شركة واحدةا  والتابعة و 
في شرح إجراءات إعداد القوائم المالية الموحدة للفترات التالية للتملك سيتم شرح المعالجة  البدءوقبل 

رًا ألهمية وعالقة هذا التغير في ستثمار في الشركة التابعة نظالمحاسبية للتغيرات التي تطرأ على حساب اإل
 .عملية إعداد تلك القوائم

فيتم التالية للتملك ستثمار في دفاتر الشركة القابضة خالل الفترات معالجة التغير على حساب اإل يتمو 
 .التكلفةطريقة وبغير المكتملة  ةيكلالمطريقة و بأطريقة الملكية ا بم  أبإحدى ثالث 

                                                           
 دينار  00111% = 01× ( 00111- 000111( = )غري املسيطرين)حقوق االقلية  1
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ستخدام الشركة إيتم  (القوائم المالية الموحدة) 05رقم  إلعداد التقارير الماليةالمعيار الدولي  وبموجب
القوائم المالية لتعكس نتائج  ستثمار في الشركة التابعةللمحاسبة عن اإلفي دفاترها القابضة طريقة الملكية 

  .الموحدة المعلنة
 :يتاثر بما يليابعة في نهاية كل عام ستثمار في الشركة الت  حساب اإل نفإطريقة الملكية ل ووفقاً 
 .الشركة التابعة( أو خسائر)بمقدار حصة الشركة القابضة في أرباح ( أو تخفيضه)يتم زيادته  .0
بمقدار الجزء الواجب إطفاؤه سنويًا من الفرق بين القيمة العادلة والقيمة ( أو زيادته)يتم تخفيضه  .7

 .الدفترية ألصول الشركة التابعة
 .بمقدار حصة الشركة القابضة من توزيعات أرباح الشركة التابعةيتم تخفيضه  .3

 (0) مثال
وقد نتج  ،دينار 055555بسعر  العربيةمن أسهم الشركة % 05 الدوليةشترت الشركة إ 0/0/7507في 

إلثبات  (التملك) طريقة الحيازة الدوليةتبعت الشركة إوقد . عن ذلك عالقة قابضة وتابعة بين الشركتين
كما اتبعت طريقة الملكية لمعالجة التغير في حساب  ،(الشركة العربية)التابعة الشركة ستثمار في اإل
الشراء مباشرة بعد شركتين القابضة والتابعة لل قائمة المركز الماليوقد ظهرت . ستثمار في الشركة التابعةاإل

 :على النحو التالي

 1/1/2312كما هي في  والعربية الدوليةشركتين لل قائمة المركز المالي

 البيان
الشركة 

 (االم)الدولية

 (التابعة)العربيةالشركة 
القيمة  القيمة الدفترية

 العادلة
 الفروقات

 5 0555 0555 05555 النقدية
 5 75555 75555 35555 ذمم مدينة
 05555+ 05555 45555 75555 بضاعة
 0555- 30555 45555 65555 بالصافي المعدات
 0555+ 42555 47555 25555 األراضي

    055555 (العربية)الشركة التابعة ستثمار في اإل
  153333 103333 203333 مجموع األصول

     المطلوبات
 5 25555 25555 055555 ذمم دائنة

     حقوق الملكية
   05555 075555 رأس المال

   05555 75555 رأس المال اإلضافي
   75555 05555 أرباح محتجزة

   103333 203333 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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 :وفيما يلي المعلومات اإلضافية المتعلقة بالشركة التابعة
من البضاعة التي كانت موجودة لدى الشركة التابعة عند التملك وتم % 25بيع  7507تم خالل العام  -أ 

 .7503بيع الباقي خالل العام 
      0/0/7507بتاريخ التملك في( الشركة العربية)الموجودة لدى الشركة التابعة العمر المتبقي للمعدات  -ب 

 .سنوات 0
 .7503بقيت األراضي لدى الشركة التابعة لما بعد العام  -ج 
في نهاية العام  ختبار التدني لهاإأما الشهرة الناتجة عن تملك القابضة ألسهم التابعة فتبين عند  -د 

 .من قيمتها عند التملك% 00في قيمتها يعادل في كل عام  تدنيوجود  7503ونهاية العام  7507
على النحو  (العربية) التابعة والشركة (الدولية)ظهرت القوائم المالية للشركة القابضة  30/07/7507في 
 :التالي

 31/12/2312قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في 
 العربيةالشركة  الدوليةالشركة  البيان

 355555 055555 المبيعات
 (005555) (355555) يطرح تكلفة المبيعات

 005555 755555 مجمل الربح
 (05555) (65555) يطرح مصاريف إدارية وبيعيه

 055555 045555 صافي الربح التشغيلي
  20555 التابعةالشركة أرباح االستثمار في 
  700555 صافي الربح العام

 
 31/12/2312المحتجزة في قائمة األرباح 

الدولية الشركة  البيان
 )ال)

 
 
 
 
 
 
 
 

 العربيةالشركة 
 
 
 

 75555 05555 0/0أرباح محتجزة 
 055555 700555 أرباح العام

 (45555) (075555) توزيعات أرباح -
 05555 040555 30/07أرباح محتجزة 

 
  



 

 -244- 

 31/12/2312كما في  قائمة المركز المالي
 العربيةالشركة  الدوليةالشركة  البيان

 32555 65555 النقدية
 40555 30555 ذمم مدينة
 00555 042555 بضاعة

  37555 توزيعات أرباح مستحقة القبض
  032555 (العربية)ستثمار في الشركة التابعة األ

 65555 00555 بالصافي المعدات
 60555 65555 راضياأل

 252333 035333 مجموع األصول
   المطلوبات
 07555 030555 ذمم دائنة

 45555 075555 توزيعات أرباح مستحقة الدفع
   حقوق الملكية

 05555 075555 رأس المال
 05555 75555 رأس المال اإلضافي

 05555 040555 أرباح محتجزة
 252333 035333 لتزامات وحقوق الملكيةمجموع ال 

 : المطلوب
 .في دفاتر الشركة القابضة والمتعلقة بشراء أسهم الشركة التابعة زمإثبات قيد اليومية الآل .0
 .حتساب كل من الشهرة والحقوق غير المسيطر عليها عند التملكإ .7
دة في  قائمة المركز الماليإعداد  .3  .وبعد التملك مباشرة 0/0/7507الموح 
 7507التابعة للعامين  صول الشركةطفاءات الفروقات بين القيمة الدفترية والعادلة ألإإعداد جدول  .4

 . طفاءاتمع بيان حصة القابضة وحصة األقلية من تلك اإل 7503و
في دفاتر الشركة القابضة والمتعلقة بالتغير بحساب  7507زمة في نهاية العام إثبات قيود اليومية الآل .0

 .ستثمار في الشركة التابعة وذلك حسب طريقة الملكيةاأل
 .7507في نهاية العام  إعداد القوائم المالية الموحدة .5

 (0)حل مثال 
 إثبات عملية شراء أسهم التابعة. 1

 :كما يلي 0/0/7507التابعة في الشركة تقوم الشركة القابضة بإثبات عملية شراء أسهم 

 (الشركة العربية)ستثمار في الشركة التابعة اإل/ من حـ  055555
 النقدية / إلى حـ     055555 
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 .والحقوق غير المسيطر عليها عند التملك حتساب الشهرةإ. 2
 ستثمار في الشركة التابعةتكلفة اإل= الشهرة 

 .%05× صول الشركة التابعة عند التملكألصافي القيمة العادلة  -
 %  05× (25555 – 065555) – 055555= الشهرة 
 دينار 20333=  27555 – 055555=  الشهرة

الشركة  صولألصافي القيمة العادلة × % 75=  0/0/7507الحقوق غير المسيطر عليها في  -
 .التابعة عند التملك

 .دينار 00555( = 25555 – 065555)× % 75= الحقوق غير المسيطر عليها 
دة في .3  .وبعد التملك مباشرة 0/0/7507إعداد الميزانية الموح 

 (3)الجدول رقم 
دة للشركة القابضة والشركة التابعة كما في ورقة العمل الخاصة   1/1/2312بإعداد الميزانية الموح 

 التابعة القابضة البيان
 التسويات

 موحدة
 دائن مدين

 00555   0555 05555 النقدية
 05555   75555 35555 ذمم مدينة
 25555  05555 45555 75555 بضاعة
 20555 0555  45555 65555 بالصافي المعدات
 002555  0555 47555 25555 أراضي

الشركة التابعة ستثمار في ال
 555 055555   055555 (العربية)

 70555  70555   الشهرة
 300333   103333 203333 مجموع األصول 

      المطلوبات
 025555   25555 055555 ذمم دائنة

      حقوق الملكية
 075555  05555 05555 075555 رأس المال

 75555  05555 05555 75555 رأس المال اإلضافي
 05555  75555 75555 05555 أرباح محتجزة

 
     الحقوق غير المسيطر عليها

00555 
 

00555 
 750555   05555 025555 مجموع حقوق الملكية

لتزامات وحقوق مجموع ال 
 300333 320333 320333 103333 203333 الملكية
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صول الشركة جدول اطفاءات الفروقات بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة ألإعداد . 0
مع بيان حصة القابضة وحصة األقلية من تلك  2313و 2312ابعة للعامين الت  
 . طفاءاتال

بموجب طريقة الملكية يتم في نهاية كل عام إطفاء جزءًا من الفروقات بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية 
و العمر المتبقي لألصل أصل الشركة التابعة وبما يتناسب مع مقدار النقص الحاصل في قيمة األ صولأل

لدى الشركة  لهايتم توزيع الفرق بين القيمة العادلة والدفترية  ،مثالً  المعداتففي حالة  .الذي يتعلق به الفرق
دينار  0555لك سنويًا مبلغ وبالتالي يسته ،سنوات 0والبالغ  للمعداتالتابعة على العمر المتبقي 

%. 75أي ما نسبته  ،ل األقلية الباقيمن هذا الفرق وتتحم  % 05ل الشركة القابضة تتحم  ( 0÷0555)
 . 7507طفاءات الخاصة بالعام مبالغ اإل( 4)ويبين الجدول رقم 

 (0)الجدول رقم 
الشركة التابعة للعام إطفاء الفروقات بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية ألصول والتزامات 

2312 
إجمالي  البند

 الفرق
مبلغ الطفاء 

 2312للعام 
ما يخص القابضة 

(03)% 
ما يخص األقلية 

(23)% 
 755 055 0555 (0555) المعدات
 (0455) (0655) (2555) 05555 بضاعة
  555 555 0555 األراضي
 55 (4755) (4755) 70555 الشهرة

 (1233) (0333) (13233) صافي مبلغ االطفاءات
 . 7503مبالغ االطفاءات الخاصة بالعام ( 0)ويبين الجدول رقم 

 (0)الجدول رقم 
لتزامات الشركة التابعة للعام ا  إطفاء الفروقات بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية ألصول و 

2313 

إجمالي  البند
 الفرق

مبلغ الطفاء 
 2313للعام 

ما يخص القابضة 
(03)% 

األقلية ما يخص 
(23)% 

 755 055 0555 (0555) المعدات
 (655) (7455) 1(3555) 05555 بضاعة
  555 555 0555 األراضي
 55 (4755) (4755) 70555 الشهرة

 (033) (0033) (5233) صافي مبلغ االطفاءات

                                                           
 .من البضاعة عند التملك% 31واليت تشكل   0103اطفاء فرق البضاعة املباعة لعام  1
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 :ما يلي( 0)و ( 0)يالحظ من الجدولين 
 0555طفاء مبلغ إوعليه تم . سنوات 0على عمرها اإلنتاجي المتبقي البالغ  المعداتتم توزيع فرق  -أ 

دينار في  055وقد تم تحميل الشركة القابضة  ،7503دينار للعام  0555ومبلغ  7507دينار للعام 
 .دينار 755بمقدار كل سنة بينما تم تحميل األقلية 

حيث تم  ،من البضاعة في كل عامتم إطفاء فرق البضاعة على عامين وذلك حسب نسبة المباع  -ب 
طفاء الباقي في العام  7507من الفرق في العام % 25إطفاء   .7503وا 

نه لم أمع مالحظة  ،نخفاض الحاصل في قيمتهاوذلك تبعًا لإل عامفي كل % 00طفاء إما الشهرة فتم أ -ج 
 .ن الشهرة فقط تخص الشركة القابضةحتساب إطفاء للشهرة لألقلية نظرًا ألإيتم 

ن الفرق الخاص باألراضي إن األراضي ال تستهلك وبالتالي فيتم إطفاء أي من فرق األراضي نظرًا أل لم -د 
وعندها يتم إطفاء الفرق في السنة  ،يؤجل لحين بيع األراضي من قبل الشركة التابعة ألطراف خارجية

 .التي جرى فيها البيع
 :حسب طريقة الملكية 31/12/2312القيود الواجب إثباتها في دفاتر القابضة في  -0

 :تقوم الشركة القابضة بموجب طريقة الملكية بإثبات ثالث قيود سنويًا هي ،كما بينا سابقاً 
  :2312حصة القابضة من أرباح الشركة التابعة للعام : القيد األول

الشركة التابعة نظر قائمة دخل أ) دينار 055555يبلغ  7507حققت الشركة التابعة صافي ربح للعام 
 05555ن نصيب الشركة القابضة من ذلك الربح يبلغ إوعليه ف ،(والمعروضة ضمن المثال 7507للعام 
 :حيث يتم إثبات ذلك في دفاتر الشركة القابضة بالقيد التالي ،%(05×  055555)دينار 

  (الشركة العربية)التابعة الشركة ستثمار في اإل/ من حـ  05555
 التابعة الشركة ستثمار في أرباح اإل/ إلى حـ    05555 

قيد إطفاء الفروقات بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية ألصول الشركة التابعة والتي  :القيد الثاني
 :2312تخص الشركة القابضة والخاصة بالعام 

ويتم (. 4)دينار وكما هو موضح في الجدول رقم  2555يبلغ  7507ن مبلغ اإلطفاء الذي يخص العام أ
 :إثبات قيد اإلطفاء حسب القيد التالي

 (العربية)ستثمار في الشركة التابعة أرباح اإل/ من حـ  2555
 ستثمار في الشركة التابعة اإل/ إلى حـ     2555 

ن ما إوعليه ف ،دينار 2555ستثمارات في الشركة التابعة بمقدار ويالحظ ان القيد أعاله قد خفض أرباح اإل
دينار  20555ستثمار في الشركة التابعة سيكون إكأرباح  7507سيظهر في قائمة دخل القابضة للعام 

(05555 – 2555 .) 
  



 

 -244- 

 : 2312حصة القابضة من توزيعات أرباح الشركة التابعة للعام  :القيد الثالث
ن توزيعات أرباح الشركة التابعة تبلغ أ 7507يظهر من قائمة األرباح المحتجزة للشركة التابعة للعام 

دينار  37555أرباح الشركة التابعة وبالتالي تكون حصة القابضة من توزيعات  ،دينار 45555
 :يتم إثبات ذلك في دفاتر الشركة القابضة بالقيد التاليوعليه  ،%(05× 45555)

 توزيعات أرباح مستحقة القبض / من حـ  37555
 (الشركة العربية)ستثمار في الشركة التابعة اإل/ إلى حـ     37555 

ويالحظ ان توزيعات األرباح التي استحقت للشركة القابضة قد خفضت حساب االستثمار في الشركة 
 . التابعة نظرًا النها تمثل استالم القابضة لجزءًا من أرباح استثماراتها في الشركة التابعة

 :ستثمار في الشركة التابعة على النحو التاليستخراج رصيد حساب اإلإوقد تم 
 0/0/7507ستثمار في الشركة التابعة في حسب اإل رصيد 055555
 ستثمار في الشركة التابعةأرباح اإل+  05555

 إطفاء فروقات األصول   - (2555)
 حصة القابضة من توزيعات أرباح الشركة التابعة - (37555)

 30/07/7507ستثمار في الشركة التابعة في رصيد حسب اإل 032555
دة في نهاية السنة األولى للتملكإعداد القوائم . 5  المالية الموح 

دة في نهاية السنة األولى للتملك سنعرض فيما يلي اإلجراءات  لتوضيح كيفية تحضير القوائم المالية الموح 
 :الخاصة بذلك

دة  1.3.3  إجراءات إعداد قائمة الدخل الموح 
يتم إظهار الفروقات بين القيمة و يتم الحصول على قائمة الدخل لكل من الشركة القابضة والشركة التابعة  -أ 

العادلة والقيمة الدفترية ألصول والتزامات الشركة التابعة والواجب إطفاؤها في السنة الحالية في عمود 
لية أي مجموع ما يخص مع مالحظة إظهار كامل مبلغ اإلطفاء الذي يخص السنة الحا ،التسويات

ويظهر مبلغ اإلطفاء في حالة زيادة القيمة العادلة ألصول الشركة التابعة عن . الشركة القابضة واألقلية
في حين يظهر الفرق في الجانب الدائن في حالة  ،القيمة الدفترية في الجانب المدين من عمود التسويات

 .لتزامات بشكل عكسيوتعامل اإل. صلزيادة القيمة الدفترية عن القيمة العادلة لأل
ستثمارات في الشركة التابعة والظاهر في قائمة دخل الشركة القابضة عن يتم إلغاء حساب أرباح اإل -ب 

 .طرق جعله مدينًا في عمود التسويات
ن جزءًا من أرباح الشركة إف ،%055في حالة كون نسبة تملك القابضة ألسهم الشركة التابعة تقل عن  -ج 

لذا يتم إظهار حصة األقلية من أرباح الشركة التابعة في الجانب المدين من عمود  ،يعود لألقليةالتابعة 
دة  .التسويات ليتم طرحه من قيمة الربح الظاهرة في عمود قائمة الدخل الموح 

  



  

 -224- 

 :التالي( 6)حتساب حصة األقلية من أرباح الشركة التابعة فيتم كما هو موضح في الجدول رقم إويتم 
 (5)دول رقم الج

 حصة األقلية في أرباح الشركة التابعة
 75555 %(75×  055555)إجمالي حصة األقلية في أرباح الشركة التابعة 

طفاءات الفروقات بين القيمة العادلة إيطرح صافي حصة األقلية من 
 (4نظر الجدول رقم أ)صول الشركة التابعة والدفترية أل

(0755) 

 00055 أرباح الشركة التابعةصافي حصة األقلية في 
يتم جمع بنود اإليرادات والمصاريف الظاهرة في قائمة دخل الشركة القابضة والشركة التابعة ويتم إظهار  -د 

دة مع األخذ باإل  .عتبار للقيم الظاهرة في عمود التسوياتالمجموع في عمود قائمة الدخل الموح 
دة ع  :لى النحو التاليوبناء على ما سبق تظهر قائمة الدخل الموح 

دة عن الفترة المالية المنتهية في   31/12/2312قائمة الدخل الموح 

 الشركة ص الشركة س البيان
 التسويات

 مدين       دائن
دة  الموح 

 055555   355555 055555 المبيعات
 (402555)  2555 (005555) (355555) يطرح تكلفة المبيعات

 343555   005555 755555 مجمل الربح
 (003755) 0555 4755 (05555) (65555) يطرح مصاريف إدارية وبيعيه

 772055   055555 045555 صافي ربح العمليات
 555  20555  20555 أرباح االستثمار في التابعة

     700555 صافي الربح العام
حصة األقلية من أرباح الشركة 

 (00055)  000551   التابعة

 700555 0555 050555 055555 700555 صافي الربح 
دة أعاله ما يلي  :ويالحظ من قائمة الدخل الموح 

بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة ألصول الفروقات تم في عمود التسويات إثبات الجزء المطفأ من  -أ 
حيث  ،(2555)في الجزء المتعلق بالبضاعة المتمثل و  ،التابعة والذي يخص السنة الحاليةالشركة 

فقد أثبتت ( دينار 4755)نخفاض في الشهرة أما األ. ثبت بالجانب المدين لزياد تكلفة المبيعاتأ
 0555)هتالك اآلالت إوأخيرا اثبت فرق  .بالجانب المدين أيضا مما أدى الى زيادة قيمة المصاريف

 .المصاريفجمالي إبالجانب الدائن من عمود التسويات مما خفض قيمة ( دينار
دةلمنع اإلستثمار في الشركة التابعة أرباح اإلتم إلغاء  -ب   .زدواجية في عمود الموح 

                                                           
 (0)من جدول رقم  1
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تم إثبات حصة األقلية من أرباح الشركة التابعة وذلك بإظهار القيمة في الجانب المدين من عمود  -ج 
دة ،التسويات ة ويطرح حصة األقلية من أرباح الشركة التابع. ليتم طرحه من صافي الربح بعمود الموح 
دة يمثل ما يخص القابضة فقطنظرًا أل  .ن صافي الربح الظاهر بالموح 

المدين والدائن في مجموع المبالغ الظاهرة في الجانب ن يتساوى صافي ربح التابعة مع الفرق بين أيجب و 
 .عمود التسويات

دة 2.33  إجراءات إعداد قائمة األرباح المحتجزة الموح 
 :األرباح المحتجزة تظهر بالعادة على النحو التالين قائمة فإكما هو معروف 

 قائمة األرباح المحتجزة
 أرباح محتجزة في بداية العام ×××
 أرباح العام+  ×××

 توزيعات األرباح - (×××)
 أرباح محتجزة في نهاية العام ×××

 :ما بالنسبة إلجراءات إعداد قائمة األرباح المحتجزة فتتم على النحو التاليأ
يتم إلغاء أرباح محتجزة أول المدة لدى الشركة التابعة وذلك بإظهار القيمة الخاصة بها في الجانب  -أ 

دة هو رصيد األرباح المحتجزة لدى إوعليه ف ،المدين من عمود التسويات ن ما يظهر في عمود الموح 
 .الشركة القابضة في بداية العام

وذلك بإظهار القيمة الخاصة بها في الجانب المدين من  يتم إلغاء أرباح العام للشركة التابعة بالكامل -ب 
دة هو أرباح العام للشركة القابضةإوعليه ف ،عمود التسويات  .ن ما يظهر في عمود الموح 

يتم إلغاء توزيعات األرباح لدى الشركة التابعة بإظهار القيمة الخاصة به في الجانب الدائن من عمود  -ج 
دة هو مقدار توزيعات األرباح لدى الشركة القابضة ن ما يظهر فيإوعليه ف ،التسويات أما . عمود الموح 

عتبار ما يخص الشركة القابضة من هذه إعن سبب إلغاء توزيعات أرباح الشركة التابعة فيعود الى 
كما يتم إلغاء الجزء الخاص  ،مو الشركة القابضةساه  التوزيعات تمثل توزيعات داخلية لم يقبضها م  

 .باألقلية أيضاً 
يتم جمع بنود قائمة األرباح المحتجزة لدى الشركة القابضة والشركة التابعة ويتم إظهار المجموع في  -د 

دة مع األخذ باإل  .عتبار القيم الظاهرة في عمود التسوياتعمود الموح 
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دة للعام  وبناءً   :على النحو التالي 7507على ما سبق تظهر قائمة األرباح المحتجزة الموح 
دة في قائمة   31/12/2312األرباح المحتجزة الموح 

 البيان
الشركة 
 الدولية

الشركة  
 العربية

 التسويات
 دائن       مدين   

دة  الموح 

 05555  75555 75555 05555 0/0أرباح محتجزة 
 700555 0555 050555 055555 700555 أرباح العام

+37555  (45555) (075555) توزيعات أرباح -
0555 (075555) 

 040555 40555 070555 05555 040555 30/07أرباح محتجزة 
دة أعاله ما يلي  :ويالحظ من قائمة األرباح المحتجزة الموح 

 .لدى الشركة التابعة بجعله مدين 0/0تم إلغاء رصيد أرباح محتجزة في  -أ 
 (.األخير من قائمة الدخلالسطر )تم نقل أرباح العام والتسويات الخاصة بها كما ظهرت بقائمة الدخل  -ب 
 .تم إلغاء توزيعات أرباح الشركة التابعة بجعلها دائنة بعمود التسويات -ج 
في حالة إتباع طريقة الملكية تتساوى األرقام الظاهرة في قائمة األرباح المحتجزة لدى الشركة القابضة  -د 

دة في القائمة د األرباح المحتجزة لدى ن يتساوى رصيأكما يجب  ،مع األرقام الظاهرة في عمود الموح 
جانب المدين والدائن من عمود ال يالشركة التابعة في نهاية العام مع الفرق بين مجموع المبالغ الظاهرة ف

 .التسويات
دة قائمة المركز الماليإجراءات إعداد  3.3.3  الموح 

دة خالل الفترات التالية للتملك بشكل مشابه إلجراءات دة بعد  يتم إعداد الميزانية الموح  إعداد الميزانية الموح 
دة في . ختالفاتالتملك مباشرة مع وجود بعض اإل وفيما يلي اإلجراءات الخاصة بإعداد الميزانية الموح 

 :نهاية السنة األولى للتملك
يتم إظهار الفروقات بين القيمة و يتم الحصول على ميزانية كاًل من الشركة القابضة والشركة التابعة  -أ 

. يمة الدفترية ألصول والتزامات الشركة التابعة وذلك برصيد الفروقات في بداية الفترةالعادلة والق
لتزامات الخاصة بالسنة الحالية في عمود التسويات وبالمقابل يتم إظهار قيم إطفاء فروقات األصول واإل

. الفروقات وبالجانب األخر لمكان ظهور قيمة الفروقات في بداية الفترة وذلك بهدف تخفيض رصيد تلك
ففي حالة البضاعة والتي تم إظهار الفروقات الخاصة بها في بداية الفترة في الجانب المدين من عمود 

يتم إظهار الجزء  ،ن القيمة العادلة للبضاعة تزيد عن القيمة الدفتريةنظرًا أل( دينار 05555)التسويات 
دينار في الجانب الدائن من عمود  2555المطفأ من فرق البضاعة والخاص بالسنة الحالية والبالغ 

دة هو باقي رصيد الفرق غير المطفأ إوبالتالي فان ما ينقل  ،التسويات  (.دينار 3555)لى عمود الموح 
ويتم في الفترات التالية  ،ستثمار في الشركة التابعة حيث يجعل دائنًا بعمود التسوياتيتم حذف حساب اإل -ب 

ستثمار في كة التابعة على مرحلتين حيث يحذف رصيد اإلستثمار في الشر للتملك حذف حساب اإل
 .ابعة في بداية الفترة ثم يحذف التغير الذي طرأ عليه خالل العام بالمرحلة الثانيةالشركة الت  
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يتم حذف حسابات حقوق الملكية لدى الشركة التابعة وهي حساب رأس المال ورأس المال اإلضافي  -ج 
دة قيم حقوق الملكية للشركة  ،في عمود التسوياتواألرباح المحتجزة بجعلها مدينة  ليظهر في عمود الموح 

 .القابضة فقط
حيث يتم إثبات  ،يتم إظهار قيمة الحقوق غير المسيطر عليها بالجانب الدائن من عمود التسويات -د 

الحقوق غير المسيطر عليها على مرحلتين األولى تمثل الحقوق غير المسيطر عليها في بداية الفترة 
ويمثل التغير في الحقوق غير . والثانية التغير الذي طرأ على الحقوق غير المسيطر عليها خالل الفترة

طفاء الذي ة التابعة بعد خصم مبلغ اإلالمسيطر عليها خالل الفترة صافي حصة األقلية في أرباح الشرك
  .األقلية مطروحًا منه حصة األقلية في توزيعات أرباح الشركة التابعة يخص  
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دة في  وبناءً   :على النحو التالي 30/07/7507على ما سبق تظهر الميزانية الموح 
دة كما في   31/12/2312الميزانية الموح 

 البيان
الشركة 
 القابضة

الشركة 
 التابعة

 التسويات
دة دائن    مدين        الموح 

 22555   32555 65555 النقدية
 03555   40555 30555 ذمم مدينة
 752555 2555 05555 00555 042555 بضاعة

 55 37555   37555 توزيعات أرباح مستحقة القبض
ستثمار في الشركة التابعة اإل
 055555   032555 (الشركة العربية)

32555 55 

 004555 0555 0555 65555 00555 بالصافي المعدات
 035555  0555 60555 65555 أراضي
 73055 4755 70555   الشهرة

 500033   262000 536000 مجموع األصول
      المطلوبات
 702555   07555 030555 ذمم دائنة

 070555  37555 45555 075555 توزيعات أرباح مستحقة الدفع
      الملكيةحقوق 

 075555  05555 05555 075555 رأس المال
 75555  05555 05555 75555 رأس المال اإلضافي

 040555  05555 05555 040555 أرباح محتجزة
 

 00555    الحقوق غير المسيطر عليها
050551 70055 

    045555 700555 مجموع حقوق الملكية
 لتزامات وحقوقمجموع ال 

 500033 706555 706555 252333 035333  الملكية

 :ويالحظ من الميزانية أعاله ما يلي
تم إلغاء توزيعات أرباح مستحقة القبض لدى القابضة وتخفيض توزيعات أرباح مستحقة الدفع لدى  -أ 

 .التابعة كونهما تمثالن مديونية متبادلة بين الشركتين
كما تم  ،دينار وهي تمثل رصيد الفرق بالبضاعة في بداية العام 05555تم زيادة قيمة البضاعة بمقدار  -ب 

 . دينار وذلك بالجزء الخاص بالبضاعة المباعة خالل العام 2555تخفيض البضاعة بقيمة 

                                                           
 دينار  05055=  0555حصة األقلية من توزيعات التابعة -00055صافي حصة األقلية من ارباح التابعة  1
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حيث تم في  ،وقد تم اإللغاء بخطوتين ،ستثمار في الشركة التابعة بالكاملتم إلغاء رصيد حساب اإل -ج 
تم إلغاء التغير الذي ثم  ،دينار 055555في بداية الفترة الحالية والبالغ  ستثمارالبداية إلغاء رصيد اإل
 .دينار 32555ستثمار خالل العام والبالغ طرأ على حساب اإل

 .دينار 0555رصيد األراضي لدى الشركة التابعة بمقدار الفرق في بداية العام والبالغ  زيادةتم إثبات  -د 
ثم تم إطفاء  ،دينار 0555الموجود لدى الشركة التابعة في بداية العام بمبلغ  المعداتتم تخفيض فرق  -ه 

 .دينار 0555جزءًا من الفرق والبالغ 
ثم تم  ،دينار 70555تم إثبات الشهرة والناتجة عن تملك أسهم التابعة والتي بلغ رصيدها في بداية العام  -و 

 (.دينار 4755)العام الحالي  نخفاض بقيمتها والذي يخصتخفيض قيمة الشهرة بمقدار اإل
ثبت الحقوق غير أحيث  ،التابعةالشركة تم إثبات الحقوق غير المسيطر عليها في صافي أصول   -ز 

وأضيف إليها مقدار التغير الذي طرأ على صافي  ،(دينار 00555)المسيطر عليها في بداية الفترة 
 (.دينار 05055)الحقوق غير المسيطر عليها خالل العام 

 .إلغاء بنود حقوق الملكية لدى الشركة التابعة بالكاملتم  -ح 
 ستثمارات في القوائم المالية المنفصلة للشركة األم  المحاسبة عن ال .0

صول غير ستثمار في الشركة التابعة ضمن األهي القوائم التي تعرضها المنشأة األم حيث يظهر حساب اإل
 .ئم دمج قوائم القابضة مع التابعةوبالتالي ال يتم في هذه القوا ،مالمتداولة في قائمة المركز المالي للشركة األ

لى جانب القوائم المالية الموحدة إويشار هنا إلى أن القوائم المالية المنفصلة تشمل القوائم التي تعرض 
منفصلة بعرض قوائم مالية " القوائم المالية الموحدة( "72)وال يلزم معيار المحاسبة الدولي رقم  ،للشركة األم

م عند توفر الشروط كما ويتم عرض القوائم المالية المنفصلة من قبل الشركة األ. إلى جانب القوائم الموحدة
 .ج/3/7ربعة السابق ذكرها في هذا الفصل في الفقرة األ

ي ستثمارات ففإن على الشركة القابضة محاسبة اإل ،عندما تقوم الشركة األم بإعداد القوائم المالية المنفصلة
 :الشركات التابعة في قوائمها المالية المنفصلة بإحدى الطريقتين التاليتين

 التكلفة . أ
ستثمار بالشركة التابعة مع حيث يتم تقييم اإل(.2)رقم  المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةبموجب . ب
 .(كدخل شامل آخر)من حقوق الملكية عتراف بفروقات التقييم ضاإل

 . ستثماراتمن الطريقتين السابقتين على كل فئة من اإل ويتم تطبيق أي
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 التمارين 
 (ختيار من متعددإ)التمرين األول 

 :ضع دائرة حول الجابة األصح لكل سؤال من األسئلة التالية
 :كما يلي (س)فيتم معالجتها لدى الشركة  ،وظهرت شهرة سالبة (ص)للشركة  (س)ركة عند تملك الش .0

 . عتراف بها كإيراد في بيان الدخليتم اإل .أ 
 . يتم توزيعها بشكل نسبي على الموجودات الثابتة المتعلقة بها .ب 
 .عتراف بها ضمن حقوق الملكيةيتم اإل .ج 
 .نتاجي للموجودات المتعلقة بهاعتراف بها كإيراد على مدار العمر اإليتم اإل .د 

 :الموحدة ضمنقائمة المركز المالي في  (األقلية)غير المسيطر عليها حقوق العرض  يتم .7
 .بند منفصل في حقوق الملكية .ب  .المطلوبات غير المتداولة .أ 

 .المطلوبات المتداولة .د  .بين المطلوبات المتداولة وحقوق الملكية .ج 

رها إلعفاء المنشأة من إعداد القوائم المالية أي من البنود التالية ليس ضمن الشروط الواجب توف   .3
 :الموحدة
 .األم هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمنشأة أخرىالمنشأة  .أ 
أن أدوات الدين الصادرة للمنشأة األم أو حقوق الملكية لها غير متدوالة في سوق األوراق  .ب 

 .المالية
أن تقوم المنشأة األم النهائية بإعداد قوائم مالية موحدة متوفرة لإلستخدام العام وممتثلة  .ج 

 .التقارير الماليةللمعايير الدولية إلعداد 
 .صدار سنداتأن المنشأة قيد إيداع بياناتها المالية لدى هيئة األوراق المالية إل .د 

 :ال يجوز إعداد قوائم مالية موحدة إذا كان اإلستثمار في الشركة مؤقتًا وسيتم التخلص منه خالل .4
 شهور 6 .ب  شهر 00 .أ 

 .القابضةدارة الشركة إالمدة التي تحددها  .د  شهر          07 .ج 

فعند توزيع  ،(القابضة والتابعة)السيطرة  في حالة السيطرة (الحيازة)التملك ستخدام طريقة إذا ما تم إ .0
 : عتبارهاإب( القابضة)م ن تعالج األرباح الموزعة في دفاتر الشركة األأاألرباح من الشركة التابعة يجب 

 .إيرادات مؤجلة توزع على مدة التملك .ب  .إيرادات .أ 

 .ضمن حقوق الملكية كدخل شامل آخر .د  .ستثمار في الشركة التابعةلقيمة اإلتخفيض  .ج 

وذلك مقابل إصدار أسهم ( ب)من صافي أصول الشركة % 65( أ)شركة التملكت  0/0/7507في   .6
 4دينار والقيمة العادلة بتاريخ التملك  0سهم للسمية سهم القيمة اإل 055555عددها ( ب)لمالكي 
دينار وزعت منها نقدًا  005555أرباح قدرها  7507خالل عام ( ب)حققت الشركة . للسهم دنانير

 .دينار 25555
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 :بطريقة حقوق الملكيةيصبح ( ب)في الشركة التابعة ( أ)ستثمار الشركة إرصيد 
 دينار 465555 .ب  دينار 425555 .أ 
 دينار 065555 .د  دينار 436555 .ج 
ستثمارات في محاسبة اإل األمفإن على الشركة  ،القوائم المالية المنفصلةعندما تقوم الشركة األم بإعداد  .2

 :الشركات التابعة في قوائمها المالية المنفصلة كما يلي
 بطريقة التكلفة              .أ 
 (.2)رقم  المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةبموجب  .ب 
 بطريقة حقوق الملكية      .ج 
 (ب)او ( أ) .د 
ن القيمة أب علماً  ،دينار 05555من اسهم الشركة الشرقية مقابل %  05 بتملكقامت الشركة الماسية  .0

كما كانت القيمة الدفترية . دينار 05555لتزاماتها ا  دينار و  075555صول الشركة الشرقية العادلة أل
 .دينار 055555صول الشركة الشرقية أل

ستظهر في القوائم المالية الموحدة  للشركة الماسية عند  ة ن الشهر إف( الحيازة)بموجب طريقة التملك  
  :التملك بمبلغ

 دينار 74555 .ب  دينار      05555 .أ 
 ال شيء مما ذكر   .د  دينار     45555 .ج 
 :ندماج كما يلياأل عندخرى أيتم معالجة المصاريف المباشرة المتعلقة بتملك شركة لشركة  .2

 ستثمارلتكلفة اإلتضاف  .ب  مصاريف ضمن بيان الدخل        .أ 
 .ات الموحدة نهاية الفترة الماليةيرادتخفض من اإل .د  ستثمار       تطرح من تكلفة اإل .ج 

ندماج إالمشتراه في حال ن الشركة أب( عالقة القابضة والتابعة)ندماج عن حالة السيطرة يختلف اإل .05
 :عمالاأل

 .ندماجعتبارية والقانونية لها بعد اإلتستمر الشخصية اإل .أ 
 .القانوني لهاتصفيتها وينتهي الوجود االعتباري و يتم  .ب 
 .و يتم تصفيتهاأتمر كشركة مستقلة ن تسأيمكن  .ج 
 .ال شيء مما ذكر .د 

 التمرين الثاني     
 (الشراء) لطريقة الحيازة وفقاً ( ص)صول الشركة أمن صافي % 65( س)تملكت الشركة  0/0/7507في 

وقد قدرت صافي أصول الشركة  ،شركة تابعة( ص)الشركة صبحت أو  الف دينار( 455)بكلفة قدرها 
ذا حققت إف دينار فأل( 005)القيمة الدفترية وبلف دينار أ( 055)بقيمها العادلة بتاريخ التملك بمبلغ ( ص)

لف دينار ووزعت منها على المساهمين أ( 055)أرباحًا صافية قدرها  7507خالل عام ( ص)الشركة 
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( 00) 7507لعام  ةصول المشتراة المخصصلأل التقييمعادة إطفاء فروقات إط لف دينار وبلغ قسأ( 45)
 .ستخدام طريقة حقوق الملكيةإويتم . لف دينارأ
- :المطلوب 
 . 0/0/7507حسب الشهرة التي ستظهر في الميزانية كما في إ. 0 
 .30/07/7507في ( س)ستثمار في دفاتر الشركة رصيد حساب اإلحسب إ. 7 
 الثالثالتمرين  

كما دفعت  ،دينار نقداً  25555بمبلغ ( ص)أسهم الشركة  %05( س)إشترت الشركة  0/0/7507في 
وتتبع . دينار نقدًا عموالت سمسرة وأتعاب مدققين ومحامين إلتمام الصفقة 0555مبلغ ( س)الشركة 
ألسهم الشركة ( س)ونتج عن شراء الشركة . إلثبات عملية اإلندماج( التملك)طريقة الحيازة ( س)الشركة 

  -:يلي وقد ظهرت الميزانيتين عند اإلندماج كما ،(س)في الشركة ( ص)إندماج الشركة ( ص)
 (ص)ركة الش    

 القيمة العادلة القيمة الدفترية (س)ركة الش   البيان
 35555 35555 05555 النقدية 

 0555 05555 05555 ذمم مدينة 
 37555 75555 05555 بضاعة 
 05555 45555 45555 مباني 

 123333 133333 103333 مجموع األصول 
 45555 45555 05555 ذمم دائنة 

  35555 05555 س المال أر 
  35555 45555 أرباح محتجزة 

  133333 103333 لتزامات وحقوق الملكية مجموع اإل
 :المطلوب

 .(ص)إحتساب تكلفة شراء أسهم الشركة  -0
 .(ص)والخاصة بعملية إندماج الشركة ( س)إثبات القيود الالزمة في دفاتر الشركة  -7

 التمرين الرابع 
وقد نتج عن . دينار نقداً  75555بسعر ( ص)أسهم الشركة % 05( س)شترت الشركة إ 0/0/7507في 

تبعت الشركة طريقة الحيازة ا  و . عالقة قابضة وتابعة بين الشركتين( ص)ألسهم الشركة ( س)شراء الشركة 
( ص)صول الشركة ن القيمة العادلة ألأب علماً  (.ص)سهم الشركة التابعة أثبات عملية شراء إل( التملك)

  :بذلك التاريخ كانت كما يلي
 0555ذمم دائنة  ،دينار 2555جهزة المعدات واأل ،دينار 6555البضاعة  ،دينار 4555الذمم المدينة  

 .  دينار
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( ص)ركة التابعة والش( س)للشركة القابضة عداد الميزانية الموحدة ستكمل ورقة العمل التالية إلإ :المطلوب
 .0/0/7507كما في 

 القابضة البيان
 س

 التابعة
 ص

 موحدة التسويات
 دائن مدين

    0555 7555 النقدية 
    0555 0555 ذمم مدينة 
    4555 6555 بضاعة 

    0555 04555 معدات واجهزة 
      الشهرة 

     75555 (ص)اإلستثمار في الشركة التابعة 
    10333 03333 مجموع األصول 

    6555 0555 ذمم دائنة 
    2555 35555 س المال أر 

    7555 07555 أرباح محتجزة 
      حقوق االقلية 

    10333 03333 لتزامات وحقوق الملكية مجموع اإل
 التمرين الخامس 

 45555بإصدار ( س)وقد قامت الشركة ( ص)كامل أسهم الشركة ( س)إشترت الشركة  0/0/7507في 
سهم أدنانير للسهم مقابل شراء جزء من  0دينار للسهم والقيمة السوقية  0سهم من أسهمها قيمتها اإلسمية 

( س)عت الشركة ودف ،دينار 35555نقدًا بمبلغ ( ص)ركة كما تم شراء الجزء األخر من أسهم الش ،(ص)
صدار  0555دينار نقدًا عموالت سمسرة إلتمام الصفقة ومبلغ  3555مبلغ  دينار مصاريف طباعة وا 

في ( ص)ندماج االشركة إ( ص)ونتج عن عملية شراء الشركة . المستخدمة في تمويل عملية الشراءاألسهم 
  .عملية اإلندماج قة الشراء إلثباتتقوم بإتباع طري( س)علمًا بأن الشركة . (س)الشركة 
 (.س)احسب تكلفة شراء الشركة  :المطلوب

 التمرين السادس 
 .مالية موحدة مع شركاتها التابعة عداد قوائمإم من عدد الشروط الواجب توفرها حتى تعفى الشركة األ
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 ول جابة التمرين األ إ
 05 2 0 2 6 0 4 3 7 0 الرقم 
 ب أ ب د ج ج ج د ب أ جابة ال

 جابة التمرين الثاني إ
  055555× % 65 – 455555= الشهرة . 0

 دينار  055555=            
 :ستثمار في الشركة التابعة على النحو التاليستخراج رصيد حساب اإلإوقد تم .  7

 0/0/7507ستثمار في الشركة التابعة في رصيد حسب اإل 455555
 %65×055555 ستثمار في الشركة التابعةأرباح اإل+  65555

 إطفاء فروقات األصول   - (00555)
 %65×45555حصة القابضة من توزيعات أرباح الشركة التابعة - (74555)

 30/07/7507ستثمار في الشركة التابعة في رصيد حسب اإل 021333
 التمرين الثالث   جابةإ
 .فال تعتبر من تكلفة الشراءلشراء ا مصاريف ام  أدينار  25555( = ص)سهم الشركة أتكلفة شراء  -0
 :(س)القيود المحاسبية إلثبات عملية الشراء في دفاتر الشركة  -7

 ومن ثم يتم إحتساب الشهرة 
 نسبة التملك × القيمة العادلة لصافي األصول للشركة المتملكة  -تكلفة اإلستثمار= الشهرة  
         =25555   -  (075555 – 45555)  ×05% 
 دينار  6555=           

 :(ص)لتزامات التي إنتقلت الى الشركة صول واإلثبات األالقيد المحاسبي التالي إل إعدادوسيتم  -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0/0/7507المندمجة    -( ص)اإلستثمار في الشركة / من حـ     25555  
 النقدية/ لى حـإ    25555       

 0/0/7507النقدية                                   / من  حـ 35555       
 ذمم مدينة / حـ       0555       
 بضاعة / حـ     37555       
 مباني / حـ     05555       
 الشهرة / حـ      6555       

   المندمجة  -( ص)اإلستثمار في الشركة / إلى حـ    25555              
 ذمم دائنة / حـ        45555              
 (قليةاأل)حقوق غير المسيطرين/ حـ        06555              

(075555 – 45555 )×75% 
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  :جابة التمرين الرابعإ
 %05×(0555-2555+6555+4555+0555) – 75555= الشهرة  

 دينار  0333=        07555  - 75555=            
 القابضة البيان

 س
 التابعة
 ص

 موحدة التسويات
 دائن مدين

 3555   0555 7555 النقدية
 07555 0555  0555 0555 ذمم مدينة
 07555  7555 4555 6555 بضاعة
 73555  4555 0555 04555 جهزةأمعدات و 
 0555  0555   الشهرة

 5 75555   75555 (ص)اإلستثمار في الشركة التابعة 
 00333   10333 03333 مجموع األصول

 03555  0555 6555 0555 ذمم دائنة
 35555  2555 2555 35555 المال أسر 

 07555  7555 7555 07555 أرباح محتجزة
 3555 3555    حقوق االقلية
 00333 74555 74555 10333 03333 لتزامات وحقوق الملكيةمجموع اإل

 جابة التمرين الخامس إ
 =  (ص)الستثمار لشراء أسهم الشركة تكلفة 
 دينار   755555=         0×  45555( س)القيمة السوقية لألسهم المصدرة من قبل الشركة     
 دينار  35555النقدية المدفوعة لشراء الجزء اآلخر من االسهم                            +     

 دينار 735555         المجموع                      
ستثمار بل تعتبر مصروف ضافتها لتكلفة اإلإدينار لم يتم  4555ندماج البالغة ن مصاريف اإلأنالحظ   

 (.3)رقم  المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةفترة وفق متطلبات 
 جابة التمرين السادس إ

 :التالية مجتمعةعداد قوائم مالية موحدة في حالة تحقق الشروط إم من تعفى الشركة األ
و مملوكة جزئيًا لشركة أخرى ووافق أ ،م هي نفسها شركة تابعة مملوكة بالكاملذا كانت الشركة األإ (0

 .على عدم إعداد قوائم المالية موحدة( األقلية)بقية المالكين للشركة 
سواء ( بورصة)م غير متداولة في سوق عام و أدوات حقوق الملكية للشركة األأذا كانت أدوات الدين إ (7

 .و خارجيأكان السوق محلي 
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لبياناتها المالية الموحدة لدى هيئة أوراق  ،و ليست قيد عملية إيداعأ ،م بإيداعذا لم تقم الشركة األإ (3
 .و أي هيئة تنظيميةأمالية 

ئم مالية موحدة تتفق م النهائية أو أي من الشركات القابضة الوسيطة تعد قواذا كانت الشركة األإ (4
 .ومتطلبات المعايير الدولية
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 اإلنشاءعقود : الخامس عشرالفصل 
 

 :ةيالفصل التعليمأهداف  
 :ًا باألمور التاليةيتوقع أن يكون القارئ ملم   الفصلبعد دراسة هذا 

  نواعهاأو  اإلنشاءة عقود ماهي  توضيح. 

  جراءات عقود  .طويلة األجل اإلنشاءبيان شروط وا 

  اإلنشاءو تجزئة عقود أتوضيح الحاالت التي يتم فيها تجميع. 

  نشاءيراد عقود اإلإمكونات وقياس. 

  اإلنشاءبيان مكونات تكاليف عقد. 

  نشاء ومصروفاتهاإلعتراف بإيراد عقد اإل. 

  تقدير نتائج عقد بيان الشروط الواجب توافرها في العقد ذو السعر المحدد والتي يمكن عندها
 .نشاء بموثوقيةاإل

  نشاءنجاز لعقود اإلسلوب المخرجات في تحديد نسبة اإلأسلوب المدخالت و أشرح الفرق بين. 

 ستخدامها حسب إنجاز وطريقة المقاولة المنتهية، والطريقة الواجب بيان الفرق بين طريقة نسبة اإل
 ".عقود اإلنشاء(: "11)المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 نشاءعقود اإل(: "11)فصاحات التي يتطلبها المعيار المحاسبي الدولي رقم بيان اإل." 
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 عقود اإلنشاء  
Construction Contracts 

 مقدمة  .1
( المقاول)ول تفاق بين طرفين يقوم بموجبه الطرف األإ "اإلنشاءعقود "و ما تسمى أعقود المقاوالت تمثل  

. عند توقيع العقد حيانفي معظم األ وثابت مقابل مبلغ محدد( المستفيد)صل لصالح الطرف الثاني أ بتشييد
وتبرز المشكلة . وشق الطرق وغيرها والجسور ، عقود بناء المبانياإلنشاءمثلة على عقود ومن األ

يستغرق تنفيذه في العادة فترة زمنية طويلة  حيث في دفاتر المقاول اإلنشاءالمحاسبية لمعالجة عقود 
يراد إلتوزيع  ةمالئم معالجة محاسبيةفترة محاسبية واحدة، مما يتطلب  كثر منألوبالتالي تمتد فترة تنفيذه 

 . العقد وتكاليفه عبر الفترات المحاسبية لتنفيذ العقد
 ويبين المعيارد اإلنشاء طويلة األجل، المعالجة المحاسبية لعقو  ،(11)يتناول معيار المحاسبة الدولي رقم 

تجعل  اإلنشاءعلى أن الطبيعة طويلة األجل لعقود  توافقويوجد (  واألرباح)توقيت اإلعتراف باإليرادات 
ال تتوافق مع مبدأ المقابلة ومفهوم اإلنتظار حتى إنتهاء العقد اإلنشائي لإلعتراف باإليرادات الناجمة عنه 

خالل مدة العقد اإلنشائي قد  المقاولوبما أن األعمال المنفذة من قبل . ستحقاقاإلساس أالفترة المالية و 
 Percentage of) طريقة نسبة اإلنجاز تبنيتختلف من فترة ألخرى، وتطبيقًا لمبدأ المقابلة  فقد تم 

Completion) ، درجة أو مقدار اإلنجاز الذي تم من قبل يتناسب معوالتي تعترف باإليرادات بشكل 
 وهي غير مقبولة بموجب المعايير الدولية اإلنشاءخرى لمعالجة عقود أوهناك طريقة  ،(المقاول)المنشأة 

 ".المقاولة المنتهية"وهي ما تسمى طريقة  التي ال تعترف باإليرادات إال عند اإلنتهاء من العقد اإلنشائيو 
الدولية إلعداد معايير التباعها بموجب إنجاز هي الطريقة المحاسبية الوحيدة الواجب وتعتبر طريقة نسبة اإل

مثلة على حدى األإ، حيث تعتبر هذه الطريقة (11)بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  – التقارير المالية
  .ثناء تقديم الخدمةأي أيراد قبل نقطة البيع عتراف باإلاإل

في القوائم المالية للمقاولين  "اإلنشاءعقود ( "11)ة الدولي رقم ويتم تطبيق معيار المحاسب
(Contractors) كما تشمل عقود تقديم الخدمات المرتبطة مباشرة بإنشاء األصل، مثل عقود خدمات ،

مديري المشاريع والمهندسين المعماريين، وعقود هدم أو ترميم األصول وترميم البيئة بعد إزالة األصول 
 (.القديمة)

  اإلنشاءنواع عقود أ .2
هو عقد يتم بين طرفين المقاول والعميل بشروط محددة   Construction Contractاإلنشاءعقد 

إلنشاء أصل أو مجموعة من األصول المترابطة أو التي تعتمد على بعضها من حيث التصميم والتقنية 
  .والوظيفة أو الغاية النهائية منها
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  :يراد العقدإوفق طريقة تسعير  اإلنشاءنواع عقود أ 1.2
 :الى اإلنشاءيراد العقد بالنسبة للمقاول، تقسم عقود إوتحديد  اإلنشاءوفقًا لطريقة تسعير عقد  

 Fixed Price Contract دالعقد ذو السعر المحد   -أ
ن أة حتمالي  إهو عقد إنشاء يحدد سعره بشكل ثابت، أو يحدد فيه سعر ثابت للوحدة  المنتجة في العقد، مع 

 .يكون خاضع لشروط تصاعد التكاليف
 Cost – plus Contractعقد التكلفة زائد نسبة   -ب

تفاق بين المقاول والعميل على تحديد سعر العقد من خالل مجموع التكاليف الفعلية هو عقد يتم فيه اإل
 .الفعلية المتكبدةو نسبة محددة من التكاليف أا رقم ثابت المنفقة على العقد مع إضافة إم  

  :فترة العقدوفقًا لطول  اإلنشاءنواع عقود أ 2.2
 :    إلى نوعين هما اإلنشاءوفقًا لطول فترة العقد تقسم عقود  
وهي العقود التي يتم تنفيذها وتسليمها   Short-Term Contract عقود إنشاءات قصيرة األجل -أ

وال توجد أية مشكلة في تحديد أرباح العقد حيث يتم . للعميل خالل نفس الفترة التي يتم فيها التعاقد
 .يراد العقد بالكامل والمصاريف المتعلقة بالعقد بذات الفترة الماليةإعتراف باإل
وهي العقود التي يتم تنفيذها على مدار  Long-Term Contractعقود إنشاءات طويلة األجل  -ب
متداد تحقق ة نظرًا إلوع من العقود بحاجة لمعالجة محاسبية خاص  وهذا الن  . كثر من فترة محاسبية واحدةأ

صدرت العديد أوقد . كثر من فترة واحدة وضخم حجم تلك العقودد المصاريف المتعلقة بالعقد أليراد وتكب  اإل
 ، مثل المعيار المحاسبياإلنشاءبات لمحاسبة عقود المحاسبية في معظم البلدان متطل  من المجامع المهنية 

  (SAAP 9)   ادر عن المجمع البريطاني للمحاسبين القانونيين، وكذلك المعيار المحاسبي الص(APB 
 (IAS11)الصادر عن المجمع األمريكي للمحاسبين القانونيين، وكذلك المعيار المحاسبي الدولي ( 29

 . عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية

جراءات عقود  .3  طويلة األجل  اإلنشاءشروط وا 
حكام القانونين التجاري والمدني حيث تحدد التشريعات في أمعظم شروطها عادة من  اإلنشاءتستمد عقود 
فهي  اإلنشاءا اإلجراءات التي تتبع عادة في عقود أم  . اإلنشاءطار والضوابط المنظمة لعقود كل دولة اإل

  :بشكل عام كما يلي
 .مواصفاتها والفترة الزمنية المحددة لهاو يتم تحديد شروط المقاولة  -أ 
يعادل نسبة مئوية محددة من ( بتدائيإمؤقت أو )يقدم المقاول عطاءه للمقاولة مرفقًا بتأمين نقدي  -ب 

كما أن هذا . على المقاول حالة عطاء المقاولةإفي حالة عدم ويرد هذا التأمين . للعطاء الكليةالقيمة 
 .التأمين يصادر إذا ما تخلي المقاول عن عطائة قبل فرز العطاءات

كفالة ُحسن تنفيذ او تأمين نقدي لدى البنك لضمان حسن العطاء على المقاول، يطلب منه  حالةإعند  -ج 
 .فق عليهالتزامه بالشروط المت  ا  تنفيذ المشروع و 
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كما يضمن العقد في معظم األحيان للعميل . في العقد تغيراتوامر الأ من العقد شروط لمعالجةيتض   -د 
% 52-11من  حذف أو إضافة أعمال جديده للمقاولة وذلك في حدود نسبة مئوية معينة تتراوح عادةً 

ب العقد إنشاء أصل إضافي حسب رغبة العميل أو قد يتم تعديله ليشمل وقد يتطل   .من قيمة المقاولة
 . إنشاء أصل إضافي

 :عقد إنشاء  منفصل عندماه ن  أإن إنشاء األصل اإلضافي يجب أن يعامل على  
يختلف بشكل كبير في التصميم، والتقنية أو الوظيفة عن األصل أو األصول الواردة في العقد . 1

 .األصلي
 .ظر عن سعر وشروط العقد األصلييتم التفاوض على سعر األصل اإلضافي بغض الن  . 5
 .ساسييراد العقد األإوامر التغير في العقد تعتبر جزء من أ ن  إالشرطان المذكوران ف ذا لم ينطبقإا أم  

نسبة مئوية معينة من  العقد مبالغ وتوقيت الدفعات الواجب تسديدها والتي تشكل عادةً  تحدد شروط -ه 
كما جرت العادة أيضًا على أن يدفع العميل للمقاول عند التعاقد دفعه مقدمة . قيمة األعمال المنجزة
 .زمة للمقاولةكسلفة لشراء المواد الآل

حيث يتم فرض غرامة . لتزاماتهإلها المقاول في حال إخالله بالتي يتحم   الغراماتتحدد شروط العقد  -و 
 .اول عن كل يوم تأخير في تسليم المشروع للعميلتأخير على المق

، وقد جرت العادة يقوم المقاول بتسليم المشروع للعميل والحصول على مخالصة، المشروعبعد إنجاز  - ز
 المشرف على المشروع  ة من قبل مهندس العميلعموق مخالصةن يتم تسليم المقاولة بموجب شهادة أ
و الحصول على كفالة صيانة من أما يتم حجز تأمين صيانة  وعادةً . و من جهة يفوضها بذلكأ

بعد تسليم  ه صيانة الزمة بعد تسليم المشروع ولمدة سنة عادةً ي  أجراء المقاول لصالح العميل إل
 .ي عيوب تظهر الحقاً أالمشروع لضمان خلو المشروع من 

  اإلنشاءتجميع وتجزئة عقود  .4
ت مع عميل واحد، ويتضمن هذا العقد آنشاءإ( عقود أو)عقد برام إب المقاول يقومبعض الحاالت في 

على معالجة كل ( 11)والقاعدة العامة لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم . صلأكثر من أنشاء إ
صول في العقد مجموعة األ تستلزم معالجةبعض الحاالت المحدودة  ن  أال إصل في العقد على حدة، أ
 .إظهار الجوهر اإلقتصادي للعقد أو مجموعة العقود كعقد واحد بهدف( و العقودأ)

صل يجب أن يعامل كعقد إنشاء منفصل وذلك عند أن إنشاء كل إعندما يغطي العقد عددًا من األصول ف
 :توفر أي من الشروط التالية

 يتم تقديم عروض منفصلة لكل أصل لوحده بمعزل عن األصول األخرى. 
  و رفض كل أصل أيخضع كل أصل من األصول لعملية تفاوضية منفصلة، ويمكن للعميل قبول

 .فراديإبشكل 
 إمكانية تحديد إيرادات وتكاليف كل أصل على حدة. 

 :عتبار مجموعة العقود، سواء لعميل واحد أو عدد منهم، كعقد إنشاء واحد إذاإويتم 
 واحدة تم التفاوض على مجموعة العقود بإعتبارها صفقة. 
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  بعضها بشكل كبير بحيث يمكن إعتبارها عقد واحدبكانت العقود مترابطة. 
  يتم إنجاز العقود بشكل متزامن أو متوازي أو بتسلسل مستمر ومتتابع أي ال يتم إنجاز مرحلة معينة

 .بعد إنتهاء مرحلة سابقة إال  
 مجموعة العقود الواجب المحاسبة عنها كعقود منفصلة(: 1)مثال 
مباني  3نشاء إل تصاالتحدى شركات اإلإعقود مع  3للمقاوالت  الخليجت شركة عوق 1/7/5115في 

، والثالث مبنى خدمات الجمهور، وعند طرح العطاء سلكيمبنى للبث الآلحدهما مكاتب لإلدارة، واألخر أ
كانت شروط العطاء تقديم عرض لكل مبنى بشكل مستقل مع تحديد قيمة تصاالت شركة اإلمن قبل 

عالن العطاء إمكانية إحالة كل مبنى على مقاول مستقل، وقد بلغت إالعطاء لكل مبنى، وقد حدد في 
 :القيمة المتفق عليها لكل مبنى والتكاليف المقدرة لكل منهما على النحو التالي

 خدمات الجمهور سلكيالآل مبنى البث مكاتب اإلدارة البيان
 دينار 711111 دينار 011111 دينار 311111 (اإليراد)قيمة العطاء 

 دينار 221111 دينار 311111 دينار 551111 التكاليف المقدرة
 دينار 121111 دينار 111111 دينار 01111 هامش الربح المقدر

  :المطلوب
عتبار مجموعة العقود، عقد إم أتحديد ما اذا كان يتوجب معاملة إنشاء كل مبنى كعقد إنشاء منفصل، 

 ".اإلنشاءعقود (: "11)لى معيار المحاسبة الدولي رقم إستنادًا إإنشاء واحد، وذلك 
 (1)حل مثال 

مبنى كعقد إنشاء  ، يتوجب معاملة إنشاء كل"اإلنشاءعقود (: "11)بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 
 :روط الثالث التي يتطلبها المعيار لهذه الغاية وهيمنفصل نظرًا لتوفر الش  

 تم تقديم عروض منفصلة لكل أصل لوحده بمعزل عن األصول األخرى. 
 ( تصاالتشركة اإل)مكان العميل إخضع كل أصل من األصول لعملية تفاوضية منفصلة، وكان ب

 .ديفراإو رفض كل مبنى بشكل أقبول 
 هناك إمكانية تحديد إيرادات وتكاليف كل أصل على حدة. 

 مجموعة العقود الواجب المحاسبة عنها كعقد واحد(: 2)مثال 
 9نشاء مبنى يتكون من إل حدى المستشفياتإللمقاوالت عقد مع  بالد الشاموقعت شركة  1/0/5115في 

وقد بلغ كامل قيمة  للمرضىوالعمالء والباقي يخصص  للعاملينطوايق كراجات  3طوابق يخصص منه 
 .المرضىمليون دينار دون توزيع لقيمة العطاء بين مبنى الكراج ومبنى  5العطاء 
  :المطلوب
عتبار مجموعة العقود، عقد إم أذا كان يتوجب معاملة إنشاء كل مبنى كعقد إنشاء منفصل، إتحديد ما 

 ".اإلنشاءعقود (: "11)ار المحاسبة الدولي رقم ستنادًا الى معيإإنشاء واحد، وذلك 
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 (2)حل مثال 
، يتوجب معاملة إنشاء كامل المبنى بشقية "اإلنشاءعقود (: "11)بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

 :كعقد إنشاء واحد وذلك لتوفر الشروط التاليةوالمرضى  الخاص بالكراجات 
 كامل المبنى بإعتباره صفقة واحدة على تم التفاوض. 
 ا عقد واحدما بشكل كبير بحيث يمكن إعتبارهمبعضهب البنائين مترابطين. 
  سيتم إنجاز العقود بشكل متسلسل مستمر ومتتابع أي ال يتم إنجاز مرحلة معينة إال بعد إنتهاء مرحلة

 .سابقة

  اإلنشاءيراد عقود إمكونات وقياس  .5
، وتتأثر عملية قياس إيراد العقد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو الذي سيستلميقاس إيراد العقد 

ويتطلب األمر غالبًا إعادة النظر في التقديرات عند وقوع . بأحداث مستقبلية يكتنفها حالة عدم التأكد
باب منها، على سوعليه يمكن أن يتغير إيراد العقد من فترة ألخرى أل. األحداث أو زوال حاالت عدم التأكد

 :سبيل المثال
 إتفاق المقاول والعميل على تغييرات في العقد أو مطالبات تؤدي إلى تغير إيراد العقد في المستقبل. 
  إحتمالية زيادة مبلغ اإليراد في العقد ذو السعر المحدد كنتيجة لوجود شروط تعوض المقاول عن زيادة

 . تكاليف العقد في المستقبل
  عقد بسبب الغرامات المفروضة نتيجة تأخر إنجاز العقدإنخفاض إيراد ال . 
 إذا كان إيراد العقد مرتبط  بمؤشر متغير مثل تغير وحدات اإلنتاج. 

 :ن إيراد العقديجب أن يتضم  ( 11)بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 .قيمة اإليراد األساسي المتفق عليه في العقد -أ
 :نتيجة أوامر التغيرات في أعمال العقد ةالمقبوضالمطالبات والحوافز  -ب

 إذا كان من المحتمل أن ينتج عن هذه التغيرات إيراد . 
 إذا كان باإلمكان قياسها بصورة موثوقة.  

وبالتالي فإن الحوافز وأوامر التغيرات في أعمال العقد ال تعتبر تخفيضًا لتكاليف العقد أو إيرادات أخرى، 
 .العقدنما تعتبر جزء من إيرادات ا  و 

و عند مخالفة شروط العقد ألها المقاول نتيجة تأخير تسليم العقد ويتم معالجة غرامات التأخير التي يتحم  
 .يراد العقد لدى المقاولكتخفيض إل

  Variation  أوامر التغيير في العقد
الى تغير  هي طلب العميل تغيير نطاق العمل الواجب إنجازه بموجب العقد، ويمكن أن يؤدي أمر التغيير

مثل تغيير في مواصفات أو شكل األصل أو تغيرات في مدة إنجاز . في إيراد العقد زيادة أو إنخفاضاً 
ويتم اإلعتراف بأوامر التغيرات في العقد إذا كان من المحتمل قبول العميل نطاق ومبلغ التغيير . العقد

مكانية قياس مبلغ اإليراد بموثوقية  .وا 
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   Claimsا المطالباتأم  
فهي مبالغ يحاول المقاول تحصيلها من العميل أو من طرف أخر لتعويضه عن تكاليف غير واردة في 

وقد تنجم المطالبة عن التأخير الذي يسببه العميل واألخطاء في المواصفات أو التصميم، أو . سعر العقد
 .وغير واردة في العقد( اإلنشاءمالك عقد )التغيرات التي يطلبها العميل 

 :المطالبات في إيراد العقد عند اإلعتراف بهذه ويتم
 .وجود إحتمالية معقولة بقبول العميل لتحمل مبلغ المطالبة -
 .يمكن قياس المبلغ الذي سيقبل العميل تحمله بموثوقية -
ة يدفعها العميل مبالغ إضافي   فهي Incentive Payments ا مدفوعات الحوافز أو الحوافز المدفوعةأم  

إذا إستوفى المقاول بعض الشروط  مثل الحوافز المدفوعة للمقاول إلنجاز العقد بشكل مبكر أي للمقاول 
دة في العقد، ويتم اإلعتراف بمبالغ الحوافز في سجالت المقاول كجزء من إيراد العقد قبل المدة المحد  

 :عندما
ة الوفاء بالشروط مقابل وتدل الوقائع على إمكاني  ( مرحلة متقدمة)يكون العقد على مشارف اإلنتهاء  -

 .الحوافز التي سيستلمها المقاول
 .يمكن قياس مبلغ الحوافز بموثوقية -

    اإلنشاءتكاليف عقد   .6
 :ما يلي اإلنشاءن تكاليف عقد يجب أن تتضم  ( 11)بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

 .التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد محدد -أ
مثل التأمين، تكاليف . التكاليف المرتبطة بنشاط المقاوالت بشكل عام والتي يمكن تخصيصها للعقد -ب

التصميم والمساعدات الفنية التي ال ترتبط مباشرة بعقد محدد ويمكن تخصيصها على العقود، ومصاريف 
 .غير المباشرة اإلنشاء
 .شروط العقدالتكاليف األخرى التي يتم تحميلها على العميل بموجب  -جـ

 :تشمل ما يلي(  11)التكاليف التي ترتبط مباشرة بعقد محدد بموجب المعيار رقم 
 .أجور ورواتب العاملين في الموقع وتكاليف اإلشراف على العاملين .1
 .اإلنشاءتكاليف المواد التي تستخدم في عقد   .5
 .اإلنشاءمصروف إهتالك المعدات واآلالت المستخدمة في عقد  .3
 .لى موقع العقدا  اآلالت والمعدات والمواد من و  مصاريف نقل  .0
 .زمة لتنفيذ العقدمصاريف إستئجار اآلالت والمعدات واألجهزة الآل .2
 .تكاليف التصميم والمساعدة الفنية التي يحتاجها العقد والمرتبطة بعقد محدد  .6
التكاليف المقدرة التكاليف المقدرة للصيانة ما بعد تسليم العقد ومصاريف كفالة العمل بما في ذلك   .7

 .للضمان المرتبط بالعقد
 .المطالبات والتعويضات من قبل أطراف أخرى .0
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غير وارد في إيراد العقد، مثل الدخل من بيع المواد ( عرضي)ويتم تخفيض هذه التكاليف بأي دخل جانبي 
 .الزائدة والتخلص من اآلالت والمعدات في نهاية العقد

 :مقاوالتالتكاليف التي ال تتعلق بنشاط ال
التكاليف غير المتعلقة بنشاط المقاوالت أو التي ال يمكن تخصيصها إلى عقد معين ال تعتبر من مكونات 

 :ومن األمثلة على هذه التكاليف ما يلي. اإلنشاءتكاليف عقد 
 .مصاريف البيع والتسويق -
 .المصاريف اإلدارية والعمومية التي ال ينص العقد على التعويض عنها بشكل محدد -
 .ت والمعدات العاطلة عن العمل والتي لم تستخدم في عقد معينآمصروف إهتالك المنش -
 .تكاليف البحث والتطوير التي ال يوجد في العقد ما يشير للتعويض عنها -

 ( 3)مثال 
نشاء  جسر في وسط مدينة العقبة وقعت شركة الوطن للمقاوالت عقد مع بلدية العقبة إل 1/1/5115في 

كانت التكاليف  31/15/5115في . دينار، ونص العقد على مدة تنفيذ للجسر تبلغ عامين مليون 5بقيمة 
 :المرتبطة بالعقد على النحو التالي

 دينار 311111 سمنت مستخدم في العملإ
 دينار 611111 حديد مستخدم في العمل

 دينار 91111 جور عمال ومشرفين في موقع العملأ
 دينار 51111 المستخدمة في موقع العمل واآلالت هتالك المعداتإمصروف 

 دينار 2111 الجسرمصاريف مخططات وتصميم 
 دينار 11111 قامة الجسور في الشركةإمصاريف دعاية وترويج لقسم 

 دينار 0111 نشاء الجسورإمصاريف دورات تدريبية لمهندسي الشركة تتعلق ب
 : المطلوب

والتكاليف التي ال ترتبط مباشرة بالعقد وبالتالي  5115تحديد التكاليف التي ترتبط مباشرة بالعقد اعاله للعام 
 ".اإلنشاءعقود (: "11)لى معيار المحاسبة الدولي رقم إيتوجب عدم تحميلها للعقد، وذلك استنادًا 

 (3)حل مثال 
عاله أ، تكون التكاليف التي ترتبط مباشرة بالعقد "اإلنشاءعقود (: "11)بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

 :وبالتالي يتوجب تحميلها لهذا العقد على النحو التالي 5115للعام 
 دينار 311111 سمنت مستخدم في العملإ

 دينار 611111 حديد مستخدم في العمل
 دينار 91111 جور عمال ومشرفين في موقع العملأ

 دينار 51111 واآلالت المستخدمة في موقع العملهتالك المعدات إمصروف 
 دينار 2111 مصاريف مخططات وتصميم الجسر

 دينار 1115111 المجموع
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 :تيأما التكاليف التي ال ترتبط مباشرة بالعقد وبالتالي يتوجب عدم تحميلها للعقد فتتمثل باآل
 دينار 11111 قامة الجسور في الشركةإمصاريف دعاية وترويج لقسم 

 دينار 0111 نشاء الجسورإمصاريف دورات تدريبية لمهندسي الشركة تتعلق ب
 دينار 14111 المجموع

 ومصروفاته اإلنشاءعقد اإلعتراف بإيراد  .7
  :طويلة األجل بموجب طريقتين رئيسيتين هما اإلنشاءوتتم المحاسبة عن عقود 

 Percentage of completion methodنجاز طريقة نسبة اإل -1
 Completed contract method و المنتهية أطريقة العقود المنجزة  -5
كإيراد  اإلنشاءباإليرادات والتكاليف المرتبطة بعقد عتراف اإل( 11)تطلب معيار المحاسبة الدولي رقم وي

عندما يمكن تقدير نتائج العقد  وفق درجة أو نسبة إنجاز العقد بتاريخ قائمة المركز الماليومصروف 
ساس أو المقاولة المنتهية كونها ال تتوافق مع أستخدام طريقة العقود إوال يسمح المعيار المذكور بموثوقية 

وتنتج الخسائر المتوقعة . ويجب اإلعتراف بالخسائر المتوقعة مباشرة كمصروف. ستحقاق ومبدأ المقابلةاإل
عتراف بالخسارة يف العقد الكلية عن إيراد العقد الكلي وبالتالي يتم اإلعندما يكون محتماًل أن تزيد تكال

 .وسيتم التطرق لمعالجة الخسارة المتوقعة في هذا الفصل الحقاً   المتوقعة كمصروف فوراً 
 : بغض النظر عما يليعتراف بها واإلويجري تحديد مبلغ الخسارة 

 فيما إذا كانت أعمال العقد قد بدأت أم ال. 
 المرحلة التي وصلت لها عملية إنجاز العقد . 
 ولم يتم معاملتها كعقد إنشاءات واحد اً وجود عقود أخرى تحقق أرباح. 

في سجالت  اإلنشاءوتعتبر طريقة نسبة اإلنجاز الطريقة المحاسبية الوحيدة المقبولة للمحاسبة عن عقود 
وهناك العديد من المعايير المطبقة . لة المنتهيةستخدام طريقة المقاو إ( 11)المقاول، وال يجيز المعيار رقم 

المعايير البريطانية، واألسترالية، : ستخدام طريقة نسبة اإلنجاز فقط مثلإفي بعض الدول تتطلب 
خرى كالمعايير األمريكية، والكندية واليابانية تسمح المعايير فيها أوهناك دول . والصينية، والنيوزلندية

ن المعايير األمريكية تفضل طريقة نسبة اإلنجاز عندما يكون تحديد أين، رغم ستخدام أي من الطريقتإب
 .وقياس نسبة االنجاز قابلة للتحديد بشكل يعتمد عليه

وتوفر طريقة نسبة اإلنجاز معلومات مفيدة عن األداء المنجز ومقدار اإليرادات الواجب تخصيصها لكل 
اشية مع أساس اإلستحقاق، ومبدأ المقابلة، وفرض الفترة فترة مالية، األمر الذي يجعل هذه الطريقة متم

 .المحاسبية
 (مكانية تقدير نتائج العقد بموثوقيةإ) نجازلتطبيق نسبة اإل  الشروط الواجب توفرها  1.7

مكانية إوبالتالي يمكن تقديرها بموثوقية  اإلنشاءن نتائج عقد إفي حالة العقد ذو السعر المحدد، ف. 1
 :عندما تتحقق الشروط التالية جميعهانجاز تطبيق نسبة اإل

 .إمكانية قياس إجمالي إيراد العقد بموثوقية -
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 .لى المنشأةإقتصادية للعقد إحتمالية تدفق المنافع اإل -
 .إمكانية تقدير التكاليف المتبقية إلتمام العقد ونسبة إنجاز العقد بتاريخ الميزانية العمومية بموثوقية -
بعقد معين يمكن تحديدها بشكل واضح وقياسها بموثوقية مما يتيح مقارنة تكاليف التكاليف التي تتعلق  -

 .العقد الفعلية المتكبدة بالتقديرات السابقة
مكانية إوبالتالي بموثوقية  اإلنشاءفي حالة عقد التكلفة مضافًا اليها نسبة، فإنه يمكن تقدير نتائج عقد  .2

 :ن التاليينعندما يتحقق الشرطيينجاز تطبيق نسبة اإل
  إحتمالية تدفق المنافع اإلقتصادية المرتبطة بالعقد إلى المنشأة. 
   يمكن تحديد وقياس التكاليف المرتبطة بالعقد بوضوح بصورة موثوقة سواء كانت تلك التكاليف قابلة

 .للتعويض أم ال
إذا كان باإلمكان تقدير   يكون من المحتمل أن المنافع االقتصادية المتعلقة بالعقد سوف تتدفق إلى المنشاة

ولكن عندما يكون هناك شكوك حول إمكانية تحصيل مبلغ سبق إدراجه في . بموثوقية اإلنشاءنتائج عقد 
إيراد العقد وأعترف به في قائمة الدخل، فان المبلغ الذي لم يعد قابل للتحصيل أو مشكوك في تحصيله 

 .العقدعتراف به كمصروف وليس كتعديل لمبلغ إيراد يجب اإل
 تقدير نسبة اإلنجاز  ساليبأ 2.7

قيس العمل المنجز بصورة ي الذي سلوباأليمكن تقدير نسبة إنجاز العقد بطرق عديدة، وتستخدم المنشأة 
 :عتمادًا على طبيعة العقد يمكن أن تشمل هذه الطرق ما يليا  و . موثوقة

وهو الذي يعتمد تكاليف العقد منهجًا أو أساسًا لتحديد نسبة  Input Methodأسلوب المدخالت  - أ
 .اإلتمام

منهجًا ( وحدات اإلنتاج التام)وهو الذي يعتمد مخرجات العقد   Output Methodأسلوب المخرجات - ب
 .أو أساسًا لتحديد نسبة اإلتمام

، وهو أسلوب المدخالت تحدد نسبة اإلتمام التي ستتخذ أساسًا لتحديد أو بموجب األسلوب األول
وتسمى طريقة التكلفة إلى التكلفة تخصيص إيرادات ومن ثم أرباح العقد في نهاية فترة محاسبية معينة 

Cost –to-Cost Method على النحو التالي: -
 الفترة المحاسبية نتهاءإحتى تاريخ  المتراكمة الفعلية للعقد التكاليف جماليإ

 =نجاز نسبة اإل  
 المقدرة للعقد بذلك التاريخ  التكاليف جماليإ          

نجاز إدراج بعض التكاليف التي تكون مدفوعة القيمة وغير مستخدمة بعد في إمع مالحظ ضرورة عدم 
العمل وغير مستخدمة  العقد، ومن األمثلة على هذا النوع من التكاليف  المواد المشتراة والموجودة في موقع

سمنت والرمل والحديد المتبقي في نهاية السنة، كما يدخل ضمن هذا البند المبالغ المدفوعة بعد مثل اإل
 .عمال لم تنجز بعدأمقدما للمقاولين من الباطن عن 
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- :تمام بموجب المعادلة التاليةوهو أسلوب المخرجات فيتم تحديد نسبة اإل بموجب األسلوب الثانيا م  أ
 عدد الوحدات المنجزة من المقاولة

 =          نجاز نسبة اإل 
 عدد الوحدات محل المقاولة             
ا في صورة عدد معين من الكيلومترات مثاًل إذا كانت المقاولة عن الوحدات المنجزة إم   ويعبر عادةً 

ت المقاولة مجمع سكني المشمولة بالعقد تعبيد طريق معين، أو بعدد من األمتار المربعة إذا كان
وهو  لدى شركات المقاوالتستخدامُا إالخ واألسلوب األول أي أسلوب المدخالت هو األكثر ........ معين
  .(11) سلوب المعتمد في معيار المحاسبة الدولي رقماأل

  (4)مثال 
مليون دينار،  3حدى الشركات بقيمة إل عقارنشاء للمقاوالت عقد إل السالموقعت شركة  1/7/5111في 

 :كانت البيانات المرتبطة بالعقد على النحو التالي. عامينونص العقد على مدة تنفيذ للمبنى تبلغ 

جمالي التكاليف الفعلية إ البيان
 المنفقة لتاريخه

مام تإجمالي التكاليف المقدرة إل 
 العقد وفق تقديرات نهاية كل عام

31/15/5111 211,111 5,111,111 
31/15/5111 1,011,111 011,111 
1/7/5115 5,611,111 1 

 :المطلوب
 .5115 – 5111نجاز لكل عام من األعوام تحديد نسبة اإل .1
 .عتراف به لكل سنةيراد الواجب اإلتحديد مقدار اإل .5

 (4)حل مثال 
 .5115 – 5111نجاز لألعوام تحديد نسبة اإل. 1

 5111111+  211111 %51=  211111 = 31/15/5111نسبة اإلنجاز في 
 

 011111+  1011111 %69.5=  1011111 = 31/15/5111إجمالي نسبة اإلنجاز في 
 %.2..4% = 21 -% 2..6=  2111نجاز للعام نسبة اإل 
 %.31.3% = 2..6 -% 111=  2112نجاز للعام نسبة اإل 
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 .عتراف به لكل سنةمقدار اإليرادات الواجب اإل .5

 عتراف به لكل سنةيراد الواجب اإلاإلمقدار  حتسابطريقة اإل السنة
 دينار 611,1111 % =51 ×  3111111 5111
 دينار 1,076,111 % =09.5×  3111111 5111
 دينار 950,111 % =31.0×  3111111 5115

 دينار 3,111,111 المجموع
 نجاز بطريقة نسبة اإل  اإلنشاءالمعالجة المحاسبية لعقود (: 5)مثال 
دينار، ويستغرق  011111حد العمالء بقيمة أعقد إنشائي مع  الجنوبوقعت شركة  1/1/5111في 

 :وتوفرت لديك المعلومات التالية .سنوات 3نجازه مدة إ
  2111السنة  2111السنة  2112السنة 

 دينار 91111 دينار 502111 دينار 321111
التكاليف الفعلية المتراكمة حتى 

 (31/15)تاريخه 

التكاليف المقدر حدوثها إلتمام العقد  دينار 571111  دينار 112111 ـــــ
 وفق تقديرات  نهاية العام

 دينار 151111 دينار 121111 دينار 131111
الفواتير الصادرة خالل العام للعميل 

 (المتعلقة باألعمال المنجزة)
 العميلتحصيالت نقدية للفواتير من  دينار 111111 دينار 132111 دينار 162111

 :المطلوب
 .نجاز لكل عام من األعوام الثالث وفقًا ألسلوب المدخالتتحديد نسبة اإل .1
يرادات وأرباح أو خسائر العقد للفترات المحاسبية وفقًا لطريقة نسبة اإلنجاز .5 أسلوب / تخصيص نفقات وا 

 .المدخالت
 . زمة في دفاتر المقاول والمتعلقة بالعقدإثبات قيود اليومية الآل .3

 ( 5)حل مثال 
 .5115 – 5111نجاز لألعوام تحديد نسبة اإل .1

 =نسبة اإلنجاز بتاريخ الميزانية 
 التكاليف الفعلية المتراكمة حتى تاريخ الميزانية
 إجمالي التكاليف المقدرة للعملية بتاريخ الميزانية

 

نسبة اإلنجاز في نهاية السنة االولى 
(31/15/5111= ) 

91111 
 =52% 

91111  +571111 
 

نسبة اإلنجاز في نهاية السنة الثانية 
(31/15/5111= ) 

502111 
 =71% 

502111  +112111 
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 %. 45=  % 25 -% 71=  2111نجاز للعام نسبة اإل 
 %. 31% = 71 -% 111=  2112نجاز للعام نسبة اإل 

يرادات وأرباح أو خسائر العقد للفترات المحاسبية وفقًا  .5 أسلوب / لطريقة نسبة اإلنجازتخصيص نفقات وا 
 :المدخالت

 .عتراف به لكل سنةمقدار اإليرادات الواجب اإل -
 قائمة الدخل

  2111السنة  2111السنة  2112السنة 
 إيرادات العقد دينار 111111 دينار 101111 دينار 151111
 يطرح تكاليف العقد دينار 91111 دينار 4122111 دينار 1121113
 أرباح العقد دينار 11111 دينار 25111 دينار 15111

 : إثبات قيود اليومية. 3
 : إثبات التكاليف الفعلية خالل العام - أ

2111 2111 2112  
 عقود تحت التنفيذ/ من حـ 112111 122111 91111
 (ذمم دائنة)و أالنقدية / لى حـإ     112111 122111 91111

 :إثبات اإليرادات المخصصة للسنوات الثالث –ب

2111 2112 2113  
 تكاليف عقود تحت التنفيذ/ من حـ 112111 122111 91111

 عقود تحت التنفيذ/ حـ     12111 52111 11111
 (مجمل الربح المخصص للعام)

 يرادات العقودإ/ لى حـإ        151111 101111 111111

                                                           
 دينار101111=501111-111111 1
 دينار 151111=011111-501111 2
 دينار   112111=502111-321111= 5115تكاليف العقد لعام  3
   دينار 122111=91111-502111= 5111تكاليف العقد لعام  4

 يراد لكل فترةاإل يراد التراكمياإل طريقة االحتساب السنة
 دينار 111111 دينار 111111 52%×  011111 5111
 دينار 1011111 دينار 501111 71%×  011111 5111
 دينار 1511112 دينار 011111 111%×  011111 5115

 دينار 011111 المجموع
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 :إثبات المطالبات الصادرة خالل العام –جـ 
2111 2111 2112  
 عقود تحت التنفيذمديني / من حـ 131111 121111 151111
 مطالبات عقود تحت التنفيذ/ لى حـإ     131111 121111 151111

 :اثبات المتحصالت النقدية من العميل –د
2111 2112 2113  
 النقدية/ من حـ 162111 132111 111111
 مديني عقود تحت التنفيذ/ لى حـإ     162111 132111 111111

  :كما يليوسيظهر حساب عقود تحت التنفيذ 
 له عقود تحت التنفيذ/ حـ منه 

  (2010)الصندوق سنة / لى حـإ 90,000
  (2010)يراد العقود سنة إ/ لى حـإ  10,000

   2010رصيد نهاية السنة     100,000
  (  2011)الصندوق سنة / لى حـإ  155,000
  (2011)ايراد العقود سنة / لى حـإ 25,000

  2111رصيد نهاية السنة    231.111
 مطالبات عقود/ من حـ 400,000 (2012)الصندوق سنة / لى حـإ   105,000
 تحت التنفيذ (2012)يرادات العقود سنة إ/ لى حـإ   15,000

  (2012)رصيد نهاية سنة    400,000

المخالصة عن العقود و تسليم المقاولة ثبات إ)عقود تحت التنفيذ بالقيد / في نهاية السنة الثالثة يتم اقفال حـ
 (.للعميل في نهاية العام

 (2012)نهاية السنة  -مطالبات عقود تحت التنفيذ / من حـ   400,000
 عقود تحت التنفيذ/ لى حـ إ          400,000 

 و العقود المنتهية أبطريقة المقاولة  اإلنشاءالمعالجة المحاسبية لعقود ( 6)مثال   
ستخدام و ما تسمى المقاولة المنتهية ملغاة وغير مقبولة اإلأكما ذكرنا سابقًا فان طريقة العقود المنتهية  

عادة حل مثال إغراض توضيح هذه الطريقة سيتم ننا وألأ ال  إ( 11) بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم
 .بموجب طريقة العقود المنتهية( 2)رقم
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 ( 6)حل مثال 
نتهاء إ عند ال  إ اإلنشاءرباح تتعلق بعقد أو أيرادات إية أعتراف بالعقود المنتهية ال يتم اإلبموجب طريقة 

حتساب إنجاز العقد في نهاية كل سنة وال يتم زمة إللى تقدير التكاليف الآلإوبالتالي ال يوجد حاجة . العقد
 :عداد القيود التاليةإوسيتم .نجازنسبة اإل

 : إثبات قيود اليومية
 : إثبات التكاليف الفعلية خالل العام - أ

2111 2111 2112  
 عقود تحت التنفيذ/ من حـ 112111 122111 91111
 (ذمم دائنة)النقدية او / الى حـ     112111 122111 91111

 :إثبات المطالبات الصادرة خالل العام –ب 
2111 2111 2112  
 التنفيذمديني عقود تحت / من حـ 131111 121111 151111
 مطالبات عقود تحت التنفيذ/ لى حـإ     131111 121111 151111

 :ثبات المتحصالت النقدية من العميلإ –ج
2111 2112 2113  
 النقدية/ من حـ 162111 132111 111111
 مديني عقود تحت التنفيذ/ لى حـإ     162111 132111 111111

دينار مدينًا  321111ن رصيد حساب عقود تحت التنفيذ يبلغ إنتهاء العقد فأوعند  5113وفي نهاية عام  
 .دينار دائناً  011111تحت التنفيذ ورصيد حساب مطالبات عقود 

رباح أعتراف بيرادات وتكاليف العقد وبالتالي اإلإعتراف بنتهاء العقد اإلإوعند  5113ويتم في نهاية عام  
    :عداد القيود التاليةإ، ويتم و خسائر العقدأ

 31/15/5113مطالبات عقود تحت التنفيذ   / من حـ 011111
 يرادات عقود إ/ لى حـإ       011111

    
 31/15/5113تكاليف عقود تحت التنفيذ     / من حـ 321111

 عقود تحت التنفيذ  / لى حـإ     321111
يراد إجمالي إوهي الفرق بين ( 3211111- 011111)دينار  21111جمالية تبلغ رباح العقد اإلأن أي أ

 . خر سنة للعقدآجمالي تكاليف العقد الفعلية والتي يعترف بها في ا  العقد و 

 الخاسر اإلنشاءالمعالجة المحاسبية للخسائر المحتملة لعقد  .3
 :بموثوقية فإنه اإلنشاءعندما ال يمكن تقدير نتائج عقد   
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عتراف باإليراد بمقدار التكاليف المتكبدة والتي من المحتمل إستردادها وهي ما تعرف بطريقة اإل يتم -أ
 .إسترداد التكلفة

 .عتراف بتكاليف العقد كمصروف خالل نفس الفترة التي تم فيها تكبد التكاليفيجب اإل -ب
ذا كانت التقديرات تشير  لى إوبما أنه ال يمكن تقدير نتائج العقد بموثوقية فال يتم اإلعتراف بأي أرباح، وا 

 اإلنشاءعتراف بالخسائر المتوقعة عن عقد أن إجمالي تكاليف العقد تزيد عن إيراد العقد الكلي يتم اإل
 .كمصروف فورًا كما ذكر سابقاً 

إال ال يمكن تقديرها بموثوقية  اإلنشاءن نتائج عقد إعقد ذو السعر المحدد، فوقد ذكرنا سابقًا في حالة ال    
 :الشروط التالية جميعها عندما تتحقق

 .ة قياس إجمالي إيراد العقد بموثوقيةإمكاني   -
 .لى المنشأةإقتصادية للعقد إحتمالية تدفق المنافع اإل -
 .إنجاز العقد بتاريخ الميزانية العمومية بموثوقيةإمكانية تقدير التكاليف المتبقية إلتمام العقد ونسبة  -
التكاليف التي تتعلق بعقد معين يمكن تحديدها بشكل واضح وقياسها بموثوقية مما يتيح مقارنة تكاليف  -

 .العقد الفعلية المتكبدة بالتقديرات السابقة

 :التكاليف التي من غير المحتمل إستردادها
 .ستردادها يعترف بها كمصروف فوراً إتمل إن تكاليف العقد التي من غير المح

ومن األمثلة على الظروف التي قد تكون فيها إمكانية إسترداد التكاليف المتكبدة غير محتملة، والتي 
 :يعترف فيها بتكاليف العقد كمصروف مباشرة ما يلي

 .هناك شكوك حول مشروعيتها -
 .بيكون إتمامها معلق على نتائج دعوى قضائية أو تشريع مرتق -
 .معرضة للمصادرة أو اإلستمالك والهدم -
 .لتزاماتهإعدم قدرة العميل على مواجهة  -
 . يكون المقاول غير قادر على إستكمال العقد أو غير قادر على الوفاء بإلتزامات العقد -

عتراف باإليراد نه يجب اإلإعند إنتهاء حاالت عدم التأكد التي منعت تقدير نتائج العقد بصورة موثوقة ف
 .وفق طريقة نسبة اإلنجاز اإلنشاءوالمصروفات المتعلقة بعقد 

 الخاسرة اإلنشاءلعقود للخسائر المحتملة المعالجة المحاسبية (: 7)مثال 
( 2)فرض وبالرجوع للمثال رقم إجمالي خسائر، إن تحقق ألبيان المعالجة المحاسبية للعقود المحتمل 

 512111تمام العقد بلغت إل 31/15/5111تقدر التكاليف المتوقع حدوثها في شركة الجنوب ن أالسابق 
 .سعاررتفاع األإدينار بسبب  112111دينار بداًل من 
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 ( 7)حل مثال 
 :ستظهر كما يليجمالية اإل اإلنشاءن نتائج عقد إعادة التقديرات فإبعد 

 2011 2010 البيان
 دينار 011111 011111 يراد العقدإ
 5(021111) (361111) التكاليف المقدرة جماليإ

 دينار (21111) دينار 01111 مجمل الربح المقدر
  :سيكون كما يلي 2011يراد المعترف به لعام اإل

 :2011يراد المعترف به لعام اإل
 دينار 011111يراد العقد                                     إ

 % 20.0**                             نجازنسبة اإل× 
 دينار 517770يراد المعترف به لتاريخه                    اإل

 دينار( 111111)        2011يراد المعترف قبل عام اإل :يطرح
 دينار 117773                2011يراد المعترف به لعام اإل

 :(31/12/2011)نجازنسبة اإل ** 
 دينار 502111الفعلية التراكمية لتاريخه    التكاليف 

 دينار 512111تمام العقد        التكاليف المقدرة إل+
 دينار 021111التكاليف الكلية المقدرة               

 % 20.0=  021111÷502111= نجاز نسبة اإل
جمالية الخسائر اإلضافة إيتم  2011عتراف بها لعام و مصاريف العقد الواجب اإلأحتساب تكاليف وإل

جمالي خسائر العقد إ +دينار  11111 الربح المعترف به سابقاً ) 2011عتراف بها في عام الواجب اإل
 :وكما يلي 2011عتراف به لعام يراد الواجب اإللإل( دينار 21111المقدرة 

 دينار 117770  (كما في الجدول السابق)2011يراد المعترف به خالل عام اإل
 :يضاف
 :2011ئر المعترف بها لعام الخسا

 دينار 11111= 2010رباح معترف بها خالل عام أالغاء  -
 دينار 21111= جمالي خسائر العقد المتوقعة            إ -

 دينار  61111                                                                     
 دينار  177770                       2011عتراف بها لعام تكاليف العقد الواجب اإل

                                                           
 دينار  002222= دينار  020222التكاليف املقدرة +  000222التكاليف الفعلية الرتاكمية  5
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جمالي خسائر العقد إن أدينار حيث  61111تبلغ  2011ن الخسائر المعترف بها لعام أنالحظ هنا  
عتراف دينار خسائر واجب اإل 61111  - 2010دينار ربح عام  11111)=دينار  21111المتوقعة 
 .(2011بها لعام 

  :فهو كما يلي 31/15/2011وخسائر العقد في  يراد ومصاريفإعتراف با قيد اإلم  أ

  المطلوبة في القوائم المالية للمقاول اتاإلفصاح ..
 :على المقاول اإلفصاح عما يلييجب  .1
 .مبلغ إيراد العقد المعترف به كإيراد خالل الفترة الحالية -أ 
 .األساليب المستخدمة في تحديد مبلغ إيراد العقد المعترف به خالل الفترة -ب   
 .األساليب  المستخدمة في تحديد نسبة إنجاز العقد قيد التنفيذ -جـ
 :لي بخصوص العقود تحت التنفيذ بتاريخ الميزانية العموميةيجب على المقاول اإلفصاح عما ي .5

  حتى ( مطروحًا منها الخسائر المعترف بها)مجموع التكاليف المتكبدة واألرباح المعترف بها
 . تاريخه

  مبلغ الدفعات المقدمة المقبوضة من العميل، وهي مبالغ يقبضها المقاول قبل إتمام العمل المتعلق
 .بها

  المبالغ المحجوزة Retentions وهي مبالغ من الفواتير المتعلقة باألعمال المنجزة ال تدفع حتى ،
 .تتحقق شروط محددة في العقد أو حتى يتم إصالح الخلل أواإلنحراف في التنفيذ

 :يجب على المقاول عرض ما يلي .3
 +التكاليف المتكبدة )مجموع المبالغ المستحقة على العمالء عن العقد كأصل، والتي تساوي  -أ

 (. إجمالي  الخسائر المعترف بها ومبلغ فواتير اإلنجاز –األرباح المعترف بها 
والتي تزيد فيها فواتير اإلنجاز عن التكاليف المتكبدة مضافًا اليها  اإلنشاءوذلك لكافة العقود قيد 
 (.مطروحًا منها الخسائر المعترف بها)األرباح المعترف بها 

التكاليف المتكبدة )والتي تساوي  .مبالغ المستحقة للعمالء كإلتزام بخصوص عمل العقدمجموع ال -ب
 (.مجموع الخسائر المعترف بها ومجموع فواتير العمل المنجز -األرباح المعترف بها  +

وذلك لجميع العقود تحت التنفيذ التي تزيد فيها فواتير اإلنجاز عن التكاليف المتكبدة مضافًا اليها 
 (.مطروحًا منها الخسائر المعترف بها)باح المعترف بها األر 

 (:37)يجب اإلفصاح عن المطلوبات والخسائر الطارئة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  .0
وقد تظهر المطلوبات والموجودات ". المحتملة والموجودات المحتملة( المطلوبات)المخصصات "

الضمانات، ومصاريف كفالة الصيانة المقدرة، والمطالبات الطارئة عن بنود معينة، مثل مصاريف 
 .والغرامات أو الخسائر المحتملة

 31/15/5111       تكاليف عقود تحت التنفيذ/ من حـ 177770
 لى مذكورينإ        

 (خسارة)عقود تحت التنفيذ / حـ            61111
 يرادات العقودإ/ حـ            117770
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 التمارين 

 (ختيار من متعددإ)التمرين األول 
 :ضع دائرة حول اإلجابة األصح لكل سؤال من األسئلة التالية

  :البيانات المالية للمقاولنشاءات ضمن إعتبارها كتكاليف عقود إأي من المصاريف التالية ال يتم  .1
 .المواد المباشرة المستخدمة بالعقد .ب  .رواتب عمال البناء المباشرين على المشروع .أ 

 .مصاريف البيع والترويج .د  .هتالك المعدات المستخدمة بالعقدإ .ج 

 
حصلت  5111وخالل عام  اإلنشاءللمحاسبة عن عقود تستخدم شركة مقاوالت طريقة نسبة اإلنجاز  .5

دينار، وفيما يلي المعلومات المتعلقة في  111111بمبلغ  عقارالشركة على عقد طويل األجل لبناء 
 :هذا العقد
 31/12/2111 31/12/2112 

 70% 30% نسبة اإلنجاز 
 01111 71111 ( فعلي+ مقدر) للعقدالتكاليف الكلية المقدرة 

 10111 9111 الدخل التجمعي المعترف به
 ؟تبلغ  5111التي حصلت خالل عام الفعلية إن التكاليف 

 دينار 51111 .ب  دينار 31111 .أ 

 دينار 39111 .د   دينار 9111 .ج 

المقاولة  رباح أبعتراف فإنه يتم اإل  اإلنشاءبموثوقية في عقود نجاز عندما ال يمكن تحديد نسبة اإل .3
  :وفقًا لما يلي

  بطريقة المقاوالت المنتهية .أ 
 سترداد التكاليف إبطريقة  .ب 
 .عتراف بأي خسائر محتملة منهارباح من المقاولة بل يتم اإلأعتراف بال يتم اإل .ج 
 بطريقة القسط الثابت على مدار العقد .د 

 :هي( 11)بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  اإلنشاءالطرق المقبولة للمحاسبة عن عقود  .0
 طريقة المقاولة المنتهية .ب  طريقة نسبة اإلنجاز .أ 

 صحيح( ب)و( أ) .د  طريقة المسح الميداني .ج 

 :واحدة مما يلي ال تعتبر جزء من تكلفة عقود تحت التنفيذ .2
 .تكاليف التصميم والمساعدة الفنية التي ترتبط مباشرة بعقد محدد .أ 
التكاليف المقدرة لإلصالح ومصاريف كفالة العمل بما في ذلك التكاليف المقدرة للضمان  .ب 
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 .المرتبط بالعقد
 .المطالبات والتعويضات  من قبل أطراف أخرى .ج 
 .مصروف إهتالك مباني إدارة الشركة .د 

مبنى لصيانة  سنوات ووقعت مع هذا العقد عقداً  0خالل  مستشفىلبناء  وقعت شركة مقاوالت عقداً  .6
 يرادات كل عقد بشكلإمعًا مع تحديد وقد تم توقيع العقدين  هنتهاء بناءإسنوات بعد  2لمدة  المستشفى
  :، في هذه الحالة فإنه يتم محاسبة العقدين كما يليوالتفاوض على العقدين بشكل مستقلمحدد 
 واحداً  جمعهما ومعالجتهما كما لو كانا عقداً  .أ 
 عتبارهما عقدين مستقلينا  فصلهما و  .ب 
معالجتهما بشكل مختلف عن بعضهما بحيث يتم محاسبة عقد البناء على أساس قيمة  .ج 

 .نجازومحاسبة عقد الصيانة على أساس نسبة اإلالمقاولة المنتهية 
 .معالجتهما معا بموجب طريقة المقاولة المنتهية .د 

مليون دينار، وقد تكبدت  52تنشأ شركة العرب للمقاوالت برج الحد المستثمرين وقد وقعت عقد بسعر . 7
  :سنوات 3لبالغة مدته ولى من العقد االشركة التكاليف التالية المتعلقة بالعقد حتى نهاية السنة األ

 مليون دينار   3         تكلفة المواد                        - 
 مليون دينار  5          جور المباشرة   تكلفة العمال واأل - 
 مليون دينار  1         غير المباشرة  اإلنشاءتكاليف عقد  - 
 مليون دينار  1.2            تكاليف التسويق                 - 
 ( نصف مليون)مليون دينار. 2  عن العمل الت والمعدات العاطلةهتالك اآلإ -
 . مليون دينار 9تمام العقد بمبلغ د قدرت التكاليف المقدر حدوثها إلولى للعقوفي نهاية السنة األ   .7
  :العرب للمقاوالت يبلغولى لدى شركة عتراف به نهاية السنة األن  مقدار الربح الذي يتوجب اإلإ   

 مليون دينار  11 .ب  مليون دينار            0 .أ 
 ال شيء مما ذكر .د  مليون دينار     0.0372 .ج 
مكانية إيمكن تقديرها بموثوقية وبالتالي  اإلنشاءن نتائج عقد إفي حالة العقد ذو السعر المحدد، ف .0

 :نجاز عندما تتحقق الشروط التاليةتطبيق نسبة اإل
 .إجمالي إيراد العقد بموثوقيةإمكانية قياس  .أ 
 .لى المنشأةإقتصادية للعقد إحتمالية تدفق المنافع اإل .ب 
 .إمكانية تقدير التكاليف المتبقية إلتمام العقد ونسبة إنجاز العقد بتاريخ الميزانية العمومية بموثوقية .ج 
 جميع ما ذكر .د 
 (11و  .)جابة عن السؤالينستخدم المعلومات التالية لإلإ
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ينار،  211111سنوات وسعر العقد  0حد العمالء مدته شركة الشروق للمقاوالت عقد لتشييد مبنى أللدى 
  :ولىوقد  تكبدت التكاليف التالية على ذلك العقد في نهاية السنة األ

 دينار  111111      تكلفة المواد                         
 دينار 21111خرى المباشرة  تكاليف العقد األ          
 دينار 121111ولى  تمام العقد في نهاية السنة األالتكاليف المقدرة إل         

 :ولى تبلغنجاز نهاية السنة األ ن نسبة اإل إ ..
 % 61 .ب  %            31 .أ 
 % 51 .د  %          21 .ج 

عتراف بها بدفاتر شركة الشروق للمقاوالت في نهاية و الخسارة التي يجب اإلأن مقدار الربح إ .11
 :ولى هواأل  السنة

 .دينار 31111رباح  بقيمة أ .ب  .دينار 21111خسارة مقدارها  .أ 
 صفر .د  .دينار 111111رباح بمقدار أ .ج 

  الثانيالتمرين 
أتفق مقاول إنشائي مع إحدى البلديات على بناء جسر خالل مدة ثالث سنوات وقد بلغ سعر العقد 

دينار وقد كانت البيانات  011111نشائه مليون دينار والتكلفة المتوقعة إل 1نشائي لهذا الجسر مبلغ اإل
 : الخاصة بالتكلفة الفعلية والمتوقعة خالل السنوات الثالث كما يلي

 3السنة  2السنة  1سنة ال  
 دينار  721111 دينار  311111 دينار 511111  التكاليف التي حدثت كل فترة 

        0 دينار  521111 دينار   611111 العقد  تمامإلالتكاليف المتوقعة 
ستخدام طريقة نسبة إولى بنشائي للسنة األرباح العقد اإلأثبات القيود المحاسبية لتكاليف و إ: المطلوب

 .نجازاإل
  الثالثالتمرين 

لهذا نشائي تفق مقاول مع إحدى البلديات على بناء جسر خالل مدة ثالث سنوات وقد بلغ سعر العقد اإلإ
دينار وقد كانت البيانات الخاصة  501111نشائه دينار والتكلفة المتوقعة إل 311111الجسر مبلغ 

  -:بالتكلفة الفعلية والمتوقعة خالل السنوات الثالث كما يلي
 .211عام  2113عام  2117عام   

 دينار 111111 دينار 91111 دينار 96111 التكاليف التي حدثت كل فترة 
تمام العقد المقدرة إلالتكاليف 

 وفق تقديرات نهاية كل عام 
 0 دينار  110111 دينار  550111

 91111 151111 91111 فواتير صادرة للعميل 
 152111 111111 72111 متحصالت نقدية من العميل
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 :(11)بموجب معيار المحاسبة رقم : المطلوب
  .5110و  5117نجاز لعامي حسب نسبة اإلإ -1
 .بدفاتر المقاول  فقط 2117عداد كافة القيود المتعلقة بالعقد لعام إ -5

 التمرين الرابع 
صل يجب أن يعامل كعقد إنشاء منفصل وذلك عند أن إنشاء كل إعندما يغطي العقد عددًا من األصول ف

  .توفر عدد من الشروط التالية، اذكر تلك الشروط
  الخامسالتمرين 

حد العمالء لتشييد مبنى بمبلغ  أنشائي مع إوقعت شركة القدس للمقاوالت عقد  1/1/5110في 
نجاز، تستخدم الشركة طريقة نسبة اإل .5111نتهاء من المشروع خالل عام دينار وتم اإل 1,111,111

 :من سجالت شركة القدس  وقد توفرت المعلومات التالية
2111 211. 2113  

 دينار 501,111 250,111 021,111
التكاليف الفعلية المتراكمة حتى 

 (31/15)تاريخه 

 261,111 325,111 ـــــ
التكاليف المقدر حدوثها إلتمام العقد 

 وفق تقديرات  نهاية العام
 :المطلوب

            5111 ،5119 ،5110عوام نجاز لكل عام من األحسب نسبة اإلإ .1
               5111 ،5119 ،5110السنوات الثالث  حسب مجمل الربح المعترف به لكل سنه منإ .5
  5119يراد وتكاليف ومجمل ربح العقد لعام إعتراف بثبات اإلزم إلعداد قيد اليوميه الآلإ -3
 التمرين السادس  

نشاء مباني ونص العقد على مدة تنفيذ تبلغ وقعت شركة الحرية للمقاوالت عقد إل 1/1/5115في   
 :كانت التكاليف المرتبطة بالعقد على النحو التالي 31/15/5115في  .عامين

 دينار 21111 مواد مستخدمة في العمل
 دينار 01111 جور عمال ومشرفين في موقع العملأ

 دينار 0111 مصاريف دعاية وترويج 
 دينار 51111 هتالك المعدات واآلالت المستخدمة في موقع العملإمصروف 

 دينار 6111 مصاريف مخططات وتصميم المباني 
 دينار 0111 هتالك المعدات العاطلة عن العمل إمصاريف 

 : المطلوب
والتكاليف التي ال ترتبط مباشرة بالعقد وبالتالي  5115تحديد التكاليف التي ترتبط مباشرة بالعقد اعاله للعام 

 ".اإلنشاءعقود (: "11)لى معيار المحاسبة الدولي رقم إستنادًا إيتوجب عدم تحميلها للعقد، وذلك 
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 جابة التمرين االول إ
 11 . 3 7 6 5 4 3 2 1 الرقم 
 ج ج د أ ب د أ ج ب د جابة اإل

 جابة التمرين الثاني إ
                                             511111                                                  

 %   52= ————————  =     ولى        األ نجاز للسنةنسبة اإل
                       511111  +611111  
   :ولىرباح العقد للسنة األأثبات ايرادات وتكاليف و إقيد 

  دائن مدين
 تكاليف عقود تحت التنفيذ/ من حـ  511111
 (مجمل الربح المخصص للعام)عقود تحت التنفيذ / حـ      21111

 %52×  1111111يرادات العقود إ/ لى حـإ     521111 
 جابة التمرين الثالث إ
  :2113و  2117نجاز لعامي نسبة اإل  -1 

                                                 96111                                                  
 %   31= ————————  =             31/15/5117نجاز في نسبة اإل

                            96111  +550111  
 

                                              96111 +91111                                                 
 %   60.10————————  =     =        31/15/5110نجاز في نسبة اإل

                       (96111 +91111+ )110111 
 % 30.10=  31-60.10=5110نجاز لعام ن نسبة اإلأي أ
  :2117إثبات قيود اليومية لعام  -2
 : ثبات التكاليف الفعلية خالل العامإ - أ

 عقود تحت التنفيذ/ من حـ 96111
 (ذمم دائنة)النقدية او / لى حـإ     96111

 :5117إثبات اإليرادات  و الخسارة المخصصة لعام  –ب
 تكاليف عقود تحت التنفيذ/ من حـ 96111

 لى مذكورينإ         
 %31×311111يرادات العقودإ/ حـ            91111
 عقود تحت التنفيذ/ حـ             6111
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 :إثبات المطالبات الصادرة خالل العام –جـ 
 مديني عقود تحت التنفيذ/ من حـ 91111

 مطالبات عقود تحت التنفيذ/ لى حـإ     91111
 :اثبات المتحصالت النقدية من العميل –د

 النقدية/ حـ من 72111
 مديني عقود تحت التنفيذ/ لى حـإ     72111

 جابة التمرين الرابع إ
  :يجب أن يعامل كعقد إنشاء منفصل اذا توفرت الشروط التالية

 يتم تقديم عروض منفصلة لكل أصل لوحده بمعزل عن األصول األخرى. 
  و رفض كل أصل أيخضع كل أصل من األصول لعملية تفاوضية منفصلة، ويمكن للعميل قبول

 .فراديإبشكل 
 إمكانية تحديد إيرادات وتكاليف كل أصل على حدة. 

  الخامسجابة التمرين إ
  :حتساب نسبة االنجازإ -1

                                     501111                                                  
 %   31= ————————  =           5110نجاز لعام نسبة اإل

                 501111  +261111  
  

                                        250111                                                  
 % 31   = %   31= ————————   -          5119نجاز لعام نسبة اإل

                 250111  +325111  
 

                                       021111                                                   
 % 01%  =    61= ————————    -         5111نجاز لعام نسبة اإل

                     021111  +1  
   :مجمل الربح السنوي للعقد -5

2111 211. 2113  
 إيرادات العقد دينار 311111 دينار 311111 دينار 011111
 يطرح تكاليف العقد 501111 دينار 500111 دينار 355111
 العقد مجمل ربح دينار 61111 دينار 15111 دينار 70111
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   :5119رباح العقد لعام أيرادات وتكاليف و إثبات إقيد  -3
  دائن مدين

 (501111 – 250111)تكاليف عقود تحت التنفيذ/ من حـ  500111
 (مجمل الربح المخصص للعام)عقود تحت التنفيذ / حـ      15111

 يرادات العقودإ/ لى حـإ     311111 
 جابة التمرين السادس إ

عاله أ، تكون التكاليف التي ترتبط مباشرة بالعقد "اإلنشاءعقود (: "11)بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 
 :وبالتالي يتوجب تحميلها لهذا العقد على النحو التالي 5115للعام 

 دينار 21111 مواد مستخدمة في العمل
 دينار 01111 جور عمال ومشرفين في موقع العملأ

 دينار 51111 هتالك المعدات واآلالت المستخدمة في موقع العملإمصروف 
 دينار 6111 مصاريف مخططات وتصميم المباني
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 التضامن محاسبة شركات: عشر السادسالفصل 
 

 :ةيالفصل التعليمأهداف  

 :يتوقع أن يكون القارئ ملمًا باألمور التالية الفصلبعد دراسة هذا 

  نواع الشركات والشكل القانوني لهاأالتعرف على. 

  دارتهاا  بيان متطلبات تكوين شركات التضامن و. 

  التضامنبيان المعالجة المحاسبية لتكوين شركة. 

   للمسحوبات الشخصية للشركاءعرف على المعالجة المحاسبية الت. 

   س المالأعرف على المعالجة المحاسبية لفوائد المسحوبات وفوائد ر الت. 

  رباح عداد حساب توزيع األا  عمال شركة التضامن و أبيان كيفية تحديد حصة الشركاء في نتائج
 .والخسائر

   ن بطريقة الشهرة وطريقة نضمام الشريك لشركة التضامإل عرف على المعالجة المحاسبيةالت
 .المكافأة

 نسحاب الشريك من شركة التضامنبيان المعالجة المحاسبية إل. 

   واحي القانونية لتصفية شركة التضامنعرف على الن  الت. 

  ولويات التصفيةأجراءات التصفية و إبيان. 

 بيان المعالجة المحاسبية للتصفية. 

  د قائمة التصفيةعداإبيان كيفية. 
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  التضامن محاسبة شركات
Accounting for Partnership 

 مقدمة  .1
شخاص ألى شركات إويتم تقسيم الشركات . شركاتالفردية و المنشآت اللى إعمال األ مشاريعيتم تقسيم 
دارتها بنفسه إوتتميز المنشآت الفردية بأن مالك المنشأة هو شخص واحد يقوم عادة ب. موالأوشركات 

لتزامات المنشأة إرباح المنشأة ويتحمل كافة خسائرها وتكون مسئولية المالك فيها عن أويجني كامل 
 . مواله الخاصةألى إوع غير محدودة بحيث يمكن للدائنيين الرج

بين الشركاء حيث ة خصي  عتبار والعالقة الش  شخاص تقوم على اإلا بالنسبة للشركات فإن شركات األم  أ
 .وفاة شريك قد تؤدي لتصفية الشركةو أنسحاب إ نأ

غراض تنفيذ زمة لتمويل الشركة ألموال الآلموال هو تجميع األساس قيام شركات األأن أفي حين 
ستمرار إحد المساهمين فيها لحصته ال يؤثر على أو بيع أن وفاة إهداف وغايات الشركة وبالتالي فأ

      .  الشركة
شخاص، أشخاص كل من شركات التضامن والتوصية البسيطه والمحاصة كشركات وتشمل شركات األ 

لى شركات إسهم والمساهمة العامة في حين تصنف الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتوصية باأل
 .موالأ
نفصال الشركاء ا  نضمام و ا  لى شركات التضامن من حيث تكوين الشركة و إق في هذا الفصل وسيتم التطر   

ة والمعالجة المحاسبية لى تأسيس الشركات المساهمة العام  إكما سيتم التطرق . وتصفية شركة التضامن
 .سمالهاأللتغير في ر 

 ضامن شركات الت    .2
 دارة شركات التضامن ا  تكوين و  1.2

الشركات ثنين ويحدد عادة قانون إشخاص الطبيعيين ال يقل عن تتألف شركة التضامن من عدد من األ
  ردني عدد الشركاء في شركة التضامن منقصى لعدد الشركاء، فمثاًل حدد قانون الشركات األالحد األ

ويعتبر الشريك في شركة التضامن مسؤوال بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن  .شخص( 2-22)
مواله الشخصية لتلك أب اً ضامنفيها، ويكون  ثناء وجوده شريكاً ألتزامات التي ترتبت على الشركة الديون واإل
وبموجب قانون . لى ورثته بعد وفاته في حدود تركتهإلتزامات، وتنتقل هذه المسؤولية والضمانة الديون واإل
سماء الشركاء أدارة شركة التضامن ويحدد عقد الشركة إن يشترك في أردني يحق لكل شريك الشركات األ
 عمال الشركة وفقاً أن يقوم بأتهم وعلى الشخص المفوض دارتها والتوقيع عنها وصالحياإالمفوضين ب

ليه والحقوق الممنوحة له إالحيات المفوضة نظمة الصادرة بموجبه وفي حدود الص  األحكام هذا القانون و أل
.  بموافقة باقي الشركاءدارة الشركة اال  إجر عن عمله في أو أبعقد الشركة، وال يجوز له تقاضي مكافأة 

عمال عن الشركة تلتزم الشركة باأل ضامن والتوقيع عنها يعتبر وكيالً دارة شركة الت  إب ضوكل شريك مفو  
ي أذا كان الشريك غير مفوض وقام بإا م  أ. عمالالتي يقوم بها بالنيابة عنها وباآلثار المترتبة على هذه األ
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ذا الشريك بالمطالبة ة بهذا العمل وتعود على هسم الشركة فتلتزم الشركة تجاه الغير حسن الني  إعمل ب
 . ضرار التي قد تلحق بها من جراء هذا العملبالتعويض عن جميع الخسائر واأل

 المعالجة المحاسبية لتكوين شركة التضامن 2.2
وتشمل طرق تسديد الشريك لحصته  ،يقوم كل شريك بتقديم مساهمته بالشركة تضامنالعند تأسيس شركة 

  -:س المال مايليأبر 
 .النقديالتسديد  -
 . صول عينيةأجميعهم لحصصهم على شكل  وأتقديم بعض الشركاء  -
 .لتزامات للشركةإصول عينية ونقل أتقديم الشركاء  -
 .س المالأو خبرته كحصة في ر أحد الشركاء عمله أتقديم  -

 س المال أالتسديد النقدي لر  1.2.2
عداد إويتم . سم الشركةإحد البنوك بأس المال يتم فتح حساب بأعند تقديم الشريك نقدية كتسديد لحصته بر 

 .س المال دائناً أساب ر جعل حساب النقدية مدينًا وح
 ( 1)مثال 
دينار بحيث تكون  02222تفق عالء وحسام على تكوين شركة تضامن برأس مال يبلغ إ 1/4/2212في 

المال س أوقد تم تسديد حصصهم بر  ،دينار 00222دينار والشريك حسام  20222حصة الشريك عالء 
 .نقداً 

 .س المالأثبات قيد تسديد الشركاء لحصصهم بر إ :المطلوب
 ( 1)حل مثال 

 1/4/2212 النقدية / من حـ  02222
  رأس مال عالء / لى حـإ       20222 
  راس مال حسام / حـ           00222 

 .صول عينيةأو جميعهم لحصصهم على شكل أتقديم بعض الشركاء  2.2.2
و أو بضاعة أجهزة أصول عينية مثل أو جميعهم بتقديم أبموجب هذه الطريقة يقوم بعض الشركاء 

ثباتها ا  صول المقدمة من الشركاء و وفي هذه الحالة يتم تقييم األ. س المالأسيارات كتسديد لحصصهم بر 
من قبل الشريك ملكًا صول المقدمة ، حيث تصبح األة العادلة بتاريخ تقديمها للشركةبدفاتر الشركة بالقيم

 .شركة ويتنازل الشريك عنها للشركةلل
 ( 2)مثال 
دينار  02222جمالي يبلغ إتفق عالء وجابر على تكوين شركة تضامن برأس المال إ 1/0/2212في 

وقد سدد الشريك عالء  ،دينار 02222دينار والشريك جابر  22222بحيث تكون حصة الشريك عالء 
صول التي يملكها بصفه شخصية وقد كانت ما الشريك جابر فقد قدم للشركة األأ، س المال نقداً أحصته بر 

  :صول المقدمة على النحو التاليالقيمة العادلة لأل
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 دينار  0222بضاعة   -
 دينار  0222جهزة حاسوب أ -
 دينار  0222ثاث  أ -
 .دينار 1222مخصص ديون مشكوك فيها دينار و   0222مدينون  -

 .س المال نقداً أي المستحق عليه بر الشريك جابر بتسديد باق تفاق على قياموقد تم اإل
  .س المالأتقديم الشركاء لحصصهم بر ثبات قيد تأسيس الشركة و أ :المطلوب
 (2)حل مثال 

  :س مال عالءأثبات قيد ر إ -
 1/0/2212 النقدية / من حـ  22222

  رأس مال عالء / لى حـإ     22222 
 :س مال جابرأثبات قيد ر إ -

 (1222-0222+)0222+0222+0222= صول المقدمة من جابر القيمة العادلة لأل
 دينار  20222=                                          

س ماله، ويتم أستكمال ر إل دينار نقداً  0222دينار يقوم جابر بتقديم  02222س مال جابر أر  ن  أبما 
 :عداد القيد التاليإ

 مذكورينمن   0222
 بضاعة  / حـ    

1/0/2212 
 

  اجهزة حاسوب / حـ      0222
  ثاثأ/ حـ       0222
  مدينون/حـ       0222
  النقدية / حـ       0222

  راس مال جابر / لى حـإ      02222 
    مخصص ديون مشكوك فيها/ حـ             1222 
 .للشركةلتزامات إصول عينية ونقل أتقديم الشركاء  3.2.2
لتزامات غير مسددة إس المال ويكون هناك ألحصته بر  لى الشركة تسديداً إصول أحد الشركاء بنقل أقد يقوم 

صول المقدمة من قبل الشريك حتساب صافي القيمة العادلة لألإصول، ففي هذه الحالة يتم عن تلك األ
 . س المالأكتسديد لحصته بر 

 لتزامات المنقولة للشركة اإل –صول المقدمة القيمة العادلة لأل= القيمة العادلة لصافي االصول المقدمة 
  :وفيما يلي مثال لتوضيح ذلك

 ( 3)مثال 
دينار  122222جمالي يبلغ إتفق سامي وطارق على تكوين شركة تضامن برأس المال إ 1/0/2212في 

ما الشريك طارق فقد قدم أ، س المال نقداً ألكل شريك، وقد سدد الشريك سامي حصته بر  ةبحصص متساوي
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صول المقدمة على النحو بمشروعه الفردي وقد كانت القيمة العادلة لأل صول التي يملكها سابقاً للشركة األ
  :التالي

 دينار  10222ارة سي  ،  دينار 00222بضاعة   -
 دينار   12222مدينون ، دينار 22222ثاث  أ -
 دينار  02222ذمم دائنة   -
 .س المال نقداً أم الشريك طارق بتسديد باقي المستحق عليه بر تفاق على قياوقد تم اإل -

  :المطلوب
 . س المالأثبات قيد تأسيس الشركة وتقديم الشركاء لحصصهم بر إ -1
 .للشركة 1/0/2212فتتاحية في عداد قائمة المركز المالي اإلإ -2

 (3)حل مثال 
 .المالس أثبات قيد تأسيس الشركة وتقديم الشركاء لحصصهم بر إ -1
 دينار  02222% =02×  122222 :س مال ساميأثبات قيد ر إ -

 1/0/2212 النقدية / من حـ  02222
  رأس مال سامي / لى حـإ     02222 

 :س مال طارقأثبات قيد ر إ -
 لتزامات المنقولة للشركةاإل –صول المقدمة القيمة العادلة لأل= صول المقدمة القيمة العادلة لصافي األ

                                 ( =00222+10222+22222+12222)-02222 
 دينار  02222=                                  

س ماله، أستكمال ر إل دينار نقداً  12222دينار يقوم طارق بتقديم  02222س مال طارق أن ر أبما 
 :عداد القيد التاليإويتم 

 1/0/2212 بضاعة  / من حـ  00222
  سيارات / حـ      10222
  ثاثأ/ حـ       22222
  مدينون/حـ       12222
  النقدية / حـ       12222

  س مال طارق أر / لى حـإ      02222 
        ذمم دائنة/ حـ            02222 
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 :فتتاحيةقائمة المركز المالي اإل -2
 1/6/2112قائمة المركز المالي كما في 

 لتزاماتال   صولاأل 
 ذمم دائنة 02222 النقدية 02222
   المدينون 12222
 حقوق الشركاء  البضاعة 00222
 س مال ساميأر  02222 ثاثاأل 22222
 س مال طارقأر  02222 السيارات 10222
 مجموع حقوق المساهمين 101111 صولمجموع األ 101111

 .المالس أحد الشركاء عمله كحصة في ر أتقديم  4.2.2
و أصول نقدية أحد الشركاء دون تقديم أول بفي بعض الحاالت يتم  تكوين شركة تضامن بحيث يتم ق

س مال أيه قيود لر أثبات إرباح، وهنا ال يتم ما مقابل عمله في الشركه وحصوله على نسبة من األن  ا  عينية و 
 .  رباحرباح عند توزيع األويحصل الشريك على حصته من األ. ذلك الشريك

 .حد الشركاء عند تكوين شركة التضامنثبات شهرة ألإ 0.2.2
تفاق في بعض و خبرة متميزة في مجال عمل الشركة، يتم اإلأو مهارة أبسمعة حد الشركاء أعندما يتمتع 

 طريقة الشهرة بما إويتم معالجة الشهرة . حتساب شهرة لذلك الشريكإحيان بين الشركاء على األ
Goodwill method   و بطريقة المكافأة أBonus method .وفيما يلي مثال لبيان ذلك: 

 ( 4)مثال 
ع دينار يوز   02222جمالي يبلغ إس مال أتفق مهند وسيف على تكوين شركة تضامن بر إ 0/0/2212في 

دينار  02222وقد سدد مهند مبلغ . و الخسائر بينهما بالتساويأرباح بين الشريكين بالتساوي، وتوزيع األ
س أعن كامل حصته بر  دينار نقداً  10222ريك سيف فقد سدد مبلغ ما الش  أس المال، أنقدًا عن حصته بر 

 .المال
 :المطلوب

 .تباع طريقة الشهرةإثبات قيد تأسيس الشركة بإ -أ 
 .باع طريقة المكافأةت  إثبات قيد تأسيس الشركة بإ -ب 

 (4)حل مثال 
 .الشهرة تباع طريقةإثبات قيد تأسيس الشركة بإ -أ

خرى المقدمة من الشريك صول األضافة لألثبات حساب الشهرة مدينًا باإلإبموجب طريقة الشهرة يتم 
صول المقدمة من الشريك سيف وحصته وتظهر الشهرة بمقدار الفرق بين األ. س المال دائناً أوحساب ر 

 . صول التي قدمها للشركةكبر من األأس المال أس المال حيث تكون حصة الشريك بر أبر 
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   10222 -%    02×  02222=  الشهرة  
 دينار  12222=         
  :عداد القيد التاليإويتم 

 0/0/2212 النقدية / من حـ  40222
  الشهرة / حـ      12222

  س مال مهند أر / لى حـإ      02222 
  س مال سيف    أر / حـ            02222 

 :ستخدام طريقة المكافأةإتأسيس الشركة ب ثبات قيدإ -ب
، ويتم تعويض الشريك الذي يتمتع بالخبرة  والسمعة ثبات الشهرة في الدفاترإبموجب هذه الطريقة ال يتم 

 . خرينس مال الشركاء اآلأعن طريق منحه مكافأة تخصم من ر 
دينار  40222=  10222+02222صول المقدمة من الشريكين عدا الشهرة  حتساب مجموع األإ والً أيتم 

تباع طريقة ا  ات الشهرة و ثبإتفاق على عدم س المال الكلي الذي سيظهر بالدفاتر حيث تم اإلأوهو ر 
 .المكافاة
دينار  24222ستبلغ  ن حصة كل شريكإفاق فت  س المال وفق اإلأن لكل شريك حصة متساوية بر أوبما 

    :ويكون القيد كما يلي. %(02× 40222)
 0/0/2212 النقدية / من حـ  40222

  س مال مهند أر / لى حـإ      24222 
  س مال سيف      أر / حـ            24222 
ة هي ن مساهمته الفعلي  أدينار في حين  24222س مال يبلغ أن الشريك سيف حصل على ر أيالحظ 
وهذه الطريقة تعطي  .دينار 24222س المال لتصبح أدينار، كما تم تخفيض حصة مهند بر  10222

ثبات الشهرة بمبلغ إالمثال لو قرر الشريكان الحقًا  فعلى سبيل. نتائج مشابهة في النهاية لطريقة الشهرة
دينار لكل واحد منهما مما  0222س المال ستزيد بمقدار أحصة مهند وسيف بر  ن  إدينار ف 12222
 .به لطريقة الشهرةوهذا مشا( 0222+24222)دينار  02222س مال كل شريك أيجعل ر 

 معالجة المسحوبات الشخصية للشركاء 3.2
و عينية من الشركة لتغطية أفي كثير من الحاالت يقوم الشركاء في شركة التضامن بسحب مبالغ نقدية  

نفقاتهم الخاصة، ويتفق الشركاء فيما بينهم على تحديد سقف أعلى لمقدار المسحوبات السنوية حتى ال يتم 
تحتسب فائدة على المسحوبات الشخصية للحد ن بعض الشركات أكما . سيولة الشركةعلى ًا يالتأثير سلب

 .من مبالغة الشركاء بالمسحوبات الشخصية
المسحوبات "ويتم معالجة المسحوبات الشخصية للشركاء من خالل فتح حساب لكل شريك يسمى 

 :قيد التاليعداد الا  ويتم جعله مدينًا والنقدية دائنًا و " الشخصية للشريك 

 .. .المسحوبات الشخصية للشريك/ من حـ  ×××
 النقدية / لى حـإ     ××× 
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و بحساب جاري أس مال الشريك أقفال حساب المسحوبات الشخصية بحساب ر إوفي نهاية العام يتم 
ريك قفال حساب المسحوبات الشخصية في حساب جاري الشإكثر شيوعًا تتمثل بالطريقة األ ن  أال إ. الشريك

ستكمال إ بعد ال  إ في العديد من الدول و تخفيضهأوال يتم زيادته س المال يبقى ثابت عادة أكون حساب ر 
 .وتعديل عقد تسجيل الشركةجراءات قانونية إ

ثباتها كمبيعات، إتفاق بين الشركاء على تسعيرها بسعر البيع فيتم وفي حالة سحب الشريك بضاعة وتم اإل
نًا اي يتم تخفيض بين الشركاء على تسعيرها بالتكلفة فيتم جعل حساب المشتريات دائتفاق ما اذا كان اإلأ

 .حساب المشتريات
 ( 0)مثال  

 وقام الشركاء بالمسحوبات التالية، علماً  2212من وخالل عام خليل وسليم وخالد شركاء في شركة تضا
 :كاء في نهاية العامقفال المسحوبات الشخصية يتم من خالل الحسابات الجارية للشر إن أب

 .بنائهأحد قساط الدراسة الجامعية ألأدينار لتسديد  2222سحب الشريك خليل  0/2/2212في  -
 022دينار وسعر بيعها  022سحب الشريك سليم بضاعة من الشركة تقدر تكلفتها  0/0/2212في  -

 (.ثبات مسحوبات البضاعة بسعر البيعإوتقوم الشركة ب)دينار 
بذلك  هتالك لهدينار ومجمع اإل 1222الشركة جهاز حاسوب تكلفته كان لدى  1/0/2212في  -

غراض دينار أل 222تفاق على نقل جهاز الحاسوب للشريك خالد مقابل دينار، وتم اإل 022التاريخ 
 .ستعماله الموره الخاصةإ

 (  0)حل مثال       

 

 
  

 0/2/2212 المسحوبات الشخصية للشريك خليل / من حـ  2222
  النقدية/ ى حـلإ     2222 

 0/0/2212 المسحوبات الشخصية للشريك سليم / من حـ  022
  المبيعات/ لى حـإ     022 

 1/0/2212 هتالك مجمع اإل/ من حـ  022
  المسحوبات الشخصية للشريك خالد / حـ      222
  جهزة حاسوب       أخسارة بيع / حـ      122

  جهزة الحاسوب أ/ لى حـإ        1222 
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  :قفال حساب المسحوبات الشخصية في الحساب الجاري لكل منهم وكما يليإ ويتم     

 لحصول الشركة على قروض من الشركاءالمعالجة المحاسبية  4.2
قتراض من الشركاء وبالتالي اإللى إنشطتها التجارية قد تلجأ أضافية لتمويل إموال ألى إعند حاجة الشركة 

وال يعتبر قرض الشريك جزء . لتزامًا عليهاإحد الشركاء يعتبر أفان القرض الذي تحصل عليه الشركة من 
 .على قيمة القرض بنسبة متفق عليهاس المال، ويستحق الشريك فوائد أمن حصته بر 

 ( 6)مثال 
حصلت الشركة على قرض من الشريك مفيد  1/0/2212مفيد ورياض شريكان في شركة تضامن، وفي 

 .سنويًا تسدد له نقدًا مرة كل سنة%  0سنوات وبمعدل فائدة  0دينار لمدة  22222بمبلغ 
 .ستحقاقثبات القيود الخاصة بتقديم الشريك مفيد للقرض وتسديد الفوائد عند اإلإ :المطلوب
 (6)حل مثال

 :ثبات قيد الحصول على القرض من الشريك مفيدإ -
 1/0/2212 النقدية / من حـ  22222

  قرض الشريك مفيد / لى حـإ     22222 
دينار  022ثبات الفائدة مستحقة الدفع بملغعداد قيد تسوية إلإيتم  01/12/2212في  -

 :عداد القيد التاليإويتم ( 0/12×0%×22222)
 01/12/2212 مصروف فوائد قرض الشريك مفيد / من حـ  022 
  فائدة مستحقة الدفع / لى حـإ     022 

دينار ومبلغ  22222ويظهر في ميزانية الشركة ضمن المطلوبات رصيد حساب قرض الشريك مفيد بمبلغ 
 .دينار 022فائدة مستحقة الدفع 

 المعالجة المحاسبية للقروض الممنوحة من الشركة للشركاء  0.2
قتراض من الشركة، وفي هذه الحالة وعند وجود فائض نقدية موال اإلألى إقد يقوم الشركاء عند حاجتهم 

يراد إحتساب فائدة بمعدل فائدة محدد والتي تعتبر إلدى الشركة تقوم الشركة بتقديم قروض للشركاء مقابل 
 .صول في قائمة المركز المالي للشركةويظهر حساب قرض الشريك ضمن األ. للشركةبالنسبة 

  

 01/12/2212 جاري الشريك خليل / من حـ  2222
  جاري الشريك سليم/  حـ      022
  جاري الشريك خالد/  حـ      222

  خليل       المسحوبات الشخصية للشريك/لى حـإ     2222 
  المسحوبات الشخصية للشريك سليم       /حـ         022 
  المسحوبات الشخصية للشريك خالد       / حـ         222 
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 ( 7)مثال 
 كةعلى قرض من الشر  يك رياضحصل الشر  1/1/2212مفيد ورياض شريكان في شركة تضامن، وفي

تخصم من حساب الشريك رياض الجاري سنويًا %  12وبمعدل فائدة عامين دينار لمدة  12222بمبلغ 
 .كل عامنهاية 

 .بقرض الشريك رياض ثبات القيود الخاصةإ :المطلوب
 (7)حل مثال

 :الشركة على القرض منالشريك رياض ثبات قيد حصول إ -
 1/1/2212 قرض الشريك رياض/ من حـ  12222

  النقدية/ لى حـإ     12222 
دينار  1222بملغ يراد الفائدةإثبات عداد قيد تسوية إلإيتم  01/12/2212في  -

 :عداد القيد التاليإويتم ( 12/12×12%×12222)
 01/12/2212  جاري الشريك رياض/ من حـ  1222 
   ايراد فائدة / لى حـإ     1222 

دينار ومبلغ  12222بمبلغ  رياضرصيد حساب قرض الشريك  صولاألويظهر في ميزانية الشركة ضمن 
 .في بيان الدخل دينار 1222 يراد الفوائدإ

 رباح والخسائر توزيع األ قائمة  6.2
قائمة "لى إعمال الشركة أو خسارة يتم نقل نتيجة أعمال شركة التضامن من ربح أحتساب نتيجة إبعد 

و الخسائر وفق عقد أرباح حتساب حصة كل شريك من األإوالتي من خاللها يتم " رباح والخسائرتوزيع األ
 .سيس الشركةأت

 ن الشركاء رباح والخسائر بيطرق توزيع األ  1.6.2
ساس النسب المتفق عليها بين أرباح والخسائر بين الشركاء في شركة التضامن على يتم عادة توزيع األ

رباح والخسائر بين الشركاء ذا لم يحدد عقد الشركة كيفية توزيع األإ، وفي العادة د الشركةالشركاء في عق
ساس المتوسط أو على أول المدة أو أموال الشركاء نهاية أرباح والخسائر وفقًا لنسب رؤوس يتم توزيع األ

 .موال خالل الفترة الماليةالمرجح لرؤوس األ
 (8)مثال 

دينار وفي  02222مبلغ  1/1/2212س مال نور في أنور ورهف شريكتان في شركة تضامن، كان ر  
 1/1/2212في  س مال رهفأفي حين كان ر . دينار 22222سمالها بمبلغ أقامت بزيادة ر  1/0/2212

 .دينار 10222بمبلغ  1/0/2212سمالها في أدينار وقامت بزيادة ر  10222مبلغ 
ن الشركاء يقتسمون أدينار، هذا مع العلم  40222صافي ربح مقداره  2212حققت الشركة خالل عام 

 .موال الشركاءأساس المتوسط المرجح لرؤوس أرباح والخسائر على األ
 .2212رباح عام أمن  هشريكحسب حصة كل إ :بلو المط
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 (8)حل مثال 
  :س مال الشريكة نورأحتساب المتوسط المرجح لر إيتم  -
  ( =02222  ×0/12  +  )(02222  ×0/12 ) 
  دينار 42222=     20222+    10222=  
  :س مال الشريكة رهفأحتساب المتوسط المرجح لر إيتم  -
  =(10222  ×0/12( +    )02222  ×4/12 ) 
  دينار 22222=     12222+    12222=  
 دينار  02222=   22222+ 42222= موال مجموع المتوسط المرجح لرؤوس األ 

  :رباححصة كل شريكة من األ  -
 دينار  02222(  = 42222/02222)×  40222= حصة الشريكة نور 
 دينار 10222(  = 22222/02222)×  40222= حصة الشريكة رهف 

 و مكافآت لبعض الشركاء أحتساب رواتب إ 2.6.2
ن الشركة إ، فو تقديم بعض الخدمات لهاأعمالها أو متابعة أدارة الشركة إعند تولي بعض الشركاء  

رباح الشركة بموافقة باقي أو نسب محددة من أو مكافآت على شكل مبالغ محددة أتصرف عادة رواتب 
. لجتها كتوزيع للربح وليس مصروفاً معايتم لرواتب ومكافآت الشركاء كثر شيوعًا والمعالجة األ. الشركاء

ما في حال أم خسارة، أنه يحصل على الراتب سواء حققت الشركة ربحًا إوعند تحديد راتب محدد للشريك ف
أة في ن الشريك يحصل على قيمة المكافإرباح فحصول الشريك على مكافأة على شكل نسبة مئوية من األ

 .ما في حال تحقيق الشركة خسارة فان الشريك ال يحصل على مكافأةأ، رباحاً أالشركة  حالة تحقيق
 (9)مثال

سلطان وعمران شريكان في شركة تضامن، يتضمن عقد الشركة حصول الشريك سلطان على مكافأة سنوية 
رباح والخسائر بين الشركاء بنسبة دارته للشركة ثم يتم توزيع باقي األإرباح الشركة مقابل أمن % 22بنسبة 
 02222ي مبلغ على الشركاء بمقدار أحققت الشركة صافي ربح قبل توزيع  2212خالل العام . 2:0
 .دينار

  :المطلوب
 . ثبات قيد التوزيعا  و  ،2212رباح الشركة لعام أحدد حصة كل شريك من 
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 ( 9)حل مثال  
  :النحو التاليرباح الشركة على أيتم تحديد حصة كل شريك من 

 عمران سلطان عمالنتيجة األ البيان
   02222 رباح الشركة قبل التوزيعأصافي 

  12222 (12222) %22مكافأة الشريك سلطان 
   42222 الباقي بعد تنزيل مكافأة سلطان

 10222 24222 (42222) 2:0يوزع على الشركاء بنسبة 
 10222 04222 2 رباححصة كل شريك من األ

 :رباح كما يليعداد قيد توزيع األإويتم     

 موال الشركاء ومسحوباتهم الشخصية ألرؤوس حتساب فائدة إ 3.6.2 
جراء إلى إموالهم ثم يصار أرصدة رؤوس أحتساب فائدة على إفي بعض الحاالت يتفق الشركاء على 

ويتم . ًا للربح وليس مصروفاً س المال توزيعأوتعتبر فائدة ر . رباح حسب الطريقة السابقةتوزيع باقي األ
الخسائر على الشركاء رباح و موال الشركاء عندما تكون نسب توزيع األأحتساب فائدة لرؤوس إلى إاللجوء 

 . موال بعض الوزنرصدة رؤوس األأموالهم بحيث يتم منح أرصدة رؤوس أمختلفة عن نسب 
على مسحوبات الشركاء الشخصية خالل العام للحد من المبالغة في ( ربا)حتساب فائدة إ يضاً أوقد يتم 

رباح القابلة للتوزيع ت زيادة لألوتعتبر فوائد المسحوبا. المسحوبات الشخصية وتحقيق العدالة بين الشركاء
 .تخفيضًا للخسارة القابلة للتوزيعو أ

 ( 11)مثال 
 والخسائر بينهم كما رباح على توزيع األ عماد وسليم وجميل شركاء في شركة تضامن، ينص عقد الشركة 

 : يلي
 .دارة الشركةإشرافه على إدينار مقابل  0222يحصل الشريك عماد على راتب سنوي بمقدار  -
ستقطاب العمالء إمن ارباح الشركة مقابل خدمات % 12يحصل الشريك جميل على مكافأة بنسبة  -

 .الباقي بعد خصم راتب الشريك عمادللشركة وتحتسب المكافأة على المبلغ 
وقد بلغت مسحوبات  سنوياً % 12حتساب فائدة على المسحوبات الشخصية للشركاء بمعدل إيتم  -

دينار في  0222، ومسحوبات الشريك سليم 1/0/2212 دينار في 4222ريك عماد الش
 .1/0/2212دينار في  0222ومسحوبات الشريك جميل  ،1/1/2212

موال وقد بلغت رؤوس األ%  0س المال خالل العام بمعدل أرصدة ر أحتساب فائدة للشركاء على إيتم  -
 .دينار على التوالي 42222دينار و 02222دينار و 02222للشركاء 

 01/12/2212 رباح والخسائر توزيع األ/ من حـ  02222
  جاري الشريك سلطان / لى حـإ      04222 
  جاري الشريك عمران       / حـ           10222 
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 .و الخسائر بين الشركاء بالتساويأرباح ي األيوزع باق -
ي توزيع على أجراء إدينار قبل  00222بمقدار  2212ن الشركة حققت صافي ربح لعام أذا علمت إ

 .الشركاء
 .ثبات قيد التوزيعا  و  رباح،تحديد حصة كل شريك من األ :المطلوب

 (11)حل مثال   
   :النحو التاليرباح والخسائر على عداد قائمة توزيع األإيتم  

 جميل سليم عماد عمالنتيجة األ البيان
    00222 رباح الشركة قبل التوزيعأصافي 

   0222 (0222) راتب الشريك عماد
    02222 الباقي بعد تنزيل راتب عماد

 0222   (0222) %12مكافأة الشريك جميل 
    20222 الباقي بعد تنزيل مكافأة جميل
 (002) (022) (242) 1222 1فائدة المسحوبات الشخصية 

 2422 0022 0222 (0222) 2موال فائدة رؤوس األ
    10222 رباحالرصيد الباقي من األ

 0422 0422 0422 (10222) توزيع الربح بالتساوي
 11442 0422 10102 222 رباحنصيب كل شريك من األ

 .دينار 00222=  11442+0422+10102= نالحظ ان مجموع حصص الشركاء النهائية   
 :عداد قيد التوزيع كما يليإويتم    

 نضمام شريك جديد للشركة إ 7.2
ذا نص عقد الشركة على إال إلى شركة التضامن بموافقة جميع الشركاء فيها إو اكثر أيجوز ضم شريك  

لتزامات التي ترتبت على مع باقي الشركاء عن الديون واإل غير ذلك، ويصبح الشريك الجديد مسؤوالً 
نضمام شريك جديد سباب تؤدي إلأوهناك عدة . مواله الخاصةألها ب ليها، وضامناً إنضمامه إالشركة بعد 

  :منها
 .وجود نقص في سيولة الشركة -

                                                           
 .دينار 064=0/21×%21×0444مجيل  ،دينار 644%=21×0444سليم   ،دينار  104=   6/21×%21×0444عماد  1
 .دينار 1044%=6×04444مجيل  ،دينار0644%=6×64444سليم  ،دينار 0444% = 6× 04444عماد  2

 01/12/2212 رباح والخسائر توزيع األ/ من حـ  00222
  جاري الشريك عماد / لى حـإ      10102 
  جاري الشريك سليم       / حـ           0422 
  جاري الشريك جميل/ حـ            11442 
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 .ستثمارات جديدة للتوسعحاجة الشركة إل -
 .تمتع الشريك المنضم بسمعة جيدة بالسوق -
 .حد الشركاء ببيع حصته بالشركةأرغبة  -
 .يعمل في نفس مجال الشركة ويكون منافس لها نضمام شريكإالتخلص من المنافسة ب -

و شهرة للشريك المنضم ويمكن معالجة أنضمام شريك جديد للشركة قد يكون هناك شهرة للشركة إوعند 
  :الشهرة بطريقتين

 .ثبات الشهرة دفتريا  إ: ولىالطريقة األ  -أ 
 .طريقة المكافأة :لطريقة الثانيةا -ب

عدم وجود )ستثمارات للشركة مساوية لحصته في رأس المال إنضمام شريك وتقديم إ 1.7.2
 (شهرة

ستثمارات المقدمة من الشريك المنضم بجعل ثبات اإلإفي هذه الحالة ال يوجد شهرة محل وسيتم 
 .س مال الشريك المنضم دائناً أصول المقدمة مدينا وحساب ر حساب األ

 (11) مثال
دينار على التوالي،  02222دينار و  22222سمال مقداره أمراد وجالل شريكين في شركة تضامن ر   

نضم الشريك إ 1/0/2212في . على التوالي%  02و %  42ويتم إقتسام األرباح والخسائر بينهما بنسبة 
س أمن ر %  02دينار مقابل حصوله على  02222بمبلغ ( نقد)ستثمارات جديدة إلى الشركة وقدم إحسان 

 .رباح والخسائرمن األ % 02نضمام  والمال بعد اإل
 .نضمام الشريك حسان للشركةإثبات قيد إ :المطلوب
 ( 11)حل مثال 

س مال أدينار وهي تشكل تماما حصته في ر  02222= ستثمارات المقدمة من الشريك حسان ن اإلأبما 
نضمام الشريك الجديد أي  إس المال الكلي للشركة بعد أجمالي ر إمن % 02نضمام  البالغة الشركة بعد اإل

 :س مال الشريك الجديد سيكونأثبات ر إ، فإن ( 02222+  02222+  22222)×% 02
 1/0/2212 النقدية / من حـ  02222

  راس مال الشريك حسان  / لى حـإ     02222 

وجود شهرة )كبر من حصته في رأس المال أستثمارات مالية إتقديم الشريك المنضم  2.7.2
 (.للشركة

س مال الشركة بعد أجديدة تزيد عن حصته المقرره في ر ستثمارات إفي هذه الحالة سيقدم الشريك 
 .، مما سينجم عنه وجود شهرة للشركةنضماماإل

 ( 12)مثال 
، ويتم دينار على التوالي 02222دينار و  22222سمال مقداره أمراد وجالل شريكين في شركة تضامن ر 

 .على التوالي%  02و %  42والخسائر بينهما بنسبة إقتسام األرباح 
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دينار مقابل  42222بمبلغ ( نقد)ستثمارات جديدة إلى الشركة وقدم إان إنضم الشريك حس   1/0/2212في 
 .رباح والخسائرمن األ%  42نضمام  وس المال بعد اإلأمن ر %  42حصوله على 

 :المطلوب
 . بطريقة الشهرة نضمام حسان للشركةإثبات قيد إ -أ 
 .نضمام حسان للشركة بطريقة المكافأةإثبات قيد إ -ب 

 (12)حل مثال 
 . نضمام حسان للشركة بطريقة الشهرةإثبات قيد إ -أ

 :يتم تحديد وجود شهرة للشركة من خالل القاعدة التالية
موال مجموع رؤوس األ× حصة الشريك المنضم )  >ستثمارات المقدمة من الشريك المنضم ذا كانت اإلإ

 .فإن هناك شهرة للشركة( للشركاء القدامى والشريك الجديد
 (42222+  02222+  22222)× % 42  > 42222وفي هذا المثال 
 (. ستقيد للشركاء القدامى)ة للشركة هناك شهر  ن  أأي  00222  > 42222                

 :ثبات الشهرة بالدفاترإ
 :نضمام الشريك الجديد بالمعادلة التاليةإس المال الكلي للشركة بعد أم تحديد ر يت -

 دينار  122222=  %42/ 42222=  ستثمارات المقدمة من الشريك الجديداإل= 
 حصة الشريك المنضم 

موال الشركاء أ مجموع رؤوس –نضمامس المال بعد اإلأحصة الشركاء القدامى في ر  =ن الشهرة إوبالتالي ف
 القدامى   

                          =02  % ×122222               -        02222  
 دينار  12222=                          

 : ثبات الشهرةعداد القيد التالي إلإويتم     

 :ستثمارات المقدمة من الشريك المنضم حسان بالقيد التالياإلثبات إكما سيتم 

 .نضمام حسان للشركة بطريقة المكافأةإثبات قيد إ -ب  
. نما يمنح الشركاء القدامى بالشركة مكافأةا  ثبات الشهرة بدفاتر الشركة و إبموجب طريقة المكافأة ال يتم  

. يرات المفاجئةغصل غير ملموس وعرضة للتدني والتأن الشهرة أثبات الشهرة هو إومن مبررات عدم 

 1/0/2212 الشهرة / من حـ  12222
  %42×12222س مال مراد  أر / لى حـإ      4222 
  %        02×12222مال جالل  سأر / حـ           0222 

 1/0/2212 النقدية / من حـ  42222
  س مال حسان أر / لى حـإ      42222 



 

 -844- 

تخفيض المبلغ الذي وبموجب هذه الطريقة يتم تعويض الشركاء القدامى عن حصتهم بالشهرة عن طريق 
 . موال الشركاء القدامىأؤوس لى ر إضافة ذلك المبلغ ا  س مال و أيتم تسجيلة للشريك المنضم بالشركة كر 

 :س مال الشريك المنضم كما يليأيتم تحديد مقدار مكافأة الشركاء القدامى وتسجيل ر 
 دينار  02222=     02222+22222= نضمام س مال الشركة قبل اإلأر  
  دينار 42222= لغ المستثمر من الشريك المنضم                  المب+  
 دينار  02222= نضمام حسان                   إ س المال بعدأمجموع ر  
 دينار  00222%  = 42×  02222(  حسان)س المال الذي سيتم قيده للشريك المنضم أر 

 س المال أحصته بر  -الشريك المنضم  ستثمارات المقدمة مناإل= قيمة مكافأة الشركاء القدامى   
                                  =42222    -  00222  
 دينار  4222=                               

 دينار  1022%  = 42×   4222= حصة الشريك  مراد من المكافأة 
 دينار  2422% = 02×  4222= حصة الشريك جالل من المكافأة 

 :القيد التاليويتم اعداد 

وجود شهرة )قل من حصته في رأس المال أستثمارات مالية إتقديم الشريك المنضم  3.7.2
 (.للشريك المنضم

و أهناك بعض الحاالت يكون فيها شهرة للشريك المنضم وذلك عند تمتع الشريك المنضم بسمعة جيدة 
نضمام ويتم تحفيز الشريك المنضم لإل .نشطة الشركةأو مميزات معينة لها عالقة بعمليات و أخبرات خاصة 

 .المستثمر من قبلهس مال له بدفاتر الشركة بمبلغ يزيد عن المبلغ الفعلي أثبات ر إللشركة من خالل 
 (13)مثال

دينار على التوالي، ويتم  02222دينار و 22222سمال مقداره ا  مراد وجالل شريكين في شركة تضامن ر 
 .على التوالي%  02و %  42إقتسام األرباح والخسائر بينهما بنسبة 

حصوله على  دينار مقابل 20222بمبلغ ( نقد)ستثمارات جديدة إلى الشركة وقدم إإنضم الشريك حسان 
 .رباح والخسائرمن األ%  42نضمام  وس المال بعد اإلأمن ر %  42

 :المطلوب
 . نضمام حسان للشركة بطريقة الشهرةإثبات قيد إ -أ 
 .نضمام حسان للشركة بطريقة المكافأةإثبات قيد إ -ب 

  

 1/0/2212 النقدية / من حـ  42222
  س مال مرادأر / لى حـإ      1022 
  س مال جالل        أر / حـ          2422 
  س مال حسانأر / حـ           00222 
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 (13)حل مثال 
 . نضمام حسان للشركة بطريقة الشهرةإثبات قيد إ -أ

 :ذا كان هناك شهرة للشريك الجديد من خالل القاعدة التاليةإيتم تحديد فيما 
موال مجموع رؤوس األ× حصة الشريك المنضم )  <ستثمارات المقدمة من الشريك المنضم ذا كانت اإلإ

 .فإن هناك شهرة للشريك الجديد المنضم( للشركاء القدامى والشريك الجديد
 (25000+  02222+  22222)× % 42  < 20222وفي هذا المثال 
 (. ستقيد للشريك الجديد)ن هناك شهرة للشريك الجديد أأي  30000  < 25000                

 :ثبات الشهرة بالدفاتر يتم اتباع الخطوات التاليةإ
 :نضمام الشريك الجديد بالمعادلة التاليةإس المال الكلي للشركة بعد أيتم تحديد ر  -

 دينار  00000.0= % 02/  02222=   موال الشركاء القدامىأمجموع رؤس = 
 نضمام      حصة الشركاء القدامى بعد اإل          
ستثمارات المقدمة من ال –نضمام س المال بعد ال أحصة الشريك الجديد في ر = ن الشهرة إوبالتالي ف

 الشريك القديم   
                          =42  % ×00000.0   -  20222  
 دينار  0000.0=                          

 :ثبات الشهرة بالقيد التاليإتم يس -

 .حسان للشركة بطريقة المكافأةثبات قيد انضمام إ -ب
 .ل الشركاء القدامىمواأن الشريك المنضم يتقاضى مكافأة يتم خصمها من رؤوس إبموجب طريقة المكافأة ف

  :س المال كما يليأثباته للشريك المنضم بر إيتم تحديد ما سيتم 
 دينار   02222=  02222+22222= نضمام س مال الشركة قبل اإلأر  

  دينار 20222=   المبلغ الفعلي المستثمر من الشريك المنضمليه إيضاف 
 دينار  00222= نضمام                       س مال الشركة بعد اإلأر 

 دينار  02222% =  42×  00222= ما سيتم اثباته كراس مال للشريك المنضم  
 ستثمارات المقدمة من المنضم إ -س مال الشريك المنضم أر  =مكافأة الشريك المنضم  
                        = 02222 -  20222    

 دينار  0222=                         
  

 1/0/2212 النقدية/ من حـ  20222
  الشهرة/ حـ      0000.0

  س مال حسان        أر / حـ  إلى         00000.0 
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 .رباح والخسائر بينهماموال الشركاء القدامى بنسبة توزيع األأويتم خصم مكافأة المنضم من رؤوس  
 :ثبات القيد التاليإويتم 

 نسحاب شريك من شركة التضامن إ 8.2
ويظل . ذا كانت غير محدودة المدةإرادته المنفردة من الشركة إنسحاب بللشريك في شركة التضامن اإل

لتزامات التي الشريك المنسحب مسؤوال بالتضامن والتكافل مع الشركاء الباقين في الشركة عن الديون واإل
نسحاب إوفي حالة . مواله الشخصية مع باقي الشركاءألها ب نسحابه منها ويعتبر ضامناً إترتبت عليها قبل 

ثنين، فال يؤدي إردني، وكانت الشركة مكونة من شخصين حكام قانون الشركات األأل حد الشركاء وفقاً أ
عن  لى الشركة عوضاً إو اكثر أدخال شريك جديد إلى فسخ الشركة ويترتب على الشريك الباقي عذلك 

ذا لم يقم بذلك خالل هذه المدة تنفسخ الشركة ا  نسحاب و شهر من تاريخ األأالشريك المنسحب خالل ثالثة 
 .حكما

 :حد الشركاء من الشركةأنسحاب ؤدي ل سباب التي تومن األ
 .خرينوجود خالفات مع الشركاء اآل -أ
 .سماله من الشركةأقيام شريك بسحب معظم ر  -ب
 .ستمرار في الشركةفضل من اإلأستثمارية إوجود بدائل  -ج
 . السفر والهجرة خارج البالد -د

ودفع مبلغ مساوي موال الشركة أنسحاب شريك وتسديد حصة الشريك المنسحب من إ 1.8.2
 .للحصة الدفترية للشريك المنسحب

يها من الشركة مقابل حصته صول التي يحصل علالشريك المنسحب مدينًا واألس مال أيتم جعل حساب ر 
 .دائناً 
 ( 14)مثال

في . 2:1:1رباح والخسائر بنسبة حمد وعالء وحسام شركاء في شركة تضامن يقتسمون األأ
 02222 حسام ،دينار 02222عالء   ،دينار 22222حمد أ  :يليبلغت رؤوس كما  1/1/2210

 .دينار
تفاق على تسديد حقوقه بالشركة عن طريق تسديده نسحاب من الشركة وقد تم اإلحمد اإلأقرر الشريك 

 .موال الشركةأدينار من  22222
  

 1/0/2212 النقدية/ من حـ  20222
  %42× 0222س مال مراد أر / حـ      2222
  %02×0222س مال جالل أر / حـ      0222

  س مال حسان        أر / حـإلى            02222 
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 (14)حل مثال 
 :عداد القيد التاليإيتم 

ن قل مأموال الشركة ودفع مبلغ أنسحاب شريك وتسديد حصة الشريك المنسحب من إ 2.8.2
 .الحصة الدفترية للشريك المنسحب

نخفاض إقل من القيمة الدفترية لحصة ذلك الشريك بالشركة في حالى أن للشريك المنسحب قبول قيمة يمك
لتزامات طارئة ومطالبات قضائية على إو وجود أصول الشركة عن القيمة الدفترية لها، القيمة السوقية أل

 .الشركة غير ظاهرة بالدفاتر
نسحاب على الشركاء ويتم توزيع الفرق بين حصة المنسحب الدفترية بالشركة والمبلغ المدفوع له عند اإل

 .الباقيين كمكافأة لهم
 ( 10)مثال 

حمد المنسحب عن أتفاق على تسديد حقوق الشريك تم اإل  هنأفرض إالسابق ( 14)لى مثال رقم إبالعودة 
 .موال الشركةأدينار من  11222طريق تسديده 

 .مدحأنسحاب الشريك إثبات قيد إ: المطلوب
 ( 10)حل مثال

دينار عن حصتة  0222دينار وهو يقل بمقدار  11222حمد أن المبلغ المسدد للشريك المنسحب أ
رباح دينار وبنسبة توزيع األ 0222موال القدامى بمبلغ أدينار ويتم زيادة رؤوس  22222بالشركة البالغة 

  :عداد القيد التاليإويتم . على التوالي 2:1والخسائر بينهم والتي تبلغ 

كبر من أموال الشركة ودفع مبلغ أنسحاب شريك وتسديد حصة الشريك المنسحب من إ 3.8.2
 .الحصة الدفترية للشريك المنسحب

ن القيمة أسباب منها أكبر من القيمة الدفترية لحصة الشريك المنسحب من الشركة لعدة أيتم دفع مبلغ 
و تحقيق أكبر من القيمة الدفترية لها، ووجود شهرة محل غير مسجلة بالدفاتر أصول الشركة السوقية أل
 .على من الشركات المماثلة بالسوقأرباح الشركة أل

 .و بطريقة الشهرةأما بطريقة المكافأة أفوع للشريك المنسحب ضافي المدويتم توزيع معالجة المبلغ اإل
  

 1/1/2210 س مال احمدأر / من حـ  22222
  النقدية / لى حـإ      22222 

 1/1/2210 س مال احمدأر / من حـ  22222
  النقدية / لى حـإ      11222 
  1/0×  0222س مال عالء أر / حـ  0222 
  2/0×  0222س مال حسامأر / حـ            0222 
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 ( 16)مثال 
حمد المنسحب عن أتفاق على تسديد حقوق الشريك نه  تم اإلأفرض إالسابق ( 14)لى مثال رقم إبالعودة 

 .موال الشركةأدينار من  20222طريق تسديده 
 .الشهرةنسحاب بطريقة المكافأة وبطريقة ثبات قيد اإلإ :المطلوب
 ( 16)حل مثال

دينار عن حصتة  0222بمقدار  يزيددينار وهو  20222حمد أن المبلغ المسدد للشريك المنسحب أ
حمد يتم أفان مبلغ مكافأة الشريك المنسحب  وبموجب طريقة المكافأةدينار  22222بالشركة البالغة 

  :عداد القيد التاليإويتم . والخسائر بينهمارباح موال الشركاء الباقيين وبنسبة توزيع األأخصمها من رؤوس 

 
 :عداد القيد التاليإفيتم ( جزئياً )ثبات الشهرة بمقدار حصة المنسحب إفتراض إوب بطريقة الشهرةما أ

 24222جمالية تبلغ ن الشهرة اإلإثبات الشهرة بكامل قيمتها، فإفتراض إستخدام طريقة الشهرة وبإما بأ
  :حتسابها كما يليإدينار وتم 
0222. ...............20  % 

 %  122.................الشهرة 
 دينار  24222%  = 20÷  0222= الشهرة 
 :كما يلي ثبات الشهرة بكامل قيمتها وتوزيعها على كافة الشركاء اوالً إويتم 

  :حمد كما يليأثبات المبلغ المسدد للشريك المنسحب إويتم  

 1/1/2210 س مال احمدأر / من حـ  22222
   1/0×  0222س مال عالء أر /  حـ      2222
  2/0×  0222س مال حسامأر / حـ       4222

  النقدية     /لى حـإ          20222 

 1/1/2210 حمدأس مال أر / من حـ  22222
   الشهرة/ حـ      0222

  النقدية     /لى حـإ        20222 

 1/1/2210 الشهرة/ من حـ  24222
  1/4× 24222س مال احمد أر / لى حـإ      0222 
  1/4×  24222س مال عالء أر / حـ  0222 
  2/4×  0222س مال حسامأر / حـ            12222 

 1/1/2210 حمدأس مال أر / من حـ  20222
  النقدية     /لى حـإ     20222 
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 شركة التضامنتصفية  9.2
 الحاالت التي تنقضي بها شركة التضامن  1.9.2

 : ي من الحاالت التاليةأفي وتعتبر في حالة تصفية ردني تنقضي شركة التضامن بموجب قانون الشركات األ  
 . خرىأو دمجها في شركة أتفاق الشركاء جميعهم على حل الشركة إب -أ 
تفاق جميع إليها بإو التي مددت أصلية لها المدة األنتهاء المدة المحددة للشركة سواء أكانت إب -ب 

 . الشركاء
 . جلهاأسست من أنتهاء الغاية التي إب -ج 
 . خر بدل المنسحبآدخال شريك شهور إل 0ببقاء شريك واحد فيها، ويتم منح فترة  -د 
 . فالس الشركاءإركة شفالس الإفالس الشركة، وفي هذه الحالة يترتب على إشهار إب -ه 
ستمرار الشركة إو بالحجر عليه، ما لم يقرر باقي الشركاء جميعهم أحد الشركاء فيها أفالس إشهار إب -و 

 . لعقد الشركة بينهم وفقاً 
 . بفسخ الشركة بحكم قضائي -ز 
 . حكام هذا القانونأبشطب تسجيل الشركة بقرار من المراقب بمقتضى  -ح 

حد أعلى دعوى يقدمها  بناء  ردني تنظر المحكمة في فسخ شركة التضامن وبموجب قانون الشركات األ 
 : ي من الحاالت التاليةأالشركاء، وذلك في 

رتكابه خطأ إجسيما بها نتيجة  و الحق ضرراً أ، مستمراً  جوهرياً  خالالً إي شريك بعقد الشركة أخل أذا إ -أ 
  .و المحافظة على حقوقهاأو في رعاية مصالحها أدارة شؤونها إفي  هماالً او ً  و تقصيراً أ
  .سبابي سبب من األال بخسارة ألإعمالها إستمرار الشركة في إ ممكناً ذا لم يعد إ -ب 
  .ستمرارهاإصبحت الجدوى منتفية من أمنها بحيث  كبيراً  و جزءاً أموالها أذا خسرت الشركة جميع إ -ج 
  .ستمرار الشركة معه متعذراً إصبح أي خالف بين الشركاء و أذا وقع إ -د 
  .لتزاماتهاإو الوفاء بأعماله تجاه الشركة أم عن القيام ببشكل دائ ي من الشركاء عاجزاً أذا اصبح إ -ه 

 لتزامات عند التصفية ولويات تسديد ال أ 2.9.2
ضامن ووضعها تحت نقضاء شركة الت  إحكام والقواعد التالية في تسوية الحقوق بين الشركاء بعد تتبع األ

لتزامات المترتبة عليها بما في ذلك إلاموجوداتها في تسوية تلك الحقوق و موالها و أالتصفية، وتستعمل 
 : غراض تلك التسوية وكجزء منها وفق الترتيبات التاليةموال التي قدمها الشركاء ألاأل
  .تعاب المصفيأنفقات التصفية و  -أ 
  .المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها -ب 
  .المبالغ المستحقة على الشركة للخزينة العامة -ج 
  .متيازن تراعي في دفعها حقوق اإلأالديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء فيها على  -د 
  .من حصصهم في رأس مالها القروض التي قدمها الشركاء للشركة ولم تكن جزءاً  -ه 
 .موالهم النهائيةأرصدة رؤوس أع بين الشركاء حسب ما يتبقى من نقدية يوز    -و 
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 المعالجة المحاسبية لتصفية شركة التضامن   3.9.2
  :جراء المعالجة المحاسبية للتصفية بطريقتينإيمكن 
قفال حسابات إبفتح حساب التصفية بحيث يتم توسيط حساب التصفية من خالل  :ولىاأل الطريقة  -

حساب وكذلك تحميل . صول دائنةواأل صول عدا النقدية في حساب التصفية بجعله مديناً األ
و تحصيل الذمم المدينة يتم جعل حساب أصول ي من األأ، وعند بيع التصفية بمصاريف التصفية

 .وحساب الصندوق مدينا التصفية دائناً 
صول و خسائر بيع األأرباح أنما يتم توزيع ا  ستخدام حساب التصفية و إال يتم  :الطريقة الثانية -

صل بربح أذا تم بيع إف. موالهمأوخسائر الديون المعدومة مباشرة على الشركاء من خالل رؤوس 
صل المباع دائنًا بالقيمة الدفترية ويتم توزيع ربح بيع يجعل حساب الصندوق مدينًا وحساب األ

حالة رباح والخسائر وكذلك الحال في موال الشركاء وفق نسبة توزيع األأصل مباشرة لرؤوس األ
  .صل بخسارةبيع األ

ن نصيبه من خسارة أحد الشركاء مدينًا بسبب أس مال أوعند وجود خسائر تصفية وظهر رصيد ر 
تسديد العجز في ذا كان موسرًا إيتم الطلب من ذلك الشريك ، س مالهأكبر من رصيد ر أالتصفية 

فيتم  ذلك الشريك معسراً ذا كان إما أ. مواله الخاصه كون الشركة هي شركة تضامنأس ماله من أر 
خرين وفقًا على الشركاء اآل( س مالهأالرصيد المدين لر )س مال ذلك الشريك أتوزيع العجز في ر 

  .نهم شركاء متضامنون متكافلونرباح والخسائر بينهم أللنسبة توزيع األ
 ( 17)مثال   
%   42،%02،%02بنسبة رباح والخسائر شركاء في شركة تضامن يقتسمون األ جسارو  بدرانو  سعدأ 

التاريخ كما تقرر تصفية الشركة وقد ظهرت قائمة المركز المالي بذلك  1/1/2210في . على التوالي
  : يلي

 1/1/2113قائمة المركز المالي كما في 
 المطلوبات  صولاأل 

 دفع. أ 0222 النقدية 10222
 دائنون 02222 مدينون 12222
   بضاعة 04222
 حقوق الشركاء  معداتال 12222 

 سعدأس مال أر  0222 مجمع االهتالك (4222) 0222
 س مال بدرانأر  12222  
 س مال جسارأر  12222  
    

 مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء 65000 صولمجموع األ 65000
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 :وقد توفرت المعلومات التالية
 .عدام الباقيإدينار فقط  من المدينين وتم  4222تم تحصيل  -1
 .دينار 14222تم بيع البضاعة بمبلغ  -2
 .دينار 0222بمبلغ  المعداتتم بيع  -0
 .دينار دفعت نقداً  2222بلغت مصاريف التصفية  -4

 .جراء عملية التصفيةإن جميع الشركاء موسرون المطلوب أفتراض إب
 .عداد قائمة التصفيةإثم  من خالل توسيط حساب التصفية زمةثبات قيود التصفية الآلإ:المطلوب
 (17)حل مثال 

صول قفال جميع حسابات األا  هتالك للمعدات بحساب المعدات و قفال حساب مجمع اإلإ يتم في البداية 
 :النقدية بحساب التصفية وذلك بموجب القيد التالي ماعدا

 :قفاله بحساب المعدات بالقيد التاليإفيتم  المعداتهتالك إما بالنسبة لمجمع أ
 1/1/2210 هتالك المعدات  إمجمع / من حـ   4222

  المعدات/ لى حـ إ     4222 
 

 1/1/2210 التصفية / من حـ   02222
  المدينون/ لى حـ إ    12222 
  البضاعة/ حـ         04222 
  معداتال/ حـ         0222 

 :بالقيد التالي المدينينثم تثبت عملية تحصيل المبالغ المستحقة على 
 1/1/2210 النقدية / من حـ   4222

  التصفية/ لى حـ إ     4222 
 :بالقيد التالي البضاعةويثبت بيع 

 1/1/2210 النقدية   / من حـ   14222
  التصفية/ الى حـ     14222 

 : ثباته بالقيد التاليإفيتم  المعداتما بالنسبة لبيع أ
 1/1/2210 النقدية / من حـ   0222

  التصفية/ لى حـ إ     0222 
 : فيكون على النحو التالي دفع مصاريف التصفيةأما قيد 

 1/1/2210 التصفية    / من حـ   2222
  النقدية/ حـ لى إ     2222 
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 :و خسارة عملية التصفية والذي يظهر على النحو التاليأستخراج ربح ثم يتم تصوير حساب التصفية إل

 التصفية/ حـ 
12222 
04222 
0222 
2222 

 

 المدينون/ لى حـإ
  البضاعة / حـ  
 المعدات/ حـ  
 (التصفية.م)النقدية / لى حـإ

4222 
14222 
0222 

 

 (متحصالت المدينون)النقدية / من حـ
 (متحصالت بيع البضاعة)النقدية /من حـ
 (المعداتمتحصالت بيع )النقدية /من حـ

 

   (خسارة التصفية) رصيد مدين 26111
دينار يمثل صافي خسارة عملية  20222عاله وجود رصيد مدين يبلغ أويتبين لنا من حساب التصفية 

% 42و% 02و% 02بنسبة  وجسار وبدران سعدأالتصفية، حيث يتم توزيع هذه الخسارة على الشركاء 
 :ويتم ذلك بموجب القيد التالي. واليعلى الت  

 1/1/2210 اسعدرأس مال / من حـ  0022
  بدرانرأس مال / حـ      0022

  جساررأس مال / حـ      12422
  التصفية / لى حـإ     20222 

بعد ذلك يتم تسديد المطلوبات المستحقة على الشركة . قفالهإوبهذا القيد يكون حساب التصفية قد تم 
 :حيث تثبت عملية التسديد بالقيد التالي

 1/1/2210 دفع. أ/ من حـ   0222
   دائنون/ حـ       02222

  النقدية / لى حـ إ    00222 
ن حساب النقدية وحسابات رؤوس أموال الشركاء إترصيد الحسابات بعد قيد التسديد السابق ف ذا ما تما  و 

مع دينار  4222البالغ ن يتساوى رصيد النقدية أتكون هي الحسابات المتبقية بدفاتر الشركة وعليه يجب 
النقدية ورؤوس أموال الشركاء الثالثة عند هذه المرحلة / ويظهر حـ. مجموع أرصدة رؤوس أموال الشركاء

 :كما يلي
 النقدية/ حـ 

10222 
4222 

14222 
0222 

 

 الرصيد قبل البدء بالتصفية
 (متحصالت المدينون)التصفية /لى حـإ
 (متحصالت بيع البضاعة)التصفية /لى حـإ
 (المعداتمتحصالت بيع )التصفية /لى حـإ

0222 
02222 
2222 

 

 دفع. أ/ من حـ
 دائنون/ من حـ
 (مصاريف تصفية)التصفية / من حـ

 

   رصيد مدين 4111
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 اسعدرأس مال / حـ 
0022 

 
 0222 التصفية/ لى حـإ

 
 الرصيد قبل البدء بالتصفية

 
 (دائن)نتهاء من التصفية الرصيد بعد اإل      211  
 

 بدرانرأس مال / حـ 
0022 

 
 الرصيد قبل البدء بالتصفية 12222 التصفية/ لى حـإ

 (دائن) نتهاء من التصفيةالرصيد بعد اإل 2211  
 

 جساررأس مال / حـ 
12422 

 
 الرصيد قبل البدء بالتصفية 12222 التصفية/ لى حـإ

 (دائن) نتهاء من التصفيةالرصيد بعد اإل 1611  

 :توزيع النقدية المتوفرة على الشركاء ويثبت بذلك القيد التاليثم يتم 
 1/1/2210 اسعدرأس مال / من حـ  222

  بدرانرأس مال / حـ      2222
  جساررأس مال / حـ      1022

  النقدية / لى حـإ            4222 
 .مرحلة التصفيةنتهت إقفالها وتكون قد إوبهذا القيد تكون جميع حسابات الشركة قد تم 

 (18) مثال    
التي تقوم على ستخدام الطريقة المباشرة إعادة حل المثال بإالمطلوب ( 10) للمثال السابق رقم بالرجوع

 .عداد قائمة التصفيةا  ،  و موال الشركاءأصول في حسابات رؤوس رباح بيع األأو أإقفال خسائر 
 ( 18) حل مثال    

 :(12222-4222)دينار  0222عدام ا  و  قيد تحصيل الذمم المدينة  -
 1/1/2210 النقدية / من حـ    4000
  %02×0222س مال اسعد أر / حـ       1800
  %02×0222بدرانس مال أر /حـ        1800
  %42×0222جسارس مال أر / حـ         2400

  المدينون/ لى حـ إ            12222 
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 (:04222-14222)دينار  22222قيد بيع البضاعة بخسارة مقدارها   -
 1/1/2210 النقدية / من حـ    14222
  %02×22222   س مال اسعدأر / حـ       0222
  %02×22222   س مال بدرانأر /حـ        0222
  %42×22222س مال جسارأر / حـ         0222

  المدينون/ لى حـ إ            04222 
 (:0222-0222)دينار  2222قيد بيع المعدات بربح مقدارها  -

 1/1/2210 النقدية / من حـ    0222
  هتالكمجمع اإل/ حـ       4222

  %02×2222س مال اسعد أر / لى حـإ        022 
  %02×2222 س مال بدرانأر  /حـ            022 
  %42×2222س مال جسارأر / حـ            022 
  المعدات/ حـ             12222 

 :ثبات مصاريف التصفيةإ -
 1/1/2210 %02×2222  س مال اسعدأر / من حـ    022
  %02×2222  س مال بدرانأر  /حـ        022
  %42×2222 س مال جسارأر / حـ         022

  النقدية/ حـ  إلى             2222 
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، دة الشركاء والوضع المالي للشركةرصأوبعد الخطوات السابقة يجري تحضير قائمة التصفية للتعرف على 
  :وتظهر قائمة التصفية على النحو التالي

 قائمة التصفية

 الشركاءلتزامات للغير وحقوق ال  األصول 

األصول  النقدية البيان

غير 

 النقدية

 سعدأ لتزاماتال 

31% 

 بدران

31% 

 جسار

41% 

 12111 11111 8111 30111 01111 10111 األرصدة قبل  البدء بالتصفية

 022 022 022  (0222) 0222 بيع المعدات 

 (0222) (0222) (0222)  (04222) 14222 بيع البضاعة 

 (2422) (1022) (1022)  (12222) 4222 تحصيل المدينين 

 (022) (022) (022)   (2222) دفع مصاريف التصفية 

 1611 2211 211 30111 صفر 39111 األرصدة بعد تصفية األصول 

    (00222)  (00222) لتزامات تسديد اإل

 1611 2211 211 صفر صفر 4111 لتزامات األرصدة بعد تسديد اإل

 (1022) (2222) (222)   (4222) على الشركاء  الباقيةتوزيع النقدية 

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر األرصدة النهائية 

 :بعد ذلك يتم تسديد المطلوبات المستحقة على الشركة حيث تثبت عملية التسديد بالقيد التالي
 1/1/2210 دفع. أ/ من حـ   0222

  دائنون / حـ       02222
  النقدية / لى حـ إ        00222 

ن حساب النقدية وحسابات رؤوس أموال الشركاء إذا ما تم ترصيد الحسابات بعد قيد التسديد السابق فا  و 
ن يتساوى أتكون هي الحسابات المتبقية بدفاتر الشركة كما هو موضح في قائمة التصفية وعليه يجب 

 .أموال الشركاءدينار مع مجموع أرصدة رؤوس  4222رصيد النقدية البالغ 
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 :ثم يتم توزيع النقدية المتوفرة على الشركاء ويثبت بذلك القيد التالي
 1/1/2210 رأس مال اسعد/ من حـ  222

  رأس مال بدران/ حـ      2222
  رأس مال جسار/ حـ      1022

  النقدية / لى حـإ           4222 
 .هذا تنتهي عملية التصفيةوب

 س مال شريك معسرأبر  وجود عجز( 19)مثال 
دينار وليس  0222ن مصاريف التصفية تبلغ أفترض إالسابق ( 10)ستخدام معلومات المثال رقم إب

 .ما الشريكان بدران وجسار فهما موسرانأسعد معسرًا أن الشريك أدينار، و  2222
  :المطلوب

موال أصول في حسابات رؤوس رباح بيع األأو أستخدام الطريقة المباشرة التي تقوم على إقفال خسائر إب
 .عداد قائمة التصفيةا  الشركاء، و 
 ( 19)حل مثال 

 :(12222-4222)دينار  0222عدام ا  قيد تحصيل الذمم المدينة  و  -

 1/1/2210 النقدية / من حـ    4000
  %02×0222س مال اسعد أر / حـ       1800
  %02×0222  س مال بدرانأر /حـ        1800
  %42×0222س مال جسارأر / حـ         2400

  المدينون/ لى حـ إ            12222 
 (:04222-14222)دينار  22222قيد بيع البضاعة بخسارة مقدارها  -

 1/1/2210 النقدية / من حـ    14222
  %02×22222  س مال اسعدأر / حـ       0222
  %02×22222  س مال بدرانأر /حـ        0222
  %42×22222س مال جسارأر / حـ         0222

  المدينون/ لى حـ إ            04222 
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 (:0222-0222)دينار  2222قيد بيع المعدات بربح مقدارها  -
 1/1/2210 النقدية / من حـ    0222
  هتالكمجمع اإل/ حـ       4222

  %02×2222س مال اسعد أر / لى حـإ       022 
  %02×2222  س مال بدرانأر /حـ           022 
  %42×2222س مال جسارأر / حـ           022 
  المعدات/ حـ            12222 

 :ثبات مصاريف التصفيةإ  -
 1/1/2210 %02×0222      س مال اسعدأر / من حـ    1022
  %02×0222 بدران       س مالأر /حـ        1022
  %42×0222 جسار     س مالأر / حـ         2222

  النقدية/ لى حـ إ              0222 
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، المالي للشركةدة الشركاء والوضع رصأوبعد الخطوات السابقة يجري تحضير قائمة التصفية للتعرف على 
  :وتظهر قائمة التصفية على النحو التالي

 قائمة التصفية

 االلتزامات للغير وحقوق الشركاء األصول 

األصول غير  النقدية البيان

 النقدية

 سعدأ لتزاماتال 

31% 

 بدران

31% 

 جسار

41% 

 12111 11111 8111 30111 01111 10111 األرصدة قبل  البدء بالتصفية

 022 022 022  (0222) 0222 بيع المعدات 

 (0222) (0222) (0222)  (04222) 14222 بيع البضاعة 

 (2422) (1022) (1022)  (1222) 4222 تحصيل المدينين 

 (2222) (1022) (1022)   (0222) دفع مصاريف التصفية 

 411 1311 (711) 30111 صفر 36111 األرصدة بعد تصفية األصول 

    (00222)  (00222) تسديد االلتزامات 

 411 1311 (711) صفر صفر 1111 األرصدة بعد تسديد االلتزامات 

توزيع رصيد اسعد المعسر 

 على الشريكان االخران

   711 (311) (411) 

 صفر 1111 صفر   1111 االرصدة 

توزيع النقدية المتبقية على 

 الشركاء 

(1222)    (1222)  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر األرصدة النهائية 
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 :بعد ذلك يتم تسديد المطلوبات المستحقة على الشركة حيث تثبت عملية التسديد بالقيد التالي
 1/1/2210 دفع. أ/ من حـ   0222

  دائنون / حـ       02222
  النقدية / لى حـ إ         00222 

ن حساب النقدية وحسابات رؤوس أموال الشركاء إقيد التسديد السابق فذا ما تم ترصيد الحسابات بعد ا  و 
ن يتساوى أتكون هي الحسابات المتبقية بدفاتر الشركة كما هو موضح في قائمة التصفية وعليه يجب 

 .دينار مع مجموع أرصدة رؤوس أموال الشركاء 4222رصيد النقدية البالغ 
س ماله على أدينار وهو معسر يتم توزيع رصيد ر  022بمبلغ  سعد مديناً أس مال الشريك أن رصيد ر أبما 

 .على التوالي% 42%:02رباح والخسائر بينهما  الشريكان بدران وجسار بنسبة توزيع األ
 1/1/2210 %(02%/02) × 022 رأس مال بدران/ من حـ  022
  %(02%/42) × 022 رأس مال جسار/ حـ      422

  سعد أس مال أر / لى حـإ           022 
دينار لبدران وصفر  1222بح نخفض ليصإن رصيد بدران وجسار أنالحظ من قائمة التصفية 

 دينار  1222تسديد الرصيد الباقي في النقدية للشريك بدران بمبلغ  خيراً أ، ويتم لجسار
 1/1/2210 رأس مال بدران/ حـ      1222

  النقدية / لى حـإ          1222 
 .عملية التصفية وبهذا تنتهي
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 التمارين 
 (ختيار من متعددإ)التمرين األول 

 :ضع دائرة حول الجابة األصح لكل سؤال من األسئلة التالية
. دينار على التوالي 020222دينار و 420222س مال يبلغ أعلي ومحمد شريكان بشركة تضامن بر   .1

ن يحصل حازم أتفاق على صول الشركة، تم اإلأوبعد تقييم . نضمام حازم للشركةإوقد وافق الشريكان على 
ما هو المبلغ . دينار 020222رباح  مقابل مساهمته بمبلغ س المال وكذلك من األأمن ر %  20على 

 :ظهار الشهرة بكامل قيمتهاإوتستخدم الشركة طريقة  نضمام حازمإعند  الواجب تسجيله كشهرة
 دينار 02222 .ب  دينار        12022 .أ 
 صفر .د  دينار    00000.0 .ج 
 :التاليين 3و  2جابة عن السؤالين ستخدم المعلومات التالية لإلإ
دينار على التوالي ويقتسمان  02222دينار و 22222سمال أحمد وخالد شريكان في شركة تضامن بر أ

دينار مقابل  02222صول قيمتها السوقية العادلة أللشركة وقدم  "عالء"نضم إرباح والخسائر بالتساوي، األ
 . نضمامس المال الكلي بعد اإلأمن ر % 22حصوله على 

 :يصبح عالءنضمام إبعد  "حمدأ"س مال الشريك أن ر إستخدام طريقة المكافأة فإب  .2
 دينار 10222 .ب  دينار     20222 .أ 
 الشيء مما ذكر .د  دينار      00222 .ج 
  :بمبلغ عالءنضمام إرصيد حساب الشهرة سيظهر نتيجة ن طريقة المكافأة فا تبعت الشركةإذا إ .0

 دينار 14222 .ب  دينار     02222 .أ 
 صفر .د  دينار     22222 .ج 
صافي خسائر  2212مروان وحسام شريكان في شركة تضامن، اظهرت قائمة الدخل للشركة لعام  .4

يحصل مروان على راتب سنوي مقداره . حتساب الرواتب والمكافات للشركاءإدينار قبل  0222مقدارها 
يتم ثم . من صافي الربح بعد تنزيل راتب مروان% 12دينار، ويحصل حسام على مكافأة بنسبة  4222

 .رباح والخسائر بالتساوي بين الشريكينتوزيع األ
  :تبلغ 2212من خسائر عام ( مروان)ن حصة إ 

 دينار 0022 .ب  دينار     0002 .أ 
 دينار 022 .د  دينار     1022 .ج 

 دينار 102222 س مال الشركةأسمال متساوي بينهما، ويبلغ ر أأسس عمار وهاني شركة تضامن بر  .0
 42222وقيمتها العادلة بتاريخ تأسيس الشركة  20222معدات  تكلفتها على هاني ( هاني)وقد قدم 

وقد تم نقله لتزام لم يسدد عن المعدات المقدمة من الشريك هاني إدينار  12222مبلغ  وهناك. دينار
  .س المال نقداً أستكمال حصته بر إتفاق على قيام هاني بللشركة، وتم اإل
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 :ن مبلغ النقدية التي سيقدمها الشريك هاني للشركة يبلغإ 
 دينار 00222 .ب  دينار    02222 .أ 
 دينار 02222 .د  دينار    40222 .ج 
على  سنوياً % 12حتساب فائدة بمعدل إوأشرف شركاء في شركة تضامن، ينص العقد على  شريف .0

فيما يلي معلومات عن رأس مال الشريك أشرف خالل عام . المتوسط المرجح لرؤوس أموال الشريكين
2212: 

 دينار 2220222: 1/1رصيد  -
 دينار  020222 :1/4ستثمارات إضافية في إ -
 دينار 220222: 1/12تخفيضات في  -

 حتسابها للشريك أشرف؟إكم تبلغ فائدة رأس المال التي سيتم 
 دينار 20202 .ب  .      دينار  21022 .أ 
 ال شيء مما ذكر .د  .      دينار 20222 .ج 

 :التالية ال يظهر في قائمة توزيع األرباح والخسائر أي من .0
 .فوائد المسحوبات الشخصية .ب  فوائد رأس المال الموزعة للشركاء       .أ 
 .ج صحيحتان+ ب  .د  .            فوائد قروض الشركاء فقط .ج 

% 22في شركة تضامن، ينص العقد على أن يأخذ الشريك خالد مكافأة بمعدل  خالد و جالل شركاء .0
أي . لخالد وجالل على التوالي  0:2من األرباح ثم تقسم بقية األرباح والخسائر بين الشريكين بنسبة 

من الشريكين سوف يحصل على ميزة أفضل من الشريك اآلخر في كل من حالة الربح و حالة 
 :الخسارة

 حالة الخسارة الربححالة  
 خالد جالل .أ
 جالل جالل .ب
 جالل خالد .ج
 خالد خالد .د

% 02%: 22 :%02س و ص و ع شركاء في شركة تضامن يتقاسمون األرباح و الخسائر بنسبة  .0
على التوالي، و قاموا بتصفية الشركة وبعد بيع األصول و تسديد المطلوبات التي على الشركة و توزيع 

 :أرباح و خسائر التصفية كانت رؤوس أموالهم على النحو التالي
 رصيد دائن    8000س     
 رصيد دائن   12000ص    
 رصيد مدين   10000ع      
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نتهاء التصفية إبعد ( ص)ن مبلغ النقدية التي سوف يستلمها الشريك إمعسرًا ف( ع)ن الشريك أذاعلمت بإ
 :  هو
 .دينار 2000 .ب  .     دينار 8000 .أ 
 .دينار 14000 .د  .     دينار 5000 .ج 
س مال أحد الشركاء في شركة تضامن أصل عيني مقابل تسديد لجزء من حصته في ر أعند تقديم  .11

 :صل المقدمن األإ، فالشركة
 .       يعاد للشريك في حالة تصفية الشركة .أ 
 .رباح او خسارة الشركةأيحدد حصة الشريك في  .ب 
 .يعتبر ملك للشركة ولجميع الشركاء في الشركة .ج 
 .دارة الشركةإيحدد السلطة التي تمنح للشريك في  .د 

 التمرين الثاني 
على %   02 :%02 :%22مراد وعمران و طارق شركاء في شركة تضامن يقتسمون األرباح والخسائر 

  :بالشكل اآلتي قائمة المركز الماليظهرت  2/12/2212التوالي في 
 2/12/2112قائمة المركز المالي كما في 

 المطلوبات وحقوق الملكية المبلغ األصول المبلغ
20222 

0222 

12222 

0222 

0222 

 النقدية

 مدينون

 بضاعة

 أرض

 أثاث

 
01222 
 
 

0222 

0222 

0222 

 المطلوبات
 قرض البنك

 
 حقوق الشركاء
 رأس مال مراد

 رأس مال عمران

 رأس مال طارق

 

 مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء 02111 مجموع األصول 02111

لى مبلغ إكامل البضاعة إضافة على مراد  يحصلنسحاب على أن قرر الشريك مراد اإل 2/12/2212وفي 
ن القيمة الدفترية مساوية أب علماً )س المال أحصته في ر موال الشركة مقابل كامل أدينار نقدًا من  0222

 .تفق الشركاء على إظهار الشهرة بكامل قيمتهاا  و (. نسحابللقيمة العادلة للبضاعة بتاريخ اإل
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 : المطلوب
 .نسحاب الشريك مراد في دفاتر الشركةإإثبات القيود المتعلقة ب -1
 .نسحاب الشريك مرادإلشركة بعد قائمة المركز المالي لإعداد - 2

  الثالث التمرين 
 .ولويات تسديد المستحقات على شركة التضامن عند التصفية بالترتيبأذكر إ 

 التمرين الرابع 
 :رباح والخسائر بينهم كما يليوجهاد شركاء في شركة تضامن، ينص عقد الشركة على توزيع األ مجد وبكرأ

 .دارة الشركةإدينار مقابل  12222مجد على راتب سنوي بمقدار أيحصل الشريك  -
مجد مقابل أمن ارباح الشركة بعد تنزيل راتب الشريك % 10يحصل الشريك بكر على مكافأة بنسبة  -

 .للشركة ستشاريةإخدمات 
موال وقد بلغت رؤوس األ%  12س المال نهاية المدة بمعدل أرصدة ر أحتساب فائدة للشركاء على إيتم  -

 .دينار على التوالي 02222دينار و 42222دينار و 42222للشركاء 
 .على التوالي 2:2:1الشركاء بنسبة و الخسائر بين أرباح يوزع باقي األ -
ي توزيع على أجراء إدينار قبل  02222بمقدار 2212ن الشركة حققت صافي ربح لعام أذا علمت إ

  .الشركاء
 .رباحتحديد حصة كل شريك من األ :المطلوب
  الخامسالتمرين 

دينار على التوالي، ويتم  02222دينار و 02222سمال مقداره أهادي وفادي شريكان في شركة تضامن ر 
 .على التوالي%  02و%  22إقتسام األرباح والخسائر بينهما بنسبة 

دينار مقابل حصوله على   22222بمبلغ ( نقد)ستثمارات جديدة إلى الشركة وقدم إإنضم الشريك سمير 
 .رباح والخسائرمن األ%  42نضمام  وس المال بعد اإلأمن ر %  42

 :المطلوب
 . ةللشركة بطريقة الشهر  سميرنضمام إاثبات قيد  -أ 
 .ةللشركة بطريقة المكافأ سميراثبات قيد انضمام  -ب 
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 التمرين السادس 
في . على التوالي% 02 ،%42رباح والخسائر بنسبة شركة تضامن يقتسمون األ شريكان في س و ص

 :  تقرر تصفية الشركة وقد ظهرت قائمة المركز المالي بذلك التاريخ كما يلي 1/1/2210
 1/1/2113قائمة المركز المالي كما في 

 المطلوبات  االصول 
 قرض البنك 10222 النقدية 22222
 دائنون 20222 مدينون 10222
   بضاعة 20222
 حقوق الشركاء  اثاث 10222 

 س مال سأر  12222 مجمع االهتالك (0222) 12222
 س مال صأر  22222  

 مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء 71111 صولمجموع األ 71111
 :قد توفرت المعلومات التاليةو 

 .عدام الباقيإدينار فقط  من المدينين وتم  11222تم تحصيل  -1
 .دينار 22222تم بيع البضاعة بمبلغ  -2
 .دينار 0222ثاث بمبلغ تم بيع األ -0
 .دينار دفعت نقداً  0222بلغت مصاريف التصفية  -4
جراء عملية التصفية بالطريقة المباشرة من خالل رؤوس إن جميع الشركاء موسرون المطلوب أفتراض إب
 .موالاأل
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 ول جابة التمرين األ إ
 11 9 8 7 6 0 4 3 2 1 الرقم 

 ج أ د ج ب ج ج د أ ب جابة ال

 جابة التمرين الثاني إ
 (   10222= 0222+12222)صول المقدمة للشريك مراد األ

 دينار مقدار حصة الشريك المنسحب من شهرة الشركة  0222=  0222 – 10222
 . دينار مقدار شهرة محل الشركة %42222  =   22÷  0222
 :ثبات الشهرةإثبات كامل قيمة الشهرة، قيد إتفاق على تم اإل -

 الشهرة/ ـمن ح     42222                 
 :إلى مذكورين                                

 رأس مال مراد/ ـح       0222                    
 رأس مال عمران/ ــح      12222                    

 رأس مال طارق       / ـح      22222                    
           :نسحاب الشريك مرادإقيد إثبات  -

 رأس مال مراد / ـمن ح     10222                       
 لى مذكورين إ                                        

 النقدية / حـ  0222                                         
  البضاعة/ حـ 12222                                         

 :نسحابقائمة المركز المالي  بعد ال  -
 :الملكيةالمطلوبات و حقوق  :األصول

 :المطلوبات 22222صندوق              
 01222دائنون                       0222مدينون               

  
 :حقوق الملكية 0222أرض                 
 10222رأس مال عمران            0222أثاث                  
 20222   رأس مال طارق          42222شهرة                
  77111المجموع                     77111المجموع             

 جابة التمرين الثالث                                             إ
 :ن األولوية في تسديد المستحقات على الشركة تكون مرتبة كما يليإفي حالة تصفية شركة تضامن ف

  .تعاب المصفيأنفقات التصفية و  -أ 
  .المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها -ب 
  .المبالغ المستحقة على الشركة للخزينة العامة -ج 
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  .متيازن تراعي في دفعها حقوق اإلأالديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء فيها على  -د 
  .من حصصهم في رأس مالها القروض التي قدمها الشركاء للشركة ولم تكن جزءاً  -ه 
 .موالهم النهائيةأرصدة رؤوس أما يتبقى من نقدية يوزع بين الشركاء حسب   -و 
 جابة التمرين الرابع إ

   :رباح والخسائر على النحو التاليعداد قائمة توزيع األإيتم 
 جهاد بكر مجدأ نتيجة االعمال البيان

    02222 رباح الشركة قبل التوزيعأصافي 
   12222 (12222) مجد أراتب الشريك 

    02222  مجدأالباقي بعد تنزيل راتب 
  0222  (0222) %10مكافأة الشريك بكر 

    01222 بكرالباقي بعد تنزيل مكافأة 
 0222 4222 4222 (14222) موال فائدة رؤوس األ

    00222 رباح الرصيد الباقي من األ
 14022 14022 0422 (00222)  2:2:1بنسبة توزيع الربح 

 22022 20022 20422 222 رباحنصيب كل شريك من األ
  الخامسجابة التمرين إ
 . ةللشركة بطريقة الشهر  سميرنضمام إثبات قيد إ -أ

 (22222+  02222+  02222)× % 42  < 22222ن أبما 
 (. ستقيد للشريك الجديد)أي ان هناك شهرة للشريك الجديد  44222  < 22222                

 :تباع الخطوات التاليةإثبات الشهرة بالدفاتر  يتم إ
 :نضمام الشريك الجديد بالمعادلة التاليةإس المال الكلي للشركة بعد أيتم تحديد ر  -

 دينار  102222 % =02/  02222=   موال الشركاء القدامىأمجموع رؤس = 
 نضمام      حصة الشركاء القدامى بعد اإل          
ستثمارات المقدمة من ال –نضمام س المال بعد ال أحصة الشريك الجديد في ر = ن الشهرة إوبالتالي ف
    الجديدالشريك 

                          =42  % ×102222  - 22222  
                          =02222   -  22222 
 دينار  42222=                          

 :بالقيد التاليللشريك سمير  ثبات الشهرة إتم يس -

 1/0/2212 النقدية/ من حـ  22222
  الشهرة/ حـ      42222

          سميرس مال أر / حـ           02222 
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 .للشركة بطريقة المكافأة سميرنضمام إثبات قيد إ -ب
 .الشركاء القدامىموال أا من رؤوس ن الشريك المنضم يتقاضى مكافأة يتم خصمهإبموجب طريقة المكافأة ف

  :س المال كما يليأثباته للشريك المنضم بر إيتم تحديد ما سيتم 
 دينار   02222=  02222+02222= نضمام س مال الشركة قبل اإلأر  

  دينار 22222=   ليه المبلغ الفعلي المستثمر من الشريك المنضمإيضاف 
 دينار  112222=    نضمام                     س مال الشركة بعد اإلأر 

 دينار  44222% =  42×  112222= س مال للشريك المنضم  أثباته كر إما سيتم 
 ستثمارات المقدمة من المنضم إ -س مال الشريك المنضم أر = مكافأة الشريك المنضم  
 دينار  24222=                   22222  - 44222=                         

 .رباح والخسائر بينهماموال الشركاء القدامى بنسبة توزيع األأويتم خصم مكافأة المنضم من رؤوس  
  :ثبات القيد التاليإويتم 

 حل التمرين السادس 
 :(10222-11222)دينار  4222عدام ا  قيد تحصيل الذمم المدينة  و   -

 1/1/2210 النقدية / من حـ    11222
  %42×4222  س مال سأر / حـ       1022
  %02×4222س مال صأر  /حـ        2422

  المدينون/ لى حـ إ            10222 
 (:20222-22222)دينار  0222قيد بيع البضاعة بخسارة مقدارها   -

 1/1/2210 النقدية / من حـ    22222
  %42×0222س مال س أر / حـ       2222
  %02×0222س مال ص أر  /حـ        0222

  المدينون/ لى حـ إ            20222 
 

  

 1/0/2212 النقدية/ من حـ  22222
  %22× 22222 هاديس مال أر / حـ      4422

  %02×22222 فاديس مال أر / حـ      10022
          سميرس مال أر / حـ إلى           42222 
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 (:12222-0222)دينار  4222ثاث  بربح مقدارها قيد بيع األ -
 1/1/2210 النقدية / من حـ    0222
  مجمع االهتالك/ حـ       0222
  %42×4222س مال أر / حـ       1022
  %02×4222س مال أر  /حـ       2422

  ثاثاأل/ حـ             10222 
 :ثبات مصاريف التصفيةإ -

 1/1/2210 %42×0222س مال س أر / من حـ       2222
  %02×0222  س مال ص أر  /حـ           0222

  النقدية/ لى حـ إ              0222 
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رصدة الشركاء والوضع المالي للشركة، أوبعد الخطوات السابقة يجري تحضير قائمة التصفية للتعرف على 
  :وتظهر قائمة التصفية على النحو التالي

 قائمة التصفية

 لتزامات للغير وحقوق الشركاءال  األصول 

األصول  النقدية البيان

 غير النقدية

 س لتزاماتال 

41% 

 ص

61% 

 

  25000 5000 42222 02222 22222 قبل  البدء بالتصفيةاألرصدة 

  (2422) (1022)  (12222) 0222 ثاث بيع اإل

  (0222) (2222)  (20222) 22222 بيع البضاعة 

  (2422) (1022)  (10222) 11222 تحصيل المدينين 

  (0222) (2222)   (0222) دفع مصاريف التصفية 

  14200 (2222) 40000 صفر 02222 األرصدة بعد تصفية األصول 

    (40000)  (40000) لتزامات تسديد اإل

  14200 (2222) صفر صفر 12000 لتزامات األرصدة بعد تسديد اإل

   2222   2222 سمالهأتسديد الشريك س العجز بر 

  14222 صفر صفر صفر 14222 رصدة النهائيةاأل

  (14222) صفر صفر صفر (14222) توزيع النقدية المتبقية على الشركاء 

  صفر صفر صفر صفر صفر األرصدة النهائية 

 :بعد ذلك يتم تسديد المطلوبات المستحقة على الشركة حيث تثبت عملية التسديد بالقيد التالي
 1/1/2210 قرض البنك/ من حـ   10222
  دائنون / حـ       20222

  النقدية / لى حـ إ          42222 
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ن حساب النقدية وحسابات رؤوس أموال الشركاء إواذا ما تم ترصيد الحسابات بعد قيد التسديد السابق ف
ن يتساوى أتكون هي الحسابات المتبقية بدفاتر الشركة كما هو موضح في قائمة التصفية وعليه يجب 

 .دينار مع مجموع أرصدة رؤوس أموال الشركاء 12222رصيد النقدية البالغ 
س ماله أدينار لسداد العجز في ر  2222س مال الشريك س مدينًا وهو موسر يتم تحصيل أر  نأوبما 

 :وبالقيد التالي
 1/1/2210 النقدية/ من حـ  2222

  رأس مال س/ حـ      2222 
 :س ماله الدائنأثم يتم توزيع النقدية المتوفرة على الشريك ص تسديدًا لر 

 1/1/2210 رأس مال ص/ من حـ  14222
  النقدية/ حـ     14222 

 .وبهذا تنتهي عملية التصفية
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 مفهوم المنظمات غير الربحية ومحاسبتها واإلبالغ عنها: عشر السابعالفصل 
 

 :ةيالفصل التعليمأهداف  
 :ًا باألمور التاليةيتوقع أن يكون القارئ ملم   الفصلبعد دراسة هذا 

  ّةّومفهومّالمنشآتّغيرّالهادفةّللربحفّعلىّماهيّ التعر. 

  ّللمنشآتّغيرّالهادفةّللربحّوحاجتهمّمنّالمعلوماتةّفّعلىّمستخدميّالبياناتّالماليّ التعر. 

 األرباحرباحّوالمنشآتّغيرّالهادفةّلتحقيقّمقارنةّبينّالمنشآتّالهادفةّلتحقيقّاأل. 

 ّّّساسّالمحاسبيّالمتبعّلدىّالمنشآتّغيرّالهادفةّللربحاألبيان. 

 ّوتشملّمكوناتّالقوائمّالماليةّللمنشآتّغيرّالهادفةّللربحالتعرفّعلى: 

  ّناتّقائمةّالمركزّالماليمكو. 

 (.يراداتّوالمصروفاتقائمةّاإل)نشطةّقائمةّاأل 

 قائمةّالتدفقاتّالنقدية. 

 (.والمصروفاتّاإليراداتقائمةّ)نشطةّتصنيفّالمصاريفّفيّقائمةّاأل 

 ّوالنواديمحاسبةّالجمعياتّبيان.ّ

 ّيراداتّومواردّالجمعياتّوالنواديإبيان.ّ

 ّّّيراداتّفيّالجمعياتّوالنواديالمعالجةّالمحاسبةّلإلبيان.ّ

 ّّّالمعالجةّالمحاسبةّللمصاريفّوالمدفوعاتّفيّالجمعياتّوالنواديبيان.ّ

 ّالمعالجةّالمحاسبيةّللمساعداتّالتيّتحصلّعليهاّالمنشآتّغيرّالهادفةّللربحالتعرفّعلى.ّ

 الماليةّفيّالجمعياتّوالنواديّالقوائمعدادّوعرضّإ. 
ّ
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 مفهوم المنظمات غير الربحية ومحاسبتها واإلبالغ عنها: الفصل السابع عشر
Not-for-Profit Organizations Concept, Accounting and Reporting 

 مقدمة  .1
ّ ّللربحّتلكّالمؤسساتّالتيّيتم ّخدماتّعامّ إتمثلّالمنشآتّغيرّالهادفة ّبهدفّتقديم ّنشائها ّلفئاتّأة و

ّ.ّهدافّالعامةّلمؤسساتّالمجتمعّالمدنيماّتتفقّمعّاألّغالباّ نة،ّهدافّمعيّ أمحددةّمنّالمجتمعّلتحقيقّ
بأنهاّتلكّالمنشآتّالتيّ  المنشآتّغيرّالهادفةّللربحFASBّّمريكيّويعرفّمجلسّمعاييرّالمحاسبةّاأل

ّمنّالتبرعاتّوالمساهماتّمنّالغير،ّوالّتهدفّعمليّ إتتكونّ ّيراداتها ّقدّن ّأالّإرباحّلىّتحقيقّاألإاتها ها
ّ ّأتحقق ّمن ّأرباح ّكما ّالمختلفة، ّأنشطتها ّفيّأهدافّّوأن ّنظرائهم ّتختلفّعن ّبها هتماماتّالمشاركين

جتماعية،ّةّوالخدماتّاإلحيّ مثلةّعلىّتلكّالمنشآتّمؤسساتّالرعايةّالصّ ومنّاألّ.ركاتّالهادفةّللربحالشّ 
ّ.الخ....ّ.لمكتباتغاثة،ّالمتاحفّواال،ّمؤسساتّاإلتحاداتّالعمّ اّ ة،ّّووالنقاباتّوالجمعياتّالتعاونيّ 

لىّإفرادّينتمونّأّهناكّالجمعياتّالمهنيةّالتيّيقومّبإنشائهاّعادةّ ّفمثلّ ّ،نشطةّالجمعياتأشكالّّوأوتتنوعّ
ّ ّالمجتمع ّخدمة ّمع ّالخاصة ّمصالحهم ّخدمة ّبقصد ّواحدة ّيضاّ أمهنة ّاأل. ّومن ّنقابات ّعليها وّأمثلة

ّاأل ّنقابات ّالمحاسبين، ّجمعيات ّوالمحامين ّوغيرهاطباء ّوالمهندسين ّيقومّ. ّوالتي ّخيرية ّجمعيات وهناك
بقصدّتقديمّالمساعداتّوالخدماتّللغيرّوفقّشروطّوغاياتّمعينة،ّّنشائهاإعلىّّوّمؤسساتأفرادّأّعادةّ 

ّ.زةجّ دخينّورعايةّالعّ مثلّجمعياتّمكافحةّالفقرّوالبطالةّوالتّ 
ةّتهتمّبتوفيرّالمعلوماتّالماليّ والتيّّ،ةلماليّ المنشآتّغيرّالهادفةّللربحّهيّجزءّمنّالمحاسبةّامحاسبةّّو

ّالمختلفةعمليّ المنشآتّباإلضافةّإلىّتصنيفّوتبويبّوتسجيلّّحولّتلك لمجموعةّمنّالقواعدّّوفقاّ ّاتها
 .ّرةّهذهّالمنشآتّمنّتحقيقّأهدافهاحكامّواألسسّوذلكّلتمكينّإداواأل

 .المالية للمنشآت غير الهادفة للربح وحاجتهم من المعلومات البياناتمستخدمي  .2
 المالية للمنشآت غير الهادفة للربح البياناتمستخدمو  1.2 

ّّ:همهاأالماليةّالصادرةّعنّالمنشآتّغيرّالهادفةّللربحّّوّبالبياناتطرافّالمهتمةّهناكّالعديدّمنّاأل
 .المتبرعين -
 .والجمعياتّوالنقاباتعضاءّالنواديّأ،ّمثلّأعضاءّتلكّالمنشآت -
 .الدائنيين -
 .الجهاتّالحكوميةّالمانحة -
 .المقرضين -
 .خرىّمهتمةّبتلكّالمنشآتأطرافّأّةي ّأ -
 حاجة مستخدمي البيانات المالية للمنشآت غير الهادفة للربح من المعلومات  2.2

 ّّ ّالبيانات ّالقوائم)تعتبر ّالصّ ( ّالمالية ّذات ّللربح ّالهادفة ّغير ّالمنشآت ّعن ّلمستخدميّهميّ أادرة ة
ّالمعلوماتّالمحاسبيّ  ّحيثّتمكن ّوالماليّ المعلوماتّالمحاسبية، ّالمنشآتّة ّتلك ّعن ّالصادرة ّتقديمّة من

ّّ:معلوماتّحولّماّيلي
ّ.طرافّالمستفيدةّمنهامهاّتلكّالمنشآتّللمجتمعّواألةّوحجمّالخدماتّالتيّتقدّ ماهيّ ّ-أّ
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ّ.تلكّالمنشآتّبتقديمّتلكّالخدماتّستمرارإةّمكانيّ إتقييمّّ-ب
ّّ-ج ّتستخدمها ّالتي ّالطريقة ّإبيان ّوتقييم ّبمسؤولياتها ّللقيام ّللربح ّالهادفة ّغير ّالمنشأة ّتلكّأدارة داء
ّ.ّداراتاإل
الخاصةّحسبّستعمالّمواردّالمنشأةّاّ ستخدامّّوإوللتأكدّمنّصحةّّ،توفيرّالمعلوماتّألغراضّإداريةّ-دّّ

ّ.الخططّالمحددةّمسبقاّ 

  المعلومات التي توفرها القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح  .3
المعلوماتّوالقوائمّالماليةّالتيّيجبّ(ّمعاييرّالمحاسبةّالدولية)لمّتحددّالمعاييرّالدوليةّللتقاريرّالماليةّّ

ّ ّخاص، ّبشكل ّللربح ّالهادفة ّغير ّالمنشآت ّقبل ّمن ّالماليةأّالّ إعرضها ّالمحاسبة ّمعايير ّمجلس ّن
بينّالمعلوماتّالواجبّتقديمهاّمنّخللّالقوائمّالماليةّلتلبيةّمتطلباتّمستخدميّالمعلوماتّمريكيّقدّاأل

ّ:المحاسبيةّلتلكّالمنشآتّوتشمل
ّاألّ-أّ ّوطبيعة ّواإلقيمة ّاألصول ّوصافي ّلتزامات ّالمالي)صول ّالمركز ّقائمة )Statement of 

Financial Position.ّ
 Statement ofنشطةّقائمةّاأل)صولّالتيّتؤثرّعلىّقيمةّوطبيعةّصافيّاألحداثّالعملياتّواألّ-ب

Activities.) 
نشطةّقائمةّاأل)يراداتّوالنفقاتّقتصاديةّالواردةّوالصادرةّخللّالفترة،ّمثلّاإلنواعّالتدفقاتّاإلأقيمةّّوّ-ج

Statement of Activitiesّ.)ّ
ّ(.قائمةّالتدفقاتّالنقدية)اقّلتلكّالنقديةّنفكيفيةّحصولّالمنشأةّعلىّالنقديةّومجاالتّاإلّ-د
 .تفاصيلّالمصاريفّوالنفقاتّالتيّتمتّخللّالفترةّحسبّوظيفتهاّ-ه

 الربحوالمنشآت غير الهادفة لتحقيق  الربحمقارنة بين المنشآت الهادفة لتحقيق  .4
ستمرارّإلىّتحقيقّالربحّوهوّالذيّيحددّإساسيّأبشكلّتهدفّالمنشآتّالتجاريةّ:ّالهدف من النشاط -أ

ّعدمهأالمنش ّمن ّة .ّ ّالربحية ّتهدفّالمنشآتّغير ّخدماتّإبينما ّتقديم ّّوإلى ّوصحية قتصاديةّاّ جتماعية
ّ.نّيكونّذلكّبهدفّالربحأةّدونّوعلميةّوثقافيّ 

يّأّزمالتمويلّالآلمواّلهاّهمّالذينّقدّ ّوّينوّمعنويّ أّفرادّطبيعينالمنشآتّالتجاريةّمملوكةّأل:ّةالملكي   -ب
ّالمساهمين ّالمنشآتّغير ّتعتبر ّبينما ّللربح، ّملكيّ ّالهادفة ّعامّ مملوكة ّأيّة ّلألأة ّمملوكة ّغير فرادّنها

ّ.برعوّالتّ أمواّلهاّالدعمّوّالذينّقدّ أفرادّالمشتركينّفيهاّوّاألأالمكونينّلهاّ
قائمةّ)ةّالدوليّ ّبموجبّمعاييرّالمحاسبةعدادّالقوائمّالماليةّإتلتزمّالمنشآتّالتجاريةّبّ:القوائم الماليةّ-ج

اّفيّالمنشآتّمّ أ،ّ(،ّوقائمةّالتغيراتّفيّحقوقّالملكيةالتدفقاتّالنقديةقائمةّ،ّقائمةّالمركزّالمالي،ّالدخل
ينتجّّوّ(ّقائمةّالنشاط)ّيراداتّوالمصروفاتنهاّتعدّحسابا ّلإلإمنّقائمةّالدخلّفّغيرّالهادفةّللربحّفبدالّ 

ّفائضّأعنهّ ّإفّقائمةّالمركزّالماليوكذلكّ.ّوّعجزأما ّيسمىّصافيّأالفائضّالمتراكمّّتشملنها وّما
وّيخصمّأليهّالفائضّالسنويّالمحققّإوالذيّيضافّ(ّالفرقّبينّموجوداتّالمنشأةّومطلوباتها)صولّاأل

ّ.ّمنهّالعجزّالسنوي
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ّّ:الضريبة -د ّتمويل ّفي ّمنها ّمساهمة ّللضريبة ّللربح ّالمنشآتّالهادفة ّالمختلفةّأتخضع ّالدولة نشطة
ّبإب ّالضرائب ّمن ّللربح ّالهادفة ّغير ّالمنشآت ّتعفى ّبينما ّالدولة، ّخدمات ّمن ّمستفيدة عتبارهاّإعتبارها

ّ.الدولةّفيّتأديةّخدماتهاّتساعد

 ساس المحاسبي المتبع لدى المنشآت غير الهادفة للربح  األ .5
ستحقاقّساسّاإلأتطبيقّمنّالمنشآتّغيرّالهادفةّللربحّّعاماّ ّتتطلبّالمبادئءّالمحاسبيةّالمقبولةّقبوالّ   

ّالمحاسبي .ّ ّمستخدميساسّاإلأويوفر ّاألّستحقاقّمعلوماتّتساعد ّتقييم ّمن داء،ّالمعلوماتّالمحاسبية
ّاأل ّجميع ّينصبّعلىّحواوفي ّللربح ّالهادفة ّللمنشآتّغير ّالمالية ّالتقارير ّمن ّالهدفّالرئيسي ّفإن ل

ّ ّمصادر ّتبين ّّوإعرضّمعلومات ّالمنشآت ّتلك ّاإلأيرادات ّتحقيقّوجه ّفي ّمساهمتها ّومدى ّفيها نفاق
ّ.ّهدافّالتيّوجدتّمنّأجلهااأل

 مكونات القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح  .6
ّّ:يليّتشملّالقوائمّالماليةّللمنشآتّغيرّالهادفةّللربحّماّ

 .قائمةّالمركزّالمالي -
يراداتّوالمصروفاتّوهيّتعادلّقائمةّالدخلّعندّالمنشآتّتسمىّقائمةّاإلّوّماأنشطةّقائمةّاأل -

 .ّالهادفةّللربح
 .قائمةّالتدفقاتّالنقدية -

جتماعيةّالتطوعية،ّالمؤسساتّالصحيةّواإلعدادهاّمنّقبلّإ،ّوالمطلوبّقائمةّالمصاريفّحسبّطبيعتها -
ّ.ّخرىعدادّمنّقبلّالمنشآتّغيرّالهادفةّللربحّاألختياريةّاإلإوهيّ

  :وفيماّيليّتفصيلّلمكوناتّتلكّالقوائم
  :مكونات قائمة المركز المالي  1.6

  :تتكون قائمة المركز المالي للمنشأة غير الهادفة للربح بشكل عام من العناصر التالية
  Assetsصولّاأل.1ّّّ 

ّ Liabilities لتزاماتّاإل.2ّّّّ
ّ:لى ثالثة عناصرإوالتي تقسم ّّ Net assets(ّحقوقّالملكية(صولصافيّاأل.3ّّّّ

   Unrestricted net assets صول غير المقيدةصافي األ -أ    
وهيّصافيّالموجوداتّالمتاحةّلتمويلّالعملياتّالعامةّللمنشأةّغيرّالهادفةّللربح،ّوالتيّيمكنّلمجلسّّّ
الّيوجدّصولّالتيّوبالتاليّفهيّتشملّصافيّاأل.ّدارةّلتلكّالمنشأةّإنفاقهاّباألوجهّالتيّيراهاّمناسبةاإل

دارةّللمنشأةّمتبرعين،ّويحددّمجلسّاإلالّوأنفاقهاّمنّقبلّالمانحينّإوّمؤقتهّعلىّأوّشروطّدائمةّأقيودّ
ةّعلىّتبرعاتّغيرّمشروطةّحدىّالجمعياتّالخيريّ إفمثل ّقدّتحصلّ.ّموالّغيرّالمقيدةةّاألعادةّماهيّ 

ّللفقراءّ الفقراء،ّّوّتعليمّطلبةأعلىّالرعايةّالصحيةّللمرضىّالفقراءّّوأيتامّوّاألأبحيثّتستطيعّصرفها
نفاقهاّإبالمقابلّقدّتحصلّتلكّالجمعيةّعلىّتبرعاتّومنحّمشروطةّبحيثّيشترطّالمتبرعّعلىّالجمعيةّ
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يتامّفيّتخصصاتّعلميةّمحددة،ّفيّهذهّالحالةّفإنّنفاقّعلىّتعليمّالطلبةّاألوجهّمحددةّمثلّاإلأفيّ
ّ.موالّتعتبرّمقيدةالتبرعاتّواأل

يدةّحصولّالمستشفياتّغيرّالهادفةّللربحّعلىّمواردهاّغيرّالمقيدةّموالّغيرّالمقمثلةّعلىّاألومنّاأل
ّمثل ّمصادر ّعدة ّّواألّ:من ّالمرضى، ّمن ّعليها ّتحصل ّالتي ّالرمزية ّالتعليميةّاّ تعاب ّالبرامج يرادات

ّ.وقافّوالخدماتّالتطوعيةموالّاألأوالهباتّوالمنحّغيرّالمقيدةّالناتجةّعنّ
   Temporarily restricted net assetsصول المقيدة مؤقتًا صافي األ -ب

نماّتحصلّعليهاّمنّاّ ،ّّوأوّالتشغيليةوّالمواردّالتيّالّتستمدهاّالمنشأةّمنّعملياتهاّالعاديةّأموالّهيّاأل
ّاأل ّيقدمها ّالتي ّوالتبرعات ّالحكوميّ المنح ّوالوحدات ّوالإلةفراد ّالمتولّ ، ّاإليرادات ّمن ّالمقيدة،ّدة ستثمارات

يضعّفيهاّصولّالمقيدةّمؤقتا ّتلكّالموجوداتّالتيّلّاألتمثّ ّوّ.موالّالمقيدةتثماراتّاألسإوالمكاسبّمنّبيعّ
ّبمرورّالزمنّأالمتبرعّ ّبها ّالوفاء ّالمانحّشروطّيتم ّبالوفاءّبشروطّمحددةأو ّالمنشأة ّقيام وهذهّّ.وّعند

يّزيادةّفيّأّوّالملكيةنماّضمنّحسابّفائضّمقيدّفيّحقوقّاّ لتزام،ّّوإكالّيتمّتصنيفهاّّالمبالغّالمستلمة
ّاألاإل ّصافي ّكتخفيضّلرصيد ّتصنيفها ّيجب ّالمقيدةنفاق ّغير ّاألّ.صول ّومن ّذلك ّعلى ستلمّإمثلة

ّّ.وّغسيلّالكلىأنفاقّعلىّمعالجةّمرضىّالسرطانّمستشفىّغيرّهادفّللربحّمبلغّتبرعاتّمشروطّلإل
  Permanently restricted net assetsصول المقيدة الدائمةصافي األ -ج
داءّعملّمعينّأوّبأوّالمانحونّبشروطّالّتنقضيّبمرورّالوقتّأصولّالتيّيقدمهاّالمتبرعونّوهيّاألّ
حدّالجهاتّالمانحةّبقطعةّأمثلتهاّتبرعّأومنّ.ّوّمهمةّمعينةّمنّالمنشأةّغيرّالهادفهّللربحّالمتبرعّلهاأ
عهاّلتمويلّالفقراءّفيّبستخدامّّراّ رضّّوشتراطّبعدمّبيعّاألحدىّالجمعياتّالتعاونيةّمعّاإلرضّزراعيةّإلأ

ّّّ.مناطقّمحددة
ّ 
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ّ:وفيماّيليّعرضّلقائمةّالمركزّالماليّلمنشأةّغيرّهادفةّللربح
 قائمة المركز المالي لمؤسسة غير هادفة للربح

 31/12/2111و  31/12/2111كما في 
 2112 2111 

 بالدينار بالدينار الموجودات
ّ××ّ××ّالنقدّوالنقدّالمعادل

ّ××ّ××ّخرىأذممّمدينةّوذممّمدينةّ
ّ××ّ××ّالمخزونّوالمصاريفّالمدفوعةّمقدما ّ
ّ××ّ××ّتبرعاتّومساهماتّمستحقةّالقبض

ّ××ّ××ّ(متاجرة)جلّستثماراتّقصيرةّاألإ
ّ××ّ××ّراضيّوالمبانيّوالمعداتّستثمارّفيّاألصولّمقيدةّلإلأ

ّ××ّ××ّراضيّوالمبانيّوالمعداتّاأل
ّ××ّ××ّجلّطويلةّاألستثماراتّإ
 ×××× ×××× صول جمالي األإ

ّ××ّ×× ( و العجز المتراكمأالفائض )صول لتزامات وصافي األاإل 
ّ××ّ××ّالذممّالدائنةّ

ّ××ّ××ّمنحّمستحقةّالدفع
ّ××ّ××ّوراقّدفعّأ

ّ××ّ××ّمعاشاتّمستحقةّالدفعّ
ّ××ّ××ّجلّقروضّطويلةّاأل

 ×× ×× (المتراكمو العجز أالفائض )صول صافي األ
ّ××ّ××ّفائضّغيرّمقيدّ
ّ××ّ××ّفائضّمقيدّمؤقتا ّ
ّ××ّ××ّفائضّمقيدّدائمّ
ّ××ّ××ّ(الفائضّالمتراكم)صولّمجموعّصافيّاأل

 ×××× ×××× لتزامات والفائض المتراكممجموع اإل 
  Statement of Activities(يرادات والمصروفاتقائمة اإل) نشطةقائمة األ  2.6
ّ ّاإلتقوم ّعن ّبالتقرير ّالهادفة ّغير ّالمنشآت ّوالمصاريف ّالميرادات ّعن ّوالتقرير ّمنفصل، كاسبّبشكل

وّالمبالغّمنّأموالّعادةّتصنيفّاألإوتقومّب.ّستثماراتوّخسائرّاإلأرباحّوالخسائرّبالصافيّمثلّصافيّأ
ّ ّمؤقتا  ّإالفائضّالمقيد ّالمنحة ّبشروط ّالوفاء ّعند ّالمقيد ّالفائضّغير ّّوألى ّالتبرعاتّالوفاء بشروط

ّّّ.المشروطة
ّ 
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ّّ:للمنشآتّغيرّالهادفةّللربحّبشكلّعامّالعناصرّالتالية(ّنشطةاأل)يراداتّوالمصروفاتّوتشملّقائمةّاإل
 خرى يرادات والمكاسب والمنافع األتصنيف اإل 1.2.6

ّتصنيفّوعرضّالتبرعاتّوالمساهماتّوالهباتّ  ّإلىّثلثّفئاتّإيتم ّعلىّشروطّالمانحين وّأعتمادا 
  :المتبرعينّوكماّيلي

 :يرادات غير مقيدةإ -أ 
نفاقّمحددةّإوّاوجهّأيراداتّالتيّتستلمهاّالمنشأةّغيرّالهادفةّللربحّوالّتكونّمشروطةّبشروطّوهيّاإل 

  .منّالمتبرعين،ّمثلّالهباتّوالهداياّوالتبرعاتّغيرّالمشروطة
 :يرادات مقيدة مؤقتاً إ -ب

ّّواإلّوهي ّالقيود ّمؤقتّبحيثّتنتهي ّبشكل ّمقيدة ّالتصرفّبها ّشروط ّتكون ّالتي لتزاماتّعلىّاّ يرادات
ّّ:يراداتّمنّحيثويمكنّتقسيمّهذهّاإلّ.المنشأةّالمتبرعّلهاّعندّالوفاءّبالشروطّالمحددة

نفاقّشتراطّباإلموالّيجبّإنفاقهاّبناءّعلىّشروطّالمانحين،ّمثلّالتبرعّمعّاإلنّاألأيّأّ:الغرض 1/ب
ّ.وّتعليمّالشبابّوغيرهاأبحاثّالسرطان،ّأعلىّ

صلّثابتّأحتفاظّبوّالمتبرعّّيشترطّعلىّالمنشأةّغيرّالهادفةّللربحّاإلأنّالمانحّأيّأّ:التوقيت 2/ب
حدّالمانحينّحافلةّلنقلّالطلبةّالمعاقينّحركيا ّلدىّأستخدامهّفيّمجاالتّمحددةّلمدةّمعينة،ّمثلّتقديمّا ّّو
ّ.وّالمبادلةأسنواتّقبلّالتصرفّبهاّمنّبالبيع6ّّنّتستخدمّهذهّالحافلةّلمدةّأّطبشّرحدّالجمعياتّأ

ّ :يرادات مقيدة بشكل دائمإ -ج
حدّأمثلّتقديمّ،ّوهيّالمساهماتّوالتبرعاتّالتيّيقدمهاّالمتبرعونّبشروطّدائمةّالّتنتهيّبمرورّالوقتّ

ّ.يتامعلىّاأليرادهاّوريعهاّللنفاقّإرضّوقفّبحيثّيخصصّأوّأالمانحينّمبنىّ
يراداتّالمقيدةّستلمهاّفيها،ّوتسجلّضمنّاإلإيراداتّوالتبرعاتّالمقيدةّفيّالفترةّالتيّيتمّثباتّاإلإويتمّ
يراداتّالمقيدةّالدائمةّوفقّنوعهاّوالشروطّالمتعلقةّبهاّفيّقائمةّالمركزّالمالي،ّوعندّالوفاءّوّاإلأمؤقتاّ

ّبشروطّالمانحينّتتحولّاإل ّالمؤقته ّالنشاطّإيراداتّالمقيدة ّاإل)لىّقائمة ّيراداتّوالمصروفاتقائمة مماّ(
رّالمقيدّفيّقائمةّيؤديّلتخفيضّحسابّّالفائضّالمتراكمّالمقيدّمؤقتاّوزيادةّرصيدّالفائضّالمتراكمّغي

ّ.ّالمركزّالمالي
 (يرادات والمصروفاتقائمة اإل)نشطة تصنيف المصاريف في قائمة األ  2.2.6 
ّاألّّ ّالمصاريفّكتخفيضّلصافي ّعن ّالتقرير ّيتم ّعرضّتفاصيلّأصول ّويتم ّالمقيد، ّالفائضّغير و

ّ ّاألأالمصاريفّوفقّوظيفتها ّفيّصلبّقائمة ّما ّفيّاإلأنشطة ّبهاو ويمكنّتصنيفّّ.يضاحاتّالمرفقة
ّّّ:المصاريفّالى

 :مصاريف البرامج -أ
نفاقّعلىّالغاياتّالرئيسيةّالتيّأنشأتّمنّبحّلإلوهيّالمصاريفّالتيّتتكبدهاّالمنشأةّغيرّالهادفةّللّر 
ّ:ختلفّنوعّالمنشاةّوكماّيليإةّتلكّالمصاريفّبجلها،ّوتختلفّماهيّ أ

 .مصاريفّالتعليمّوالبحثّ-الجامعاتّغيرّالهادفةّللربحّ -
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 .نفقاتّالمعالجةّالصحيةّوالتعليمّوالتدريبّ-المستشفياتّغيرّالهادفةّللربحّ -
 .نفقاتّالتدريبّوالتأهيلّوالحمايةّ-تحاداتّالعماليةّالنقاباتّواإل -
 .يواءّوالطعامّوالشرابّوالعلجّوغيرهامصاريفّاإلّ-دورّرعايةّكبارّالسنّ -

 :معززةالو أداعمة ال الخدمات مصاريف -ب
ّّ:مثلتهاأوهيّتشملّكافةّالنفقاتّوالمصاريفّعداّمصاريفّالبرامج،ّومنّ

 داريةّوعموميةإمصاريفّ -
 (فوائد)تمويلّمصاريفّ -
 علنّإمصاريفّ -

 :التكاليف المشتركة -ج
وّتخصيصّتلكّالنفقاتّبينّالوظائفّأكثرّمنّبرنامجّيتمّتوزيعّذاّتكبدتّالمنشأةّمصاريفّمشتركةّألإ

ّ.ستفادةّكلّمنهاّمنّتلكّالمصاريفإوالبرامجّالمختلفةّوفقّ
 قائمة التدفقات النقدية  3.6

ّللمنشأتّ ّبالنسبة ّالحال ّهو ّكما ّالنقدية ّالتدفقات ّعرضّقائمة ّللربح ّالهادفة ّالمنشآتّغير يجبّعلى
عدادّتلكّالقائمةّينطبقّعلىّالمنشاتّغيرّإالهادفةّللربح،ّوماّينطبقّعلىّالمنشآتّالهادفةّللربحّعندّ

يمّالتدفقاتّالنقديةّعندّعرضّوّغيرّالمباشرةّويتمّتقسأتباعّالطريقةّالمباشرةّإحيثّيمكنّ.ّالهادفةّللربح
،ّوتدفقاتّنقديةّمنّإستثماريةنشطةّأنشطةّتشغيلية،ّوتدفقاتّنقديةّمنّأتلكّالقائمةّكتدفقاتّنقديةّمنّ

ّتمويليةأ ّّ.نشطة ّالرجوع ّإويمكن ّالكتاب ّهذا ّمن ّالرابع ّالفصل ّالنقدية"لى ّالتدفقات ّقائمة ّتمّ" حيث
ّ.بشكلّمفصلستعراضّتلكّالقائمةّإ

ّ.همّقطاعاتّالمنشآتّالهادفةّللربحأحدىّإلىّمحاسبةّالنواديّوالجمعياتّكإوسيتمّالتطرقّ

 ي دالنواالجمعيات و محاسبة  .7
 مقدمة  1.7

بقصدّّمؤسساتاألشخاصّالطبيعيينّأوّّيأفرادّأبمبادرةّمنّّكماّذكرناّسابقا ّفإنّالجمعياتّيتمّتأسيسها
ّ ّولخدمة ّوفقّشروطّمحددة ّالعام ّالمساعداتّوالخدماتّللغيرّوللنفع ّأغراضّمحددةتقديم مثلّجمعيةّ.

ّ.وّجمعياتّالطعامّللفقراءّوغيرهاأوّكبارّالسنّأوّرعايةّالمعاقينّأوّمكافحةّالتدخين،ّأمكافحةّالبطالة،ّ
وّقدّتكونّعلىّشكلّخدماتّأدين،ّوتتخذّشكلّالخدماتّالمقدمةّللغيرّمنحّوتبرعاتّوهباتّنقديةّللمستفي

ّ.وّثقافيةأوّتعليمةّأصحيةّ
ّمنّحيثّاألأ ّتختلفّعنها ّلكنها ّللربح ّهادفة ّغير ّبالجمعياتّفيّكونها ّالنواديّفهيّشبيهة هدافّما

ّمنّاألإّ،طةنشواأل ّمجموعة ّبتأسيسها ّيقوم ّذ ّلخدمة ّبهمأفراد ّغراضّخاصة .ّ ّالرياضة وّأمثلّممارسة
حيانّتمارسّالجمعياتّوفيّبعضّاأل.ّالقدمّوالسلةّونواديّالعاملينّبالشركاتّوغيرهاالترفيهّكنواديّكرةّ

ّتهدفّللربحّبهدفّاإلأعمالّّوأوالنواديّ ّتلكّاإلنشطة ّمنّعوائد ّفيّلتحقيقّستفادة ّكأنّأنشطة هدافها،
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يحققّوّتعقدّدوراتّللجمهورّفيّموضوعاتّمعينةّمماّأوّمجمعّتجاريّأوّالناديّمسبحا ّأيكونّللجمعيةّ
ّ.يراداتّمستمرةّلهاأ

  خصائص الجمعيات والنوادي  2.7
ّ :ها كما يليهم  أز الجمعيات والنوادي كمنشآت غير هادفة للربح بعدة خصائص يمكن تلخيص تتمي    
نماّهوّّ:من حيث الغرض والهدف -أّ الغرضّمنّإنشاءّالجمعياتّوالنواديّهوّليسّلتحقيقّاألرباحّوا 

ّ.فيّمختلفّالمجاالتجتماعيةّلتقديمّالخدماتّاإل
لجميعّأفرادّّلفردّأوّمجموعةّمنّاألفرادّبلّهيّملكاّ ّالجمعياتّواألنديةّليستّملكاّ ّ:من حيث الملكية -بّ

ّ.ّوالمنتفعينّمنهاّالمجتمع
نشاءّالجمعياتّوالنوادي،ّحيثّسّالمالّمتطلبّرئيسيّإلأيعتبرّوجودّّرالّّ:من حيث رأس المال -جّ

ّ.العامةّلهاّبمثابتةّتمويلّذاتيّلهاعضاءّالهيئةّأتعتبرّمساهماتّ
ستقالةّأيّعضوّيسقطّحقهّفيّإنسحابّأوّإفيّحالةّّ:رأس المالو أالمساهمات من حيث استرداد  -دّ

ّ.ّشتراكاتّأوّتبرعاتإستردادّماّدفعهّمنّإ
الجمعيةّفإنّماّتمتلكهّمنّأموالّتنفقّعلىّاألغراضّالتيّّوّحلأتصفيةّفيّحالةّّ:التصفية عندّ -هّ

 .إلىّاألعضاءّتعادأنشأتّمنّاجلهاّوالّ
  الجمعيات والنوادي يرادات ومواردإ 3.7

يراداتّعندّالجمعياتّوالنواديّومنهاّماّهوّغيرّمقيدّومنهاّالمقيدّالمؤقتّوالمقيدّالدائمّتتعددّمصادرّاإل
ّّ:شكالّالتاليةيراداتّومواردّالجمعياتّوالنواديّاألإنّتأخذّأوبشكلّعامّيمكنّ.ّأوضحناّسابقاّ كماّ
ّ.وهيّلمرةّواحدةّ(رسومّالعضوية)نتسابّرسومّاإل .1
ّ.ّوتقبضّعادةّسنويا ّاوّشهرياّ ّشتراكاتّالدوريةّمنّاألعضاءاإل .2
ّ.ّاإلعانات .3
ّ.ّالتبرعاتّالنقديةّوالعينية .4
ّّّ:يراداتّالمتأتيةّمماّيليوتشملّاإلّإيراداتّنشاطاتّالجمعياتّوالنوادي .5
ّّ.منّالحفلت -أّ
ّ.ّمنّإصدارّأوراقّاليانصيب -بّ
ّ.ّالتابعةّللجمعياتّوالنواديّالمطاعمّوالمقاصفمنّ -جّ
 .ّمنّإيرادّالملعب -دّ
عارتهمّللنواديّاألايراداتّبيعّالآل -هّ ّ.خرىعبينّوا 
ّ.(العقاراتّأرباحّأسهمّوغيرهاّإيرادّتأجير)إيراداتّأخرىّ .6

ّ 
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  :لاليرادات في الجمعيات والنواديالمعالجة المحاسبة  4.7
 :نتسابرسوم اإل  -أ 
وّالناديّعندّمنحهمّالعضوية،ّويتمّتحصيلهاّمرةّأعضاءّالجمعيةّأوهيّالمبالغّالتيّيتمّتحصيلهاّمنّ 

ستلمّرسمّالعضويةّتسجلّفيّجانبّالمقبوضاتّفيّدفترّالنقديةّالتحليليّوفيّنهايةّإعندّواحدةّفقطّّو
ّ ّتم ّالتي ّالعضوية ّلرسوم ّإجمالي ّقيد ّينظم ّإالفترة ّرسومّستلمها ّوحساب ّمدينا  ّالنقدية ّحساب بجعل

ّّ:نتسابّدائنا ّّوكماّيلياإل
ّّالنقديةّ/ّمنّحـّّ×××

ّّنتسابّرسومّاإل/ّحـّّإلىّّّّّ×××ّ
ّّ:يراداتّوالمصروفاتّوبالقيدّالتالينتسابّفيّحسابّاإلقفالّحسابّرسومّاإلإوفيّنهايةّالعامّيتمّ

ّّنتسابرسومّاإل/ّمنّحـّّ×××
ّّيراداتّوالمصروفاتاإل/ّحـّإلىّّّّّ×××ّ

 :شتراكات السنويةاإل -ب
ّ ّإبعد ّفيّالجمعية ّالعضوية ّأكتسابّالفرد ّبتسديد ّالناديّيلتزم ّوفقّالنظامّإو ّفيّالغالب، ّسنويا  شتراكا 

ّّ:عدادّالقيدّالتاليإشتراكّالسنويّيتمّوعندّتسديدّالعضوّلإل.ّاديوّالنّ أالداخليّللجمعيةّ
ّّالنقديةّ/ّمنّحـّّ×××

ّّعضاءّشتراكاتّاألإ/ّحـّإلىّّّّّّّّ×××ّ
فيّحسابّاإليراداتّوالمصروفاتّمعّمراعاةّتطبيقّّعضاءشتراكاتّاألإيقفلّحسابّّالعامفيّنهايةّّو

ّ.ّإشتراكاتّومصروفاتبمقدارّماّيخصهاّمنّّالماليةّتحميلّالسنةّيتضمنستحقاقّالذيّأساسّاإل
ويتمّّالقبضّشتراكاتّمستحقةإشتراكاتهمّعنّالسنةّالماليةّتعتبرّإبعضّاألعضاءّلمّيسددواّّنأذاّتبينّا ّّوّ
ّ:عدادّقيدّالتسويةّالتاليإ

ّّ(ّّغيرّمحصلة)شتراكاتّمستحقةّالقبضإ/ّمنّحـّّ×××
ّّعضاءّشتراكاتّاألإ/ّحـّّإلىّّّّّّ×××ّ
ّّ:عدادّالقيدّالتاليإعضاءّمقدماّعنّفتراتّالحقةّيتمّشتراكاتّمنّبعضّاألإستلمّإوعندّ

ّّالنقديةّّ/ّمنّحـّّ×××
ّّعضاءّالمقبوضةّمقدماشتراكاتّاألإ/ّحـإلىّّّّّّ×××ّ

ستحقاقّوفقا ّألساسّاإلشتراكاتّإيرادّإلىّإشتراكاتّالمقبوضةّمقدما ّحقةّيتمّتحويلّاإلالآلوفيّالفتراتّ
ّ.المحاسبي

  :الحكوميةاإلعانات  -ج
ّمنّ ّباإلضافةّإلىّتمكينها ّلها ّالدولةّإلىّالجمعياتّوالنواديّوذلكّدعما ّالتيّتقدمها وهيّالمبالغّالنقدية

،ّحيثّيجعلّحسابّنتسابشتراكاتّورسومّاإلثباتّاإلإسلوبّأثباتهاّبنفسّإويتمّ.ّمواجهةّنفقاتهاّالمتزايدة
ّ.ّعاناتّالحكوميةّدائناّ اإل
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 :التبرعات والوصايا والهبات -د
ّّ:كماّذكرناّسابقاّ ّالجمعياتّمنّاألفرادّوالمؤسساتّوتكونّعلىّنوعانّتحصلّعليهاوهيّاألموالّالتيّ  

ويكونّوهيّالمبالغّالتيّتحصلّعليهاّالنواديّوالجمعياتّّ:(غير المشروطة)ّغير المقيدةالتبرعات ّ-1
كماّّفيّإنفاقهاّعلىّمختلفّاألنشطةّبدونّشروطّمسبقةّمنّالمتبرعينّلهاّوتعالجّمحاسبياّلهاّالحرية

ّّ:ّيلي
ّّالنقديةّ/ّمنّحـّّ×××

ّّّالتبرعاتّوالهبات/ّحـإلىّّّّّّ×××ّ
ّ.اإليراداتّوالمصروفات/ّحـّقفالّحسابّالتبرعاتّفيّحسابّإويتمّ

ّّ:(المخصصة)أو ( أو المشروطة)التبرعات المقيدة ّ-2ّ
غيرّويشترطّإنفاقهاّعلىّغرضّمعينّيحددّقبلّتحصلّعليهاّالجمعياتّوالنواديّمنّالوهيّالمبالغّالتيّ

ّ:ّالمتبرعّوتعالجّمحاسبياّعلىّالنحوّالتالي
وعلىّفرضّأنّإحدىّ.ّفائضّمتراكمّمقيدحتياطيّأوّإكّثباتّالمبلغّالمستلمإيتمّستلمّالمبلغّإعندّ -

 ّ:ثباتّماّيليإيتمّّالمرضىّالمحتاجينحدّأعلجّنفاقّعلىّلإلّحدّالمتبرعينأمنّّالجمعياتّتلقتّمبلغ
ّّّالبنك/ّمنّحـّّ×××
ّّ(فائضّمتراكمّمقيد)ّعلجحتياطيّنفقاتّإ/ّحـإلىّّّّّّ×××ّ

ّ:عدادّالقيدّالتاليإمعّالمتبرعينّّيتمّّعليهتفاقّماّتمّاإلّدفعّمصاريفّالعلجّوفقعندّّّّّّ
ّّّعلجمصاريفّتبرعاتّ/ّمنّحـّّ×××
ّّالنقدية/ّحـّإلىّّّّّّّ×××ّ

يتمّتحويلّّالعلجذاّكانتّقيمةّالتبرعاتّالمشروطةّقدّغطتّكاملّمصاريفّإّفترةّالعلجومعّنهايةّّ
ّ.يراداتّمنّالتبرعاتاإللىّإ(ّفائضّمتراكمّمقيد)ّعلجحتياطيّنفقاتّإرصيدّحسابّ

 (1)مثال
ّاإلإ1/4/2112ّفيّ ّستلمتّجمعية ّمبلغ ّلإل4111ّيديّالبيضاء ّالمرضىّأنفاقّعلىّعلجّدينار حد

فيّّعلمّالمتبرعإدينار،ّوقدّتم3511ّّ،ّوخللّشهرّنيسانّدفعتّالجمعيةّمصاريفّعلجّالمحتاجين
ّّ.بتكاليفّالعلجّووافقّتحويلّباقيّالمبلغّالمخصصّكتبرعّغيرّمشروطّللجمعية31/4/2112ّ

 .زمة لما سبقثبات القيود الآلإ:المطلوب 
 (1)حل مثال

 :ستلمّالتبرعاتّالمقيدةإثباتّإ -
ّّالنقديةّ/ّمنّحـ4111ّّ

ّّ(فائضّالمتراكمّالمقيد)حتياطيّنفقاتّعلجّإ/ّحـإلى4111ّّّّّّ
ّ
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ّ:عدادّالقيدّالتاليإتفاقّعليهّمعّالمتبرعينّّيتمّعندّدفعّمصاريفّالعلجّوفقّماّتمّاإلّ
ّّمصاريفّتبرعاتّعلجّ/ّمنّحـ3511ّّ

ّّالنقدية/ّحـّإلى3511ّّّّّ
31/4/2112ّّفي - ّالمقيد ّفائضّالمتراكم ّقيمة ّتحويل ّالىّإيتم ّالمقيد ّغير ّفائضّالمتراكم لى

ّ:القيدّالتاليعدادّإويتمّ .يراداتّتبرعاتإ
31/4ّّ(فائضّالمتراكمّالمقيد)حتياطيّنفقاتّعلجّإ/ّمنّحـ4111ّّ

ّّيراداتّتبرعاتإ/ّحـإلى4111ّّّّّّّ
 خرى نشطة األاإل يرادات إ -ه 

نشطةّالمولدةّقامةّعددّمنّالفعالياتّواألإيراداتّمنّخللّإقدّتقومّالجمعياتّوالنواديّبالحصولّعلىّ
ّّ.يرادّالمطاعمّوالبوفيهّوغيرهاإقامةّالحفلتّالخيرية،ّبيعّبطاقاتّاليانصيب،ّإّ:مثل يراد،لإل

ّاأل ّبهذه ّالقيام ّونتيجة ّعلى ّالجمعياتّوالنوادي ّتحصل ّتتحملّإنشطة ّفمثل  ّمصاريف، يراداتّوتتحمل
ّ.قامةّحفلّخيريّلجمعّالتبرعاتإستئجارّالقاعاتّعندّاّ وّالناديّمصاريفّحفلّفنيّوالعشاءّّوأالجمعيةّ

ّ ّإكذلكّالحالّعند ّالجمعية ّالناديّعلىّأصدارّبطاقاتّاليانصيبّتحصل ّإو ّبيع وراقّاليانصيبّأيراد
لىّقيمةّالجوائزّإضافةّبالمقابلّتتحملّمصاريفّطباعةّوتوزيعّاليانصيبّوعمولةّلمتعهدّاليانصيب،ّباإل

ّ.وّالعينيةّالتيّتوزعّعلىّالفائزينّبسحبّاليانصيبأالنقديةّ
نشطةّالسابقةّفتحّحسابّمستقلّلكلّنشاطّيمثلّمركزّربحيةّفيّدفترّالمحاسبيةّلألّوتتضمنّالمعالجة

فيّ(ّالعجز)الخسارةّوّأّلىّالفائضإيراداتّومصاريفّكلّنشاطّللوصولّإحصائيّمستقل،ّويتمّترحيلّإ
ّاإل ّوالمصروفاتحساب ّّ.يرادات ّيلي ّلإلأوفيما ّالمحاسبية ّالمعالجة ّعلى ّالجمعياتّمثلة ّفي يرادات
ّ:والنوادي

 ( 2)مثال
ّيليّبعضّاألّ ّفيما ّجمعية ّالتيّقامتّبها ّالخيريةّنتّأملهمأ"نشطة ّاأل" خللّعامّّيتامطفالّاأللرعاية

2112:ّ
ردنيّوالمنتخبّالفلسطينيّلجمعّالتبرعاتّمنّقامتّالجمعيةّمباراةّوديةّفيّكرةّالقدمّبينّالمنتخبّاألإّ-أ
دينارّدفعت15111ّّتمامّالمباراةّوطباعةّالتذاكرّاّ الفريقينّّوّستضافةإوبلغتّمصاريفّيرادّبيعّالتذاكر،ّإ

ّ.دينار61111ّجماليةّلمبيعاتّالتذاكرّوبلغتّالقيمةّاإلنقدا ّ
صدارّجديدّمنّاليانصيبّالخيري،ّوقامتّبتوزيعهّعلىّالجمهورّمنّطرحتّالجمعيةّخللّالعامّإّ-ب

1511ّوراقّاليانصيبّبمبلغّأمصاريفّطباعة1/2/2112ّّودفعتّالجمعيةّفيّ.ّحدّالمتعهدينأخللّ
سعرّبيعّالورقةّّوورقةّيانصيب91111ّّسلمتّلمتعهدّتوزيعّاليانصيب9/4/2112ّّوفيّ.ّبشيكدينارّ
ّ.ّدينار2ّالواحدةّ

ّّّ:صدارّوتبينّماّيليستلمتّالجمعيةّمنّمتعهدّالتوزيعّمحصلةّاإلإ5/5/2112ّوفيّّ
 .عادةّالجزءّالباقيّغيرّالمباعّللجمعيةإورقة،ّوتم55111ّّوراقّاليانصيبّالمباعةّأعددّ -
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 .دينار0111ّقيمةّعمولةّمتعهدّاليانصيبّ -
 .دينار142111ّقيمةّالمبلغّالمستلمّبشيكّمنّمتعهدّاليانصيبّبعدّخصمّعمولتهّ -
ّ.ّدينار25111ّجراءّالسحبّوتمّتوزيعّالجوائزّللفائزينّبشيكاتّقيمتهاّاالجماليةّإتم10/5/2112ّّوفيّ

ّّ:المطلوب
ّ.ثباتّقيودّاليوميةّللعملياتّالسابقةّبدفاترّالجمعيةإ.1ّ
ّ.وحسابّاليانصيب(ّباراةّكرةّالقدمم)عرضّحساباتّالحفلتّالخيريةّ.2ّ
ّ.قفالّللحفلتّالخيريةّواليانصيبعدادّقيودّاإلإّ.3
 (2)حل مثال 

ّّ:ثباتّمصاريفّمباراةّكرةّالقدمإ -
ّّ(مباراةّكرةّالقدم)حفلتّخيريةّ/ّمنّحـ15111ّّ

ّّالنقدية/ّحـإلى15111ّّّّّّّ
ّ:ثباتّمتحصلتّبيعّتذاكرّمباراةّكرةّالقدمإّ -

ّّالنقديةّّ/ّمنّحـ61111ّّ
ّّ(مباراةّكرةّالقدم)حفلتّخيريةّ/ّحـّإلى61111ّّّّّّ

ّّّ:وراقّاليانصيبأثباتّقيدّمصاريفّطباعةّإ -
1/2/2112ّّاليانصيب/ّمنّحـ1511ّّ

ّّالنقدية/ّحـإلى1511ّّّّّّّ
ّتسليمّمتعهدّالتوزيعّّ -

9/4/2112ّّمتعهدّتوزيعّاليانصيب/ّمنّحـ101111ّّ
2ّّ×91111اليانصيبّ/ّحـّإلى101111ّّّّّ

اليانصيبّّبعدّخصمّعمولتهّالبالغةّورقةّيانصيبّمنّمتعهد55111ّّستلمّثمنّإثباتّقيدّإ -
ّّّ:دينار0111ّ

2ّ5/5/2112ّ×15111ّاليانصيب/ّمنّحـ31111ّّ
ّّّعمولةّمتعهدّاليانصيب/ّحـ0111ّّّّّّ

ّّ(0111-2×55111)البنكّ/ّحـ142111ّّّّّّ
ّّّمتعهدّتوزيعّاليانصيب/ّحـّإلى101111ّّّّّّّّّّّّ

ّّ:دفعّجوائزّاليانصيبثباتّقيدّإّ -
10/5/2112ّّاليانصيب/ّمنّحـ25111ّّ

ّّالبنك/ّحـّإلى25111ّّّّّّّّ
ّ 
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ّ.وحسابّاليانصيب(ّمباراةّكرةّالقدم)عرضّحساباتّالحفلتّالخيريةّ.2
 مباراة كرة القدم -الحفالت الخيرية /حـ 

 له منه
 ّّالنقدية/لىّحـإ15111ّ

ّ
ّالنقديةّ/ّمنّحـ61111ّ

ّّ(فائض)ّرصيدّدائن  45111  
ّ

 اليانصيب/حـ 
 له منه

ّمتعهديّحفلتّاليانصيب/ّمنّحـ101111ّّالنقدية/إلىّحـ1511ّ
ّّّالنقدية/إلىّحـ31111ّ
ّّّالبنك/إلىّحـ25111ّ

ّ(فائض)رصيدّدائنّ 123511  
ّ ّأنلحظ ّيمثل ّواليانصيب ّالخيرية ّالحفلت ّحساب ّرصيد ّمنّأّرباحأن ّكل ّيعتبر ّفائضّوبالتالي و

ّ.فائضّعتبارهّمركزإالحسابينّب
ّ.قفالّللحفلتّالخيريةّواليانصيبعدادّقيودّاإلإ.3ّ

31/12/2112ّّالحفلتّالخيرية/ّمنّحـ45111ّّّ
ّّاليانصيبّ/ّحـ123511ّّّّّّ

ّّيراداتّوالمصروفاتّّاإل/ّحـإلى160511ّّّّّّّّّ
 ( 3)مثال 

ّالرياضيّخللّشهرّحزيران والتيّتبين2112ّّ/المعلوماتّالتاليةّمستخرجةّمنّسجلتّناديّالعروبة
ّ:نشطتهاّالمختلفةّحيثّيملكّالناديّمسبحّومطعمّوكفتيرياّوملعبّللتأجيرأنتائجّ

 :المسبح -أ
لّشهرّحزيرانّستخدامّالمسبحّمنّقبلّالمشتركينّبهّخلإيراداتّالمقبوضةّمنّجماليةّلإلبلغتّالقيمةّاإل

ّ.دينار2511ّمتعلقةّبتشغيلّالمسبحّالالمدفوعةّّودينار،ّوبلغتّالمصاريف0111ّّ
 :المطعم والكفتيريا -ب

،ّوبلغتّدينار12111ّغيرّخللّشهرّحزيرانّيراداتّالمقبوضةّمنّخدماتّالطعامّالمقدمةّللبلغتّاإل
دينار5111ّّيراداتّالكفتيرياّالمقبوضةّإكماّبلغتّ.ّدينار4111ّمصاريفّالمطعمّالمدفوعةّلذلكّالشهرّ
ّ.دينار2111ّوالمصاريفّالمدفوعةّالمتعلقةّبالكفتيرياّ

ّ 



   

 -055- 

 :الة الرياضية والجيمالص   -ج
دينار،ّوبالمصاريف22111ّّشتراكاتّالصالةّالرياضيةّوالجيمّللجمهورّإيراداتّالمقبوضةّمنّبلغتّاإلّ

ّ.دينار6111ّالمدفوعةّلتشغيلّالصالةّوالجيمّ
ّّ:المطلوب

ّ.اثباتّقيودّاليوميةّللعملياتّالسابقةّبدفاترّناديّالعروبة.1ّ
ّ.للمسبحّوالمطعمّوالكفتيرياّوالصالةّالرياضيةاعدادّقيودّاالقفالّ.2ّ

 (3)حل مثال
ّثباتّقيودّاليوميةّللعملياتّالسابقةّبدفاترّناديّالعروبةإ.1ّ

ّّ:ثباتّمصاريفّالمسبحإ -
ّّالمسبح/ّمنّحـ2511ّّ

ّّالنقدية/ّحـإلى2511ّّّّّّّّّ
ّ:نشطةّالمسبحأيراداتّالمقبوضةّمنّثباتّاإلإّ -

ّّالنقديةّّ/ّمنّحـ0111ّّ
ّّالمسبح/ّحـإلى0111ّّّّّّّ

ّّّ:اثباتّقيدّمصاريفّالمطعمّوالكفتيريا -
ّّالمطعمّ/ّمنّحـ4111ّّ
ّّالكفتيريا/حـ2111ّّّّّّ

ّّالنقدية/ّلىّحـإ6111ّّّّّّّّّّّ
ّيراداتّالمطعمّوالكفتيرياّإثباتّإّ -

ّّالنقديةّ/ّمنّحـ19111ّّّ
ّّالمطعمّ/ّحـّّلىإ12111ّّّّّّّّ
ّّالكفتيريا/ّحـ5111ّّّّّّّّّّّّّ

ّّ:ثباتّمصاريفّالصالةّالرياضيةّوالجيمإ -
ّّالصالةّالرياضيةّ/ّمنّحـ6111ّّ

ّّالنقدية/ّحـّلىإ6111ّّّّّّ
ّّ:يراداتّالصالةّالرياضيةّوالجيمإثباتّإ -

ّّالنقدية/ّمنّحـ22111ّّ
ّّالصالةّالرياضية/ّلىّحـإ22111ّّّّّّ

ّ
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ّ.للمسبحّوالمطعمّوالكفتيرياّوالصالةّالرياضيةقفالّعدادّقيودّاإلإّ.2ّ
31/12/2112ّّ(2511-0111)المسبحّ/ّمنّحـ5511ّّّ

ّّ(4111-12111)ّالمطعم/ّحـ0111ّّّّّّ
ّّ(2111-5111ّ)الكفتيريا/ّحـ5111ّّّّّّ

ّّ(6111-2211)الصالةّالرياضيةّ/ّحـ16111ّّّّّّ
ّّيراداتّوالمصروفاتّّاإل/ّحـّلىإ34511ّّّّّّّّّّّ

 المعالجة المحاسبة للمصاريف والمدفوعات في الجمعيات والنوادي   5.7
ّّ:النفقاتّالمدفوعةّلتمويلّماّيليالنفقاتّفيّالمنشآتّغيرّالهادفةّللربحّفيّّتقسم
- ّ ّالتي ّالنفقات ّالجارية ّالنفقات ّلتغطية ّلألتتم ّالتشغيلية ّنشطة ّتمارسها ّالمنشأةالتي ّمصاريفّ، مثل

 ّ.يرهاغنديةّالرياضيةّّوجتماعيةّالمقدمةّللغير،ّومصاريفّالعبينّاألالتبرعاتّومصاريفّالرعايةّاإل
راضيّأمبانيّّوصولّالثابتةّوالتيّتستخدمّللمارسةّالنشاطّمنّسماليةّالمتمثلةّفيّشراءّاألالنفقاتّالرأّ -

 .وسياراتّوغيرها
 .الثابتةّصولاألّهتلكإجورّومصاريفّنثريةّومصاريفّأداريةّوالعموميةّمنّرواتبّّوالمصاريفّاإلّ -
ضيةّللفرقّالموجودةّنشطةّالريافبالنسبةّللنواديّالرياضيةّفإنّالنواديّتنفقّمواردهاّفيّتنفيذّوممارسةّاألّ

ّبتلكّالنوادي ّمثلّفريقّالسباحة ّأ، ّالقدم ّوغيرهاأوّكرة ّالسلة ّوّكرة عبينّوتشملّمصاريفّرواتبّالآل.
ّ.ّوالتنقلّلهمّوغيرهاّمنّالمصاريفّقامةّالمعسكراتّالتدريبيةّوالسفرا ّّو
ّفمّ أ ّالتعاونية ّالجمعيات ّواألإا ّتمارسها ّالتي ّالنشطة ّوفق ّمواردها ّتنفق ّلتحقيقهاّنها ّتسعى ّالتي هداف

ّ:ماّيليوعلىّسبيلّالمثالّالّالحصرّّةّلهاّعادةّوّالتشغيليأوتشملّالنفقاتّالجاريةّ
ّ.عاناتّالمقدمةّللغيرالتبرعاتّوالهباتّواإلّ-أ
ّ.يرّوللمستفيدينّمنّخدماتّالجمعيةجتماعيةّالمقدمةّللغمصاريفّالرعايةّالصحيةّوالخدماتّاإلّ-ب
ّ.ّوميةّلهموتغطيةّالنفقاتّاليوتأمينّسكنّيتامّواألنفقاتّتمويلّدراسةّالطلبةّالمحتاجينّّ-ج
صولّالثابتةّفإنّالنواديّوالجمعياتّتقومّبشراءّموجوداتّثابتهّللقيامّسماليةّلتمويلّشراءّاألأاّالنفقاتّالّرمّ أ

ّالتيّوجدتّأل ّجلهابالمهام ّويتم ّاإلهتلكّلتلكّاألحتسابّاإلإ، ّمثلّصولّوفقّطريقة هتلكّالمناسبة،
ّ.ّوّالقسطّالمتناقصّبشكلّمشابهّللمنشآتّالهادفةّللربحأطريقةّالقسطّالثابتّ

ّ ّالمالية ّالفترة ّنهاية ّفي ّاإلإويتم ّحساب ّفي ّالمصاريف ّحسابات ّقفال ّللنادي ّوالمصروفات وّأيرادات
 .ّالجمعية

 ( 4)مثال 
ّ:2112/جتماعيّخللّشهرّتموزّفيماّيليّالنفقاتّوالمدفوعاتّالتيّحدثتّلدىّجمعيةّالعونّاإل

 .دينار9111ّسرّالفقيرةّبمقدارّدفعتّالجمعيةّتبرعاتّلعددّمنّاأل1/5ّفيّ -
 ّ.دينار1511ّحدّالمحتاجينّبقيمةّأدفعتّالجمعيةّمصاريفّعلجّوعمليةّجراحيةّعن5/5ّّفيّ -
لبعضّالشبابّقامةّحفلّزفافّجماعيّأخرىّبتمويلّأساهمتّالجمعيةّمعّجمعيات14/5ّّفيّ -

 .ّدينارّنقداّ 5111ّمساهمةّالجمعيةّالمحتاجينّوبلغتّ
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ّّباصشترتّالجمعيةّإ25/5ّفيّ - ّالمعاقينّحركيا  لىّمراكزّالتأهيلّوالرعايةّبمبلغّإلنقلّالطلبة
 .دينارّبشيك10111ّ

 ّ.دينار411ّديناروفواتيرهاتفّوكهرباء6111ّدفعتّالجمعيةّرواتبّالعاملينّفيهاّبمبلغ31/5ّفي -
ّّوإّ:المطلوب ّالجمعية ّبدفاتر ّالسابقة ّالعمليات ّاّ ثبات ّقيد ّاإلإعداد ّحساب ّفي ّالمصاريف يراداتّقفال

ّ.والمصروفات
  (4)حل مثال

ّ:ثباتّالتبرعاتّالمقدمةّللغيرإ -
1/5/2112ّّعاناتّاّ مصاريفّتبرعاتّّو/ّمنّحـ9111ّّ

ّّالنقدية/ّلىّحـإ9111ّّّّّّ
ّ:حدّالمحتاجينأثباتّقيدّمصاريفّعلجّوعمليةّجراحيةّعنّإ -

5/5/2112ّّمصاريفّعلجّورعايةّصحيةّ/ّمنّحـ1511ّّ
ّّالنقدية/ّلىّحـإ1511ّّّّّّ

 :قامةّحفلّزفافّجماعيّلبعضّالشبابّالمحتاجينإخرىّبتمويلّأساهمتّالجمعيةّمعّجمعياتّ -
14/5/2112ّّمصاريفّتبرعاتّحفلّزفافّجماعيّّّ/ّمنّحـ5111ّّ

ّّالنقدية/ّلىّحـإ5111ّّّّّّ
ّ:لىّمراكزّالتأهيلّوالرعايةإالطلبةّالمعاقينّحركيا ّثباتّقيدّشراءّباصّبنقلّإ -

25/5/2112ّّ(ّّّحافلت)باصاتّالنقلّ/ّمنّحـ10111ّّ
ّّالبنك/ّلىّحـإ10111ّّّّّّ
 ّ:اثباتّمصاريفّرواتبّالعاملينّوفواتيرّالهاتفّوالكهرباء -

31/5/2112ّّمصروفّالرواتبّّّّ/ّمنّحـ6111ّّ
ّّمصاريفّهاتفّوكهرباءّ/ّحـ411ّّّّّّ

ّّالنقدية/ّلىّحـإ6411ّّّّّّ

 غير الهادفة للربح  المنشآتالمعالجة المحاسبية للمساعدات التي تحصل عليها  .8
ّالمساعداتّّّ ّمن ّأشكالّمعينة ّّوتشملّالمساعداتّالحكومية الّيمكنّبشكلّموضوعيّتحديدّالمباشرة

ّيتمّ ّال ّوالتي ّللمنشأة، ّالعادية ّالعملياتّالتجارية ّعن ّتمييزها ّيمكن ّال ّالحكومة ّوعملياتّمع ّلها قيمة
ّ ّبل ّبها ّّاإلفصاحاإلعتراف ّفقط ّرقمّبموجبعنها ّالدولي ّالمحاسبة ّالحكوميةّ"ّ(21)ّمعيار المنح

 :مثلّ"فصاحّعنّالمساعداتّالحكوميةواإل
 .الفنيةّأوّالمهنيةّاألخرىّالمجانيةستشاراتّاإل -
 .تقديمّالكفاالتّالحكوميةّللمنشأة -
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ّّ ّخللّويشير ّمن ّتحتية ّلبنية ّالحكومة ّبتوفير ّالمتمثلة ّالمباشرة ّالمساعداتّغير ّ ّبأن ّأيضا  المعيار
ّنظرا ّ ّالمساعداتّالحكومية ّأشكال ّمن ّشكل  ّتعتبر ّال ّشبكاتّالمواصلتّواإلتصاالتّوالمياه تحسين

ّ.منفعةّالمنشأةّالمباشرةّللمنشأةّةّتحديدلصعوب
ّمّ أ ّعلىّقروضّبدونّفائدة ّعندّحصولّالمنشأة ّفأا ّمخفضة، ّبفائدة ّالناتجةّعنّو ّالمنفعة ّمعالجة يتم

يّفرقّالفائدةّيعالجّ،ّأنهّمنحهّحكوميةأقلّمنّسعرّالفائدةّالسائدّفيّالسوقّعلىّأقرضّحكوميّبسعرّ
ّيعالجّكدخلّإوبالتاليّيتمّ.ّكدخل ثباتّمصروفّالقرضّبكاملّقيمتهّوالتخفيضّفيّمصروفّالفائدة
ّ.ّمنح

 (5)مثال 
سنويا ّفيّحينّبلغّمعدلّالفائدةّ%2ّحصلتّجمعيةّخيريةّعلىّقرضّحكوميّبفائدة1/1/2112ّّفيّّ

ّ.دينار51111ّوقيمةّالقرضّ%.12ّّالسوقيّ
ّ.ثباتّقيدّالفائدةّفيّدفاترّالجمعيةإّ:المطلوب

 ( 5)حل مثال  
ّدينار5111ّّ%(ّّ=2ّّ-%12)51111ّ=ّيرادّالمنحةّالحكوميةّإ

ّّ:وسيتمّاثباتّالقيدّالتالي
31/12/2112ّّ%12ّّّ×5111مصروفّالفوائدّ/ّمنّحـ6111ّّ

ّّ%2×5111ّالبنكّ/ّلىّّّحـإ1111ّّّّّ
ّّايرادّمنحّحكوميةّ/ّحـ5111ّّّّّّّّّّّ

 القوائم المالية في الجمعيات والنوادي  .9
ّالجمعياتّوالنواديّفيّنهايةّكلّفترةّماليةّبّ ّوالمركزّالماليّأعدادّقوائمّماليةّتبينّنتائجّإتقوم نشطتها

ّالتجارية ّالمنشآت ّلدى ّمتبع ّهو ّلما ّمشابه ّبشكل ّالنقدية ّوالتدفقات .ّ ّالحساباتّإمع ّمسميات ختلف
نّالجمعياتّوالنواديّوالمنشآتّغيرّالهادفةّللربحّبشكلّعامّالّتعملّعلىّأومكوناتّحقوقّالملكيةّحيثّ
ّسابقاّ  ّذكرنا ّأساسّربحيّكما .ّ ّحسابّّرألذلكّنجد ّالّيوجد ّفيّأنه ّوالّيوجدّغلبّاألأسّالمال حيان،

يراداتّوالمصروفاتّنّنتائجّحسابّاإلأكماّ.ّوّالعجزّالمتراكمأنماّحسابّالفائضّأرباحّمدورةّّوأحسابّ
ّ.وّعجزأماّفائضّإينتجّ
عدادّميزانّمراجعةّاّ لىّالحساباتّالمختصة،ّيتمّترصيدّالحساباتّّوإثباتّالقيودّالمحاسبيةّوترحيلهاّإوبعدّ

لىّتحضيرّميزانّالمراجعةّبعدّالتسوياتّإزمةّليصارّعدادّالتسوياتّالآلإقبلّالتسوياتّوالجرد،ّثمّيتمّ
ّ ّماّيراداتّوالمصروفاتّفيّحسابّاإلقفالّاإلإحيثّيتم ّلتحديد ّبدوره يراداتّوالمصروفاتّالذيّيرصد

يراداتّففيّحالةّزيادةّاإل.ّوّالخسارةّفيّالمنشآتّالتجاريةأوهوّالمرادفّللربحّوّالعجزّأيعرفّبالفائضّ
ّ.يراداتّفهناكّعجزاّ كبرّمنّاإلأذاّكانتّالمصروفاتّإاّمّ أّ،إنّهناكّفائضاّ عنّالمصروفاتّف

ّ 
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 ّ:حدىّالنواديّالرياضيةعدادّالقوائمّالماليةّإلإوفيماّيليّمثالّيبينّكيفيةّ
 (6)مثال 

ّ:31/12/2112فيماّيليّميزانّمراجعةّبعدّالتسوياتّلناديّالتفوقّالرياضيّكماّفيّّ
 سم الحسابإ له منه
ّالصندوق0111ّّ
ّالبنك4111ّّ
ّ(عضاءّجددأ)نتسابّإرسوم15111ّّّ
ّشتراكاتأرسوم21111ّّّ
ّمقدماّ شتراكاتّمقبوضةّإ3111ّّ

ّ(المطعم)مخزونّموادّغذائية5111ّّّ
ّشتراكاتّمستحقةّالقبضإ4111ّّ
ّجهزةّومعداتأ11111ّّ
ّجهزةّومعداتأهتلكّإمجمع4111ّّّ

ّمباني31111ّّ
ّهتلكّالمبانيإمجمع5111ّّّ
ّتبرعاتّمقبوضة9111ّّ

ّتبرعاتّمدفوعة13111ّّ
ّ(فائض)المطعم12111ّّّ
ّ(فائض)الكافتيريا13111ّّّ

ّ(خسارةّاوّعجز)ّالمسبح2111ّّ
ّقامةّالعبيناّ تذاكرّسفرّّو4111ّّ
ّمصاريفّحفلتّوجوائزّتشجيعية6111ّّ
ّداريةّوعموميةإمصاريف5111ّّّ
ّجهزةّومعداتأهتلكّإمصروف2111ّّّ
ّهتلكّالمبانيإمصروف1111ّّّ
1/1/2112ّفائضّمدور11111ّّّ

 المجموع 94111 94111
ّّ:المطلوبّّ
ّ.يراداتّوالمصروفاتقفالّاإلزمةّإلالقيودّالآلعدادّإّ-1ّّ
ّ.31/12/2112اتّللسنةّالمنتهيةّفيّيراداتّوالمصروفعرضّحسابّاإلّ-2ّّ
ّ.31/12/2112عدادّقائمةّالمركزّالماليّللناديّكماّفيّإّ-3ّّ
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 (6)حل مثال 
  :يرادات والمصروفاتقفال اإلإقيود  -1  

 :يراداتقفالّحساباتّاإلإ -
31/12/2112ّّ(ّّّّفائض)المطعمّ/ّمنّحـ12111ّّ
ّّ(فائض)الكافتيرياّ/ّحـ13111ّّّّّّ
ّّنتسابّإرسومّ/حـ15111ّّّّّّ
ّّشتراكاتّإ/ّحـ21111ّّّّّّ
ّّالتبرعاتّالمقبوضةّ/ّحـ9111ّّّّّّ

ّّااليراداتّوالمصروفاتّ/ّلىّحـإ69111ّّّّّّّّّّّ
 :قفالّحساباتّالمصروفاتإ -

31/12/2112ّّااليراداتّوالمصروفاتّ/ّمنّحـ33111ّّّّ
ّّتبرعاتّمدفوعة/ّلىّحـإ13111ّّّّّّّّّ
ّّالمسبحّ/ّحـ2111ّّّّّّّّّّّّّ
ّّتذاكرّسفرّواقامةّالعبين/ّحـ4111ّّّّّّّّّّّّّ
ّّمصاريفّحفلتّوجوائزّتشجيعيةّ/ّحـ6111ّّّّّّّّّّّّّ
ّّمصاريفّاداريةّوعموميةّ/ّحـ5111ّّّّّّّّّّّّّ
ّّمصروفّاهتلكّاجهزةّومعداتّ/ّحـ2111ّّّّّّّّّّّّّ
ّّمصروفّاهتلكّالمبانيّ/ّحـ1111ّّّّّّّّّّّّّ

ّ:ّيراداتّوالمصروفاتعرضّحسابّاإلّ-2
ّ له اإليرادات والمصروفات/حـ  منه

ّالمطعمّ/ّمنّحـ12111ّّتبرعاتّمدفوعةّّ/ّلىّحـإ13111ّ
ّالكافتيريا/ّحـ13111ّّّّّّالمسبح/ّحـ2111ّ
ّنتسابّإرسومّ/حـ15111ّّّّّّّتذاكرّسفرّواقامةّالعبينّ/ّحـ4111ّ
ّشتراكاتإرسومّ/حـ21111ّّّّّّّمصاريفّحفلتّوجوائزّتشجيعيةّ/ّحـ6111ّ
ّالتبرعاتّالمقبوضة/حـ9111ّّّّّّّداريةّوعموميةإمصاريفّ/ّحـ5111ّ
ّ ّجهزةّوالمعداتهتلكّاألإمصروفّ/ّحـ2111ّ
ّ ّهتلكّالمبانيّإمصروفّ/ّحـ1111ّ

ّ(فائض)رصيدّدائن 36111ّّ
ّ

ّ 
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ّ:لىّحسابّالفائضّالعامّبالقيدّالتاليإدينارّفائض36111ّّنشطةّالناديّوالبالغةّأقفالّنتيجةّإويتمّ
31/12/2112ّّيراداتّوالمصروفاتّّّاإل/ّمنّحـ36111ّّ

ّّالفائضّالعام/ّلىّحـإ36111ّّّّّّ
 :31/12/2112المركز المالي كما في عداد قائمة إ -3

 31/12/2112قائمة المركز المالي كما في  / ياضينادي التفوق الر  
 بالدينار صول المتداولةاأل
12111ّّ(4111ّ+0111)رصدةّبالصندوقّولدىّالبنوكّأ

5111ّّموادّغذائيةّ-المخزونّ
4111ّّشتراكاتّمستحقةّالقبضإ

 21111ّصولّالمتداولةّمجموعّاأل
ّ (الثابتة) صول غير المتداولةاأل

11111ّّجهزةّومعداتّّّّّّّّّّّّّّّّأّّّّ
ّّ(4111)جهزةّومعداتّأهتلكّإمجمعّ -
6111ّّجهزةّوالمعداتّّّّّّّّصافيّاألّ

31111ّّالمبانيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّ(5111)هتلكّالمبانيّّّّّّإمجمعّ -
23111ّّصافيّالمبانيّّّّّّّّّ

 29111 صول الثابتة مجموع األ
 51111 صول جمالـــــــي األإ

ّ ( و العجز المتراكمأالفائض )صول لتزامات وصافي األاإل 
ّ لتزامات المتداولة اإل 
 3111ّشتراكاتّمقبوضةّمقدما ّإ

 47111ّ(36111+11111)ّالفائضّالعام
51111ّّلتزاماتّوالفائضّالمتراكمّجمالـــــــــيّاإلإ

ّ
ّ 
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 التمارين 
 (اختيار من متعدد)التمرين األول 

 :ضع دائرة حول اإلجابة األصح لكل سؤال من األسئلة التالية
ّّ:فيّالمنشآتّغيرّالهادفةّللربحّتشملّّ Net assets(ّحقوقّالملكية(صولصافيّاأل  .1

ّ.صافيّاألصولّالمقيدةّمؤقتا ّفقط .أّ
ّ.صافيّاألصولّغيرّالمقيدةّفقط .بّ
ّ.وصافيّاألصولّغيرّالمقيدةّفقطّصافيّاألصولّالمقيدةّالدائمة .جّ
ّ.صافيّاألصولّغيرّالمقيدةّوصافيّاألصولّالمقيدةّمؤقتا ّوصافيّاألصولّالمقيدةّالدائمة .دّ
ّّ:لىّالفئاتّالتاليةإيتمّتصنيفّوعرضّالتبرعاتّوالمساهماتّوالهباتّ .2

ّإيراداتّمقيدةّمؤقتاّ  .بّّإيراداتّغيرّمقيدةّّّّّّّّّّّ .أّ
ّجميعّماّذكر .دّّإيراداتّمقيدةّبشكلّدائمّّّّّّ .جّ

 ّ:نديةّغيرّالهادفةّللربحواحدةّمماّيليّالّتعتبرّمنّخصائصّالجمعياتّواأل .3
ّالمجتمعّ .أّ ّأفراد ّلجميع ّملكا  ّهي ّبل ّاألفراد ّمن ّمجموعة ّأو ّلفرد ّملكا  ّليست ّواألندية الجمعيات

ّ.والمنتفعينّمنها
ّ.إلنشاءّالجمعياتّوالنواديالّيعتبرّوجودّرأسّالمالّمتطلبّرئيسيّ .بّ
ّ.فيّحالةّإنسحابّأوّإستقالةّأيّعضوّيمكنهّإستردادّماّدفعهّمنّإشتراكاتّأوّتبرعات .جّ
ّتمتلكهّمنّأموالّتنفقّعلىّاألغراضّالتيّأنشأتّمنّ .دّ فيّحالةّتصفيةّأوّحلّالجمعيةّفإنّما

ّ.أجلهاّوالّتعادّإلىّاألعضاء
لدىّالمنشآتّغيرّالهادفةّ(ّيراداتّوالمصروفاتئمةّاإلقا)نشطةّتصنيفّالمصاريفّفيّقائمةّاأليتمّ .4

  :لىّالفئاتّالتاليةإللربحّّ
ّ.مصاريفّالخدماتّالداعمةّأوّالمعززة .بّّ.مصاريفّالبرامج .أّ
ّ.جميعّماّذكرّصحيح .دّّ.التكاليفّالمشتركة .جّ
5. ّ ّّمعياريتطلب ّرقم ّالدولي 20ّ)المحاسبة ّإل( ّالحكومة ّتقديم ّمعالجة ّإلإستشارات ّوفنية حدىّدارية

 :الجمعياتّالخيريةّكماّيلي
ّ.تعالجّبإعتبارهاّمنحّحكومية .أّ
ّ.تعالجّبإعتبارهاّمنّالمساعداتّالحكوميةّويتمّاإلفصاحّعنهاّفقط .بّ
ّ.الّتعتبرّضمنّالمساعداتّالحكومية .جّ
ّ.تعاملّبإعتبارهاّهبة .دّ
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 ّ:المنشأةّعلىّقرضّمنّالحكومةّبفائدةّتقلّكثيرا ّعنّسعرّالفائدةّالسائدّفيّالسوقّفإنهّحصلتإذاّ .6
ّ.يتمّإعتبارّالفرقّفيّسعرّالفائدةّمنحةّحكوميةّللمنشأة .أّ
ّ.ّالّيتمّإعتبارّالفرقّفيّسعرّالفائدةّكمنحةّحكوميةّألنهّلمّيقبضّمنّالمنشأة .بّ
ّ.الصافييتمّأخذّالفرقّفيّسعرّالفائدةّإلىّالربحّ .جّ
ّ.الّشيءّمماّوردّأعله .دّ

  :8و  7جابة على السؤالين التاليين ستخدم المعلومات التالية لإلإ
نفاقّدينارّمشروطةّباإل31111ّحدىّالجمعياتّالخيريةّعلىّتبرعاتّبمبلغّإحصلت1/1/2112ّّفيّّ

ّ ّفي ّالمحتاجين ّالطلبة ّمن ّمجموعة ّتعليم ّعامينعلى ّلمدة ّالمعاهد ّأحد ّّوخلل. بلغت2112ّّعام
ّ.ّدينار14111ّالمصاريفّالمدفوعةّعلىّتعليمّالطلبةّ

 :يبلغ31/12/2112ّيرادّالتبرعاتّالمقيدةّفيّإنّرصيدّإ .5
 31111ّّّّّّّدينار 16111ّّدينار
 14111ّّّّّّدينار ّصفر

 ّ:نفاقّعلىّتعليمّالطلبةّالمحتاجينّيعتبركتبرعّمشروطّلإل1/1/2112ّّالمبلغّالمستلمّفيّّنإ .0
ّ.إيرادّمقيدّمؤقتاّ  .بّّ.ّّّّّّإيرادّمقيدّدائم .أّ
ّ.يعتبرّضمنّالهبات .دّّ.ّّّّّّإيرادّغيرّمقيد .جّ

حدّالمانحين،ّدونّوجودّشروطّمنّقبلّمانحّأحدىّالجامعاتّغيرّالهادفةّللربحّعقارّمنّإستملتّإ .9
الذيّسيزيدّنتيجةّ(ّالفائض)ّوأصولّماّهوّحسابّصافيّاأل.ّالعقارّعلىّكيفيةّالتصرفّبذلكّالعقار

 ّّ:ستلمّّالعقارإ
ّفائضّمقيدّمؤقتا ّفقط .بّّفائضّغيرّمقيدّّفقطّّّّ .أّ
ّفائضّمقيدّمؤقتا ّاوّفائضّمقيدّدائم .دّّفائضّمقيدّدائمّفقطّّّ .جّ

11. ّّ 1/1/2112ّّفي ّإتلقت ّللربح ّالهادفة ّغير ّالمنشآت ّحدى ّمشروط125111ّّمبلغ ّكتبرع دينار
وخللّذلكّالعامّحققّذلكّالبرنامجّ.ّحدىّالجامعاتإحدّالبرامجّالشبابيةّلطلبةّأنفاقّوتمويلّلإل(ّمقيد)
ّ.ّدينار95111ّدينار،ّوبلغتّمصاريفّذلكّالبرنامج02111ّّيراداتّمقدارهاّإ

ّّ:يبلغ2112ّلىّحسابّالفائضّغيرّالمقيدّلعامّإنّالمبلغّالواجبّتحويلهّمنّحسابّالفائضّالمقيدّإّ
ّدينار15111ّ .بّّصفرّّّّّّّّّّّّ .أّ

ّدينار125111ّ .دّّدينار95111ّّّّ .جّ

 التمرين الثاني 
صدارّجديدّمنّاليانصيبّالخيري،ّوقامتّإبطرح2112ّّيتامّّخللّعامّقامتّجمعيةّدارّالبراعمّلأل

وراقّأمصاريفّطباعة1/4/2112ّّودفعتّالجمعيةّفيّ.ّحدّالمتعهدينإبتوزيعهّعلىّالجمهورّمنّخللّ
ّ ّبشيك1111ّاليانصيبّبمبلغ ّدينار ّاليانصيب9/6/2112ّّوفيّ. ّتوزيع ورقة51111ّّسلمتّلمتعهد

ّ.ّدينار1ّيانصيبّوّسعرّبيعّالورقةّالواحدةّ
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ّّّ:صدارّوتبينّماّيليستلمتّالجمعيةّمنّمتعهدّالتوزيعّمحصلةّاإلإ1/0/2112ّوفيّّ
 .لجزءّالباقيّغيرّالمباعّللجمعيةعادةّاإورقة،ّوتم42111ّّوراقّاليانصيبّالمباعةّأعددّ -
 .دينار4111ّقيمةّعمولةّمتعهدّاليانصيبّ -
ّّ.دينار15111ّجماليةّإلجراءّالسحبّوتمّتوزيعّالجوائزّللفائزينّبشيكاتّقيمتهاّاإتم15/0/2112ّّوفيّ

ّ.ثباتّقيودّاليوميةّللعملياتّالسابقةّبدفاترّالجمعيةإّّ:المطلوب
    التمرين الثالث 

ّمنّسجلتّناديّاإلالمعلوماتّ ّمستخرجة والتيّتبين2112ّّ/تفاقّالرياضيّخللّشهرّحزيرانالتالية
ّ:نشطتهاّالمختلفةّحيثّيملكّالناديّمسبحّومطعمّوكفتيرياّوملعبّللتأجيرأنتائجّ

 :المسبح .أ 
ستخدامّالمسبحّمنّقبلّالمشتركينّبهّخللّشهرّحزيرانّإيراداتّالمقبوضةّمنّجماليةّلإلبلغتّالقيمةّاإل

ّ.دينار5111ّدينار،ّوبلغتّالمصاريفّالمدفوعةّوالمتعلقةّبتشغيلّالمسبح14111ّّ
 :المطعم والكفتيريا .ب 

دينار،ّوبلغت16111ّّيراداتّالمقبوضةّمنّخدماتّالطعامّالمقدمةّللغيرّخللّشهرّحزيرانّبلغتّاإل
دينار0111ّّمقبوضةّيراداتّالكفتيرياّالإكماّبلغتّ.ّدينار5111ّمصاريفّالمطعمّالمدفوعةّلذلكّالشهرّ
ّ.دينار3111ّوالمصاريفّالمدفوعةّالمتعلقةّبالكفتيرياّ

 .تفاقاتّالسابقةّبدفاترّناديّاإلثباتّقيودّاليوميةّللعمليّ إّ:المطلوب
 التمرين الرابع 

ّتصنيفّوعرضّالتبرّ  ّللرّ بينّكيفّيتم ّالهادفة عتمادا ّإبحّعاتّوالمساهماتّوالهباتّلدىّالمنشآتّغير
ّ.،ّمعّشرحّموجزعينوّالمتبرّ أعلىّشروطّالمانحينّ

 التمرين الخامس 
ّ:2112/خاءّخللّشهرّتموزّفيماّيليّالنفقاتّوالمدفوعاتّالتيّحدثتّلدىّجمعيةّاإل

 .دينار14111ّسرّالفقيرةّبمقدارّعاتّلعددّمنّاألدفعتّالجمعيةّتبرّ 1/0ّفيّ -
- ّ 5/0ّّفي ّوعملية ّمصاريفّعلج ّالجمعية ّجراحيّ دفعت ّعن ّأة ّبقيمة ّالمحتاجين 11111ّحد

ّدينار .ّ 14/0ّّفي ّجمعيات ّمع ّالجمعية ّاإلأساهمت ّبتمويل ّلبعضّخرى ّالجئين ّعلى نفاق
 .ّدينارّنقداّ 10111ّساهمةّالجمعيةّبابّالمحتاجينّوبلغتّمالشّ 

ّّوإّ:المطلوب ّالجمعية ّبدفاتر ّالسابقة ّالعمليات ّاّ ثبات ّقيد ّاإلإعداد ّحساب ّفي ّالمصاريف راداتّيقفال
ّ.والمصروفات
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 التمرين السادس 
ّ:31/12/2112تحادّالرياضيّكماّفيّفيماّيليّميزانّمراجعةّبعدّالتسوياتّلناديّاإل

 سم الحسابإ له منه
ّالصندوق11111ّّ
ّ(عضاءّجددأ)نتسابّإرسوم5111ّّّ
ّشتراكاتإرسوم0111ّّّ

ّجهزةّومعداتأ11111ّّ
ّجهزةّومعداتأهتلكّإمجمع2111ّّّ
ّتبرعاتّمقبوضة13111ّّ

ّجهزةّوالمعداتهتلكّاألإمصروف1111ّّّ
ّعاتّمدفوعةتبرّ 0111ّّ
ّقامةّالعبيناّ تذاكرّسفرّّو4111ّّ
ّداريةّوعموميةإمصاريف5111ّّّ
1/1/2112ّفائضّمدور0111ّّّ

 المجموع 38111 38111
ّّ:المطلوبّّ
ّ.يراداتّوالمصروفاتقفالّاإلزمةّإلعدادّالقيودّالآلإّ-1ّّ
ّ.31/12/2112الماليّللناديّكماّفيّعدادّقائمةّالمركزّإّ-2ّّ
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 ول جابة التمرين األ إ
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الرقم 

ّجّّأّبّبّأّبّدّجّدّد جابة اإل

 جابة التمرين الثاني إ
ّّّ:وراقّاليانصيبأثباتّقيدّمصاريفّطباعةّإ -

1/4/2112ّّاليانصيب/ّمنّحـ1111ّّ
ّّالنقدية/ّحـإلى1111ّّّّّّّ

ّتسليمّمتعهدّالتوزيعّّ -
9/6/2112ّّمتعهدّتوزيعّاليانصيب/ّمنّحـ51111ّّّ
1ّّ×51111اليانصيبّ/ّحـإلى51111ّّّّّّّ

 ّورقةّيانصيبّمنّمتعهدّاليانصيبّبعدّخصمّعمولته42111ّّثباتّقيدّاستلمّثمنّإ -
ّّّ:دينار4111ّالبالغةّ
1ّ1/0/2112ّ×0111اليانصيبّ/ّمنّحـ0111ّّ
ّّعمولةّمتعهدّاليانصيبّ/ّحـ4111ّّّّّّ

ّّالبنكّ/ّحـ30111ّّّّّّ
ّّمتعهدّتوزيعّاليانصيبّ/ّحـإلى51111ّّّّّّّ

ّّ:ثباتّقيدّدفعّجوائزّاليانصيبإّ -
15/0/2112ّّاليانصيب/ّمنّحـ15111ّّ

ّّالبنك/ّحـإلى15111ّّّّّّّ

 جابة التمرين الثالث إ
ّّ:ثباتّمصاريفّالمسبحإ -

ّّالمسبح/ّمنّحـ5111ّّ
ّّالنقدية/ّحـإلى5111ّّّّّّّ

ّ:نشطةّالمسبحأيراداتّالمقبوضةّمنّثباتّاإلإّ -
ّّالنقديةّّ/ّمنّحـ14111ّّ

ّّالمسبح/ّحـإلى14111ّّّّّّّ

ّ
ّ 
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ّّّ:ثباتّقيدّمصاريفّالمطعمّوالكفتيرياإ -
ّّالمطعمّ/ّمنّحـ5111ّّ
ّّالكفتيريا/حـ3111ّّّّّّ

ّّالنقدية/ّلىّحـإ0111ّّّّّّّّّّّ

ّثباتّايراداتّالمطعمّوالكفتيرياّإّ -
ّّالنقديةّ/ّمنّحـ24111ّّّ
ّّالمطعمّ/ّلىّّحـإ16111ّّّّّّّّ
ّّالكفتيريا/ّحـ0111ّّّّّّّّّّّّّ

  ابة التمرين الرابعإج 
ّّ:لىّالفئاتّالتاليةإيراداتّيتمّتقسيمّاإل

 :يرادات غير مقيدةإ -أ 
نفاقّمحددةّإوجهّأوّأيراداتّالتيّتستلمهاّالمنشأةّغيرّالهادفةّللربحّوالّتكونّمشروطةّبشروطّوهيّاإل 

 .والهداياّوالتبرعاتّغيرّالمشروطةّمنّالمتبرعين،ّمثلّالهبات
 :يرادات مقيدة مؤقتاً إ -ب

ّاإل ّّووهي ّالقيود ّمؤقتّبحيثّتنتهي ّبشكل ّمقيدة ّالتصرفّبها ّشروط ّتكون ّالتي لىّلتزاماتّعاّ يرادات
ّ.ّّروطّالمحددةالمنشأةّالمتبرعّلهاّعندّالوفاءّبالشّ 

ّ :يرادات مقيدة بشكل دائمإ -ج
حدّأ،ّمثلّتقديمّشروطّدائمةّالّتنتهيّبمرورّالوقتعونّبوهيّالمساهماتّوالتبرعاتّالتيّيقدمهاّالمتبرّ ّ

ّ.يتامعهاّللنفاقّعلىّاألبيرادهاّوّرإرضّوقفّبحيثّيخصصّأوّأالمانحينّمبنىّ
 جابة التمرين الخامس إ

ّ:ثباتّالتبرعاتّالمقدمةّللغيرإ -
1/0/2112ّّعاناتّاّ مصاريفّتبرعاتّّو/ّمنّحـ14111ّّ

ّّالنقدية/ّلىّحـإ14111ّّّّّّ
ّ:حدّالمحتاجينأةّعنّةّجراحيّ ثباتّقيدّمصاريفّعلجّوعمليّ إ -

5/0/2112ّّةّمصاريفّعلجّورعايةّصحيّ /ّمنّحـ11111ّّ
ّّةالنقديّ /ّلىّحـإ11111ّّّّّّ

 :قامةّحفلّزفافّجماعيّلبعضّالشبابّالمحتاجينإخرىّبتمويلّأساهمتّالجمعيةّمعّجمعياتّ -
14/0/2112ّّمصاريفّتبرعاتّحفلّزفافّجماعيّّّ/ّمنّحـ10111ّّ

ّّالنقدية/ّلىّحـإ10111ّّّّّّ



 

 -055- 

 جابة التمرين السادس إ
  :يرادات والمصروفاتقفال اإلإقيود  .1
 :يراداتقفالّحساباتّاإلإ -

ّّنتسابّإرسومّ/حـ5111ّّّّّّ
ّّشتراكاتّإ/ّحـ0111ّّّّّّ

ّّالتبرعاتّالمقبوضةّ/ّحـ13111ّّّّّّ
ّّيراداتّوالمصروفاتّاإل/ّلىّحـإ20111ّّّّّّّّّّّ

 :قفالّحساباتّالمصروفاتإ -
31/12/2112ّّيراداتّوالمصروفاتّاإل/ّمنّحـ10111ّّّّ

ّ0111ّ
ّمذكورينّلىإّّّّّّّ
ّتبرعاتّمدفوعة/ّحـّّّّّّّّّ

ّ

ّّقامةّالعبيناّ تذاكرّسفرّّو/ّحـ4111ّّّّّّّّّّّ
ّّداريةّوعموميةّإمصاريفّ/ّحـ5111ّّّّّّّّّّّ
ّّجهزةّومعداتّأهتلكّإمصروفّ/ّحـ1111ّّّّّّّّّّّ

ّ

ّ:ىّحسابّالفائضّالعامّبالقيدّالتاليإلدينارّفائض11111ّّنشطةّالناديّوالبالغةّأقفالّنتيجةّإويتمّ
31/12/2112ّّيراداتّوالمصروفاتّّّاإل/ّمنّحـ11111ّّ

ّّالفائضّالعام/ّلىّحـإ11111ّّّّّّ
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 :31/12/2112عداد قائمة المركز المالي كما في إ .2
 تحاد الرياضينادي اإل 

 31/12/2112قائمة المركز المالي كما في 
 بالدينار صول المتداولةاأل

11111ّّالصندوقّّ
 11111ّصولّالمتداولةّمجموعّاأل

ّ (الثابتة) صول غير المتداولةاأل
11111ّّجهزةّومعداتّّّّّّّّّّّّّّّّأّّّّ
ّّ(2111)جهزةّومعداتّأهتلكّإمجمعّ -
0111ّّجهزةّوالمعداتّّّّّّّّصافيّاألّ

 8111 صول الثابتة مجموع األ
 18111 صول جمالـــــــي األإ

ّ ( و العجز المتراكمأالفائض )صول لتزامات وصافي األاإل 
1ّ لتزامات المتداولة اإل 

 18111ّ(11111+0111)ّالفائضّالعام
18111ّّلتزاماتّوالفائضّالمتراكمّجمالـــــــــيّاإلإ
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 المحاسبة الحكومية: عشر الثامنالفصل 
 

 :ةيالفصل التعليمأهداف  
 :يتوقع أن يكون القارئ ملمًا باألمور التالية الفصلبعد دراسة هذا 

  خصائص الوحدات الحكومية وأثرها على النظام المحاسبيبيان.  

  نظام الموازنة العامة وعالقته بالنظام المحاسبي الحكوميالتعرف على.  

  همية الموازنة العامةأبيان. 

   عداد الموازنة العامةإقواعد بيان.  

  أساليب تقدير الموازنة العامة في الوحدات الحكوميةالتعرف على. 

  نظمة الموازنات العامةأنواع أالتعرف على. 

  الموازنة العامة للدولة( تبويب) أهداف تصنيفبيان. 

  الموازنة العامة( تبويب) األسس العملية لتصنيفالتعرف على. 

  المعالجة المحاسبية لإليرادات والنفقات الحكوميةوصف. 

  أسس القياس في المحاسبة الحكوميةوصف. 

  التقارير والقوائم المالية الحكوميةبيان. 
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 المحاسبة الحكومية: عشر الثامنالفصل 
Governmental Accounting 

 مقدمة  .1
دارية الحكومية في قطاع ضبط والتقرير عن نشاط الوحدات اإلقياس و بيختص النظام المحاسبي الحكومي  

نشاء ا  وقد تزامن النشاط الحكومي مع قيام مفهوم الدولة و  ،كنشاط ال يهدف للربح فرادواألخدمات المجتمع 
. والقضاء والتعليم والدفاع منوكانت وظائف الدولة تقتصر على الوظائف الكالسيكية مثل األ. الحكومات

ساس الشراكة بين القطاع الخاص والعام، أالدولة ليشمل الدور المنظم الذي يعمل على وقد تطور دور 
جنبي بهدف ستثمار المحلي واألبحيث تعمل الدولة على توفير الظروف المناسبة للقطاع الخاص ولإل

قتصاد مما يحقق الرفاه للمجتمع وتحفيز اإلقتصادي وتخفيض نسب البطالة تعزيز معدالت النمو اإل
 .جتماعيقتصادي واإلمن اإلوتعزيز األ

، داريةدارة برامج وتنفيذ مشاريع متنوعة في مختلف المجاالت اإلا  وتتولى الحكومة تقديم خدمات مختلفة، و 
دارية ت اإلنشطة من قبل الوحدادارة هذه األإويتم . جتماعية، والسياسية، والرقابية، واإلةقتصاديواإل

نما تقديم خدمات ا  نه ال يهدف لتحقيق الربح و أويتميز نشاط الوحدات الحكومية ب. الحكومية ذات العالقة
داء الوحدات الحكومية أحيث يتم تقييم . مكانات البشرية والمادية المتاحة لهامعينة في حدود الموارد، واإل

هداف المحددة مج التي تقدمها ومدى تحقيقها لألنشطتها المختلفة بمقدار نوعية وحجم الخدمات والبراأو 
نشطة التي تمارسها الوحدات يرادات وتمويل مناسب يتالئم مع خصائص األإوهذا ما يتطلب وجود . مسبقا  

تصاالت وتأهيل الموارد البشرية من والزراعة والمواصالت واإلالحكومية في مجاالت التعليم والصحة واأل
 . وتنميتها

 الحكومية وأثرها على النظام المحاسبي خصائص الوحدات .2
 :ال تهدف الوحدات الحكومية إلى تحقيق أرباح -أ  
ن السلع والخدمات التي تقدمها الحكومة أطالق، حيث لى الربح على اإلإن النشاط الحكومي ال يهدف إ

 .المجانيمن والعالج للفقراء والتعليم و مقابل قيمة رمزية، مثل تقديم خدمات األأتقدم مجانا  
وجدير بالذكر أن النشاط الحكومي قد ال يقتصر على تأدية الخدمات العامة فقط بل قد يمتد ليشمل جزءا  

تلكه وتشرف عليه أو تديره اإلدارة الحكومية، مقتصادي وذلك من خالل القطاع العام الذي تمن النشاط اإل
بين النشاط الحكومي الذي  التفريقم يجب قتصادية ينبغي أن تهدف إلى الربح، ومن ثغير أن األنشطة اإل

و أمثل تملك الحكومة لشركات  الربح لىإيهدف إلى تأدية خدمة عامة والنشاط الحكومي الذي يهدف 
 . الفصلحيث أن األول هو المقصود في هذا  ساس ربحيأمشاريع تعمل على 

 :غياب حافز المنافسة في مجال النشاط الخدمي الحكومي -ب
األسواق نظرا  ألنها تقدم مجانا   خرون فيآال يقدمها خدمة ضرورية لألفراد  عادة  تقدم الوحدات الحكومية 

أو بمقابل رمزي ليس له عالقة بالتكلفة كما قد تحظر الحكومة على األفراد أو القطاع الخاص القيام بتقديم 
عادة سوق للمنافسة في مجال تقديم  ، لذلك ال توجدمن والقضاءمثل خدمات األ بعض الخدمات الحكومية
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البحث عن وسائل و بديهي أن المنافسة تدفع المنشآت نحو تقديم أفضل خدمة من الالخدمات العامة، و 
وال تتوافر المزايا التي تحققها المنافسة في مجال األنشطة  ،لتخفيض التكلفة كأحد عناصر المنافسة
 .األنشطة مع بعضها بل قد يصعب خلق هذه المنافسةالحكومية حيث من النادر أن تتنافس هذه 

 :عالقة مباشرة بين اإليرادات والمصروفات في الوحدات الحكومية عدم وجود -ج
مجانا  أو بمقابل رمزي ليس له عالقة  تكون عادة   الوحدات الحكومية للجمهور ن الخدمات التي تقدمهاإ

في هذه الوحدات، وتحصل الوحدات الحكومية  المقدمة ماتال توجد إيرادات مقابل الخد وبالتاليبالتكلفة، 
نظمة أو أبموجب قوانين زم لتغطية نفقاتها من اإليرادات العامة للدولة والتي تحصل عليها على التمويل الآل

 وتمثل ،ولعل أهم مصادر اإليرادات السيادية هي الضرائب في معظم الدول. و تعليمات بحكم السيادةأ
 .مساهمة من األفراد في تمويل الخدمات المقدمة لهم من الوحدات الحكومية

يرادات الوحدات الحكومية ينشأ عنها عدم  لذلك فإن خاصية عدم وجود عالقة مباشرة بين مصروفات وا 
 .حساب أرباح وخسائر في هذه الوحدات الحاجة إلى إعداد

 :دقيقة قانونيةوضوابط تخضع الوحدات الحكومية لقيود  -د
حتياجاتها إمالية لهذه الوحدات في ضوء  مخصصات رصد يتم تمويل أنشطة الوحدات الحكومية عن طريق

سالمة  (و الشيوخأعيان النواب واأل)مة األويراقب مجلس . للجهاز الحكومي وزارة الماليةوبإشراف 
ل الوحدات الحكومية ستخدام هذه الموارد من قبإيخضع  وتخصيص الموارد ألنشطة الجهاز الحكومي، 

نفاق الوحدة لمخصصاتها كما تنظم الحاالت التي تتجاوز فيها إلمجموعة من القواعد القانونية التي تنظم 
 .الوحدات هذه المخصصات واإلجراءات التي تتبع في سبيل ذلك

 :خصائص النظام المحاسبي الحكومي .3
ثبات الموارد إنظمة المحاسبة المالية، ويشمل جميع عمليات أحد أهو  النظام المحاسبي الحكومي 

لى إوصرفها، وتقديم التقارير الدورية عن تلك العمليات ونتائجها، وتقديم المعلومات  ،الحكومية، وتحصيلها
المهتمة وذات العالقة مثل الجهات الرقابية مثل السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية الجهات والهيئات 

ئتماني العالمية، ودوائر التخطيط تها، والمستثمرون والمقرضون، والمواطنون، ومؤسسات التصنيف اإلجهز أو 
 .في الدولة وغيرها

همها أمن في وحدات الجهاز اإلداري للدولة بعدة خصائص  المستخدميتميز النظام المحاسبي الحكومي 
   -:يلي ما
للدولة ال يهدف إلى قياس الربح أو عرض المركز دارية النظام المحاسبي الحكومي في الوحدات اإل -أ 

ستهالك أو لإلحتياطيات، وال يتم لتزامات، حيث ال يوجد حساب لرأس المال أو لإلا  المالي من أصول و 
 .تطبيق مبدأ مقابلة اإليرادات بالنفقات المطبق في المنشآت الهادفة للربح

تصميم  ويتمفي جميع وحدات الجهاز الحكومي،  يتم تطبيقهالنظام المحاسبي الحكومي نظام موحد  -ب 
الدليل المحاسبي، واألساليب الفنية المستخدمة في التسجيل والتصنيف والتبويب و السجالت والدفاتر، 

 .بالرقابة المالية المتعلقةتوحيد التعليمات وكذلك يتم  ،بشكل موحد والتحليل والعرض
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ستقالل الفترات القروض طويلة األجل نظرا  إليخص عالقة بين التحصيل والسداد فيما  عدم وجود -ج 
رتباط كل حدث بموازنة مستقلة فيتم إدراج القرض في فترة الحصول عليه كإيرادات، ويتم ا  المالية و 
 .في الفترات التي تدفع فيما كمصروفات دفعات تسديد القرضإدراج 

أو األساس المختلط، وذلك تطبيقا   في معالجة اإليرادات والمصروفات عادة   ساس النقدياأل يتم تطبيق -د 
 .ستقالل الفترات المالية بالنسبة لتنفيذ الميزانية العامة للدولةإلمبدأ 

ستخدام دفاتر إنتيجة لتطبيق األساس النقدي ولمعالجة جوانب القصور الناتجة عن ذلك فإنه يتم  -ه 
على أموال وحقوق الدولة التي ال تظهر في الدفاتر والسجالت  للحفاظ حصائية بيانيةإوسجالت 

 .المحاسبية النظامية
يرادية بين المصروفات اإل ، حيث ال يتم التفريقاألصول الرأسمالية في الدفاتر عدم ظهور قيم -و 

يث عتباره نظاما  للرقابة اإلدارية حإعتماد على نظام العهدة بوالمصروفات الرأسمالية، ويقتضي ذلك اإل
ستعمال أو ينتفي الغرض من يظل األصل في عهدة مسئول معين حتى يصبح غير صالح لإل

ستعمال آخر أو نقله لعهدة شخص آخر، فالرقابة المحاسبية على ستعماله أو يتقرر توجيهه إلإ
 .قتناء األصلإاألصول تكاد تكون غير موجود بعد إثبات عملية 

الحكومي المطبق في الوحدات الحكومية التي تمارس نشاطا  ختالف كبير بين النظام المحاسبي إهناك  -ز 
. وبين النظام المطبق في الوحدات اإلدارية الحكومية بسبب التباين في خصائص ومسميات كل منهما

وبالرغم من ذلك يتضمن النظام المحاسبي الحكومي اإليرادات والمصروفات على مستوى الدولة ككل 
 .لشاملعتبارات التخطيط والتنسيق اإل

ظهار إل، بصورة تحقق التكامل بينهما مييتم الربط بين الموازنة العامة وبين النظام المحاسبي الحكو  -ح 
 .مدى التقيد بالموازنة العامة كخطة مالية تعكس نشاطات الحكومة وسياساتها

ة المطابقات الدوري من خاللفى النظام المحاسبى الحكومى  يالرقابة والضبط الداخل شكالأتتعدد  -ط 
، وكذلك الموازين التحليلية التفصيليةبين السجالت اإلجمالية وبين السجالت  تتموالختامية التى 

 .والكشوف الدورية ومطابقتها مع الحسابات فى السجالت المختلفة
 نظام الموازنة العامة وعالقته بالنظام المحاسبي الحكومي   .4

 تعريف الموازنة العامة  1.4
مجلس وزراء ومجلس )ختصاص تعتبر الموازنة العامة خطة سنوية معتمدة قانونيا  من الجهات صاحبة اإل 
تصدر بقانون، وتتضمن مجموعة من البرامج المتعلقة بعدد من الخدمات  وعادة  ( و الملكأمة، والرئيس األ
ى مجموعة من التقديرات إلادا  ستنإنجازها خالل فترة محددة، إو المشاريع التي من المفترض أو النشاطات أ

دارة السياسة المالية للدولة داة الرئيسية إلوتعتبر اإل .قة بهاليرادات والنفقات المتعالمالية لمختلف بنود اإل
    . ، والسياسيةةقتصادي، واإلجتماعيةهدافها اإلألتحقيق 

ردنية من حكومة األلبأنها المنهاج المفصل ل ردن الموازنة العامةويعرف قانون تنظيم الموازنة العامة في األ    
  .يرادات والنفقات المقدرة لسنة مالية معينةالناحية المالية وتعني اإل

 



 

 -995- 

 همية الموازنة العامة أ 2.4
دارة السياسة المالية للدولة وغيرها، ويستمد ا  همية كبيرة من ناحية التخطيط والرقابة و أللموازنة العامة      

  :هميتها مما يليأالموازنة العامة 
. قتصاد وتوجيههدارة اإلإستخدامها في إدوات السياسة المالية التي يتم أداة من أتعتبر الموازنة العامة  -أ    

ما في حالة التضخم أئب، و تخفيض الضراأنفاق العام قتصادي تقوم الحكومة بزيادة اإلففي حالة الكساد اإل
نفاق و تخفيض اإلأضافية، فتقوم الحكومة من خالل الموازنة بسحب السيولة من خالل فرض الضرائب اإل

 .العام
ثرياء عادة توزيع الدخل من خالل زيادة الضرائب على األإيتم من خالل الموازنة وما فيها من خطط ب -ب   

 .عانات والخدمات الصحية والتعليمية للفقراء ومحدودي الدخلصحاب الدخل المرتفع، وزيادة الدعم واإلأو 
حيث تضمن  ،(عيانمجلسي النواب واأل)تعتبر الموازنة العامة اداة فعالة للرقابة بيد السلطة التشريعية  -ج  

 .دائهاأشراف والرقابة الكاملة على النواحي المالية للسلطة التنفيذية وتقييم الموازنة اإل
عفاء إ، من خالل ةالتنافسيتها داة لحماية الصناعة المحلية وتشجيعها وزيادة قدر إتعتبر الموازنة العامة  -د   

نتاج من الضرائب وفرض رسوم جمركية مرتفعة على المستوردات المشابهة للصناعات المحلية مدخالت اإل
 (.جراءات حمائيةإ)

جهزة الحكومة، حيث يتم توزيع موارد الدولة أنشطة و أداة فاعلة للتنسيق بين إتستخدم الموازنة العامة   -ه  
 .نفاق المتعددةوجه اإلأوعلى ولويات نفاق وفق األوجه اإلأل
 ةعداد الموازنة العامإقواعد  3.4

 موال والرقابة عليها من الجهاتستخدام األإحتى تتمتع الموازنة العامة بالواقعية والوضوح وسالمة وُحسن 
خذ بها خالل مراحل دورة الموازنة  مع نها تخضع لعدد من القواعد التي يجب األإختصاص، فصاحبة اإل

ستثنائية والمواقف المتغيرة التي قد تنشأ مراعاة وجود المرونة الكافية في تطبيق هذه القواعد في الظروف اإل
  :وتشمل هذه القواعد ما يلي. خرمن حين آل

 :ةقاعدة سنوية الموازن -أ
، والحصول على موافقة يرادات ونفقات الدولة لمدة سنة واحدة قادمةإعداد التقديرات المتعلقة بإيقصد بها 

موال عامة أموال الموازنة الحكومية أن أعتبار إلكل موازنة جديدة لعام جديد على  السلطة التشريعية سنويا  
لغاء كافة المخصصات غير إوقد ترتب على سنوية الموازنة . للشعب ويجب موافقة ممثلي الشعب عليها

 .المستغلة في نهاية السنة
  :عتماد قاعدة سنوية الموازنة مايليإسباب أومن 
طول من أما كانت الفترة ليرادات والنفقات، فكن فترة سنة واحدة تعتبر مناسبة ومعقولة للتنبؤ باإلأ -

 .نخفضت دقة التنبؤإسنة 
ربعة، وبالتالي تعتبر فترة مناسبة للمقارنة مع سنة ن فترة السنة تتضمن الفصول والمواسم األإ -

 .ربعةخرى تتضمن نفس الفصول األأ
 .قل من سنةأعداد موازنة لفترة إعداد الموازنة وليس من السهل تكرار الجهد الكبير المبذول إل -
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 .جل وخالل فترات متقاربةللرقابة الدورية قصيرة األفترة سنة توفر ضمان  -
ساس أستخدام إلى إل هتمام بقاعدة سنوية الموازنة، حيث لجأت بعض الدو خيرة تضاءل اإلوفي الفترات األ

نفاق مبالغ في سنة مالية الحقة على إلتزام والذي يسمح بستخدمت نظام اإلإستحقاق وبعض الدول اإل
  .ابقة، وهذا خروج عن قاعدة سنوية الموازنةحساب مخصصات سنة مالية س

  :قاعدة وحدة الموازنة -ب
يرادات والنفقات ن يكون هناك موازنة واحدة في وثيقة واحدة، بحيث تتضمن جميع اإلأتعني هذه القاعدة 

ولويات الموازنة وعدم أدارية الحكومية، وذلك بهدف تحديد بغض النظر عن طبيعة نشاط الوحدات اإل
يرادات والنفقات العامة ومراقبتها والوقوف على كثر من موازنة وتسهيل التعرف على حجم اإلأتشتتها على 
 :ويتم الخروج عن قاعدة وحدة الموازنة  ما يلي .و الفائضأ، ومعرفة العجز المركز المالي

ستقالل المالي وهي موازنات المؤسسات الحكومية ذات اإل :موازنات المؤسسات المستقلة -
مرافق حكومية مستقلة لتقديم بعض الخدمات او ادارة بإنشاء حيث تقوم بعض الدول ، داريواإل

حيث يظهر . بعض المشاريع، مثل مؤسسة ضمان الودائع وضمان القروض وهيئة التأمين وغيرها
في الموازنة العامة للدولة، حيث يضاف  او دائنا   مدينا  رصيد موازنات الهيئات الحكومية المستقلة 

يرادات العامة ويغطى عجز تلك المؤسسات من المساعدات التي لى اإلإرصيد الفائض لديها 
عرض تُ  نها الأالمؤسسات المستقلة موازنات نتقادات على ومن اإل. ولة لتلك المؤسساتتقدمها الد

نها ال تخضع للقواعد العامة التي تحكم الموازنة أو أ/و على السلطة التشريعية للمصادقة عليها
   .العامة للدولة

عداد موازنة للنفقات على المشاريع المعمرة، مثل بناء المدارس إحيث يتم  :الموازنات الرأسمالية -
 .النفقات هوالمستشفيات والطرق حيث يتم تخصيص موازنة مستقلة لهذ

رفاقها في الموازنة العامة في وقت الحق إلوهي الموازنات التي تضطر الدولة  :الموازنات الملحقة -
مثل . قرار الموازنة الرئيسية في الحاالت الطارئة التي لم يرصد لها مخصصات لمواجهتهاإبعد 

صدار قرار الموازنة مما يضطر الحكومة إلإضافية بعد إضراب نقابة المعلمين والمطالبة بعالوة إ
 . ة لتلبية متطلبات المعلمينملحق موازن

  :قاعدة شمول الموازنة -ج
ي أ. جراء تقاص بينهماإيرادات والنفقات العامة دون حتواء الموازنة على جميع اإلإن هذه القاعدة تتضمن إ

خفاء تفاصيل بيانات إظهار الصافي عند عرض الموازنة، حتى ال يتم ا  يرادات و ال يتم طرح النفقات من اإل
 .عطاء صورة متكاملة عن المركز المالي للدولةا  لعامة و الموازنة ا

  :(عدم التخصيص)قاعدة عمومية الموازنة  -د
يرادات الدولة إستخدام جميع إبحيث يتم و نشاط معين أيراد معين لنفقة إوتعني هذه القاعدة عدم تخصيص 

يرادات ضريبة الدخل لتغطية رواتب الموظفين في دائرة ضريبة إكأن يتم تخصيص ، لتغطية جميع نفقاتها
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نخفاض مستوى يراد المخصص لنفقة معينة سيؤدي إلن نقص اإلأومبرر ذلك . رىخأي دائرة أو أالدخل 
 .سراف والتبذير في المال العامتوجه نحو اإللدى ذلك لأيراد زداد اإلإذا ا  الخدمة المقدمة، و 

و أنفاق على خدمات ه القاعدة عند حصول الدولة على منح مشروطة لإليتم الخروج عن هذ حيانا  أو 
 .ة الموازنةمشاريع محددة، مما يضطرها للخروج عن قاعدة عمومي

 :قتصادي العامالتوازن الحسابي والتوازن اإلقاعدة  -ـه
وهذا . هذه النفقاتزمة لتغطية يرادات الآلن تتساوى النفقات العامة مع اإلأ التوازن الحسابيويقصد بقاعدة 

يرادات لتغطية النفقات، وذلك لتفادي حدوث و زيادة اإلأيرادات ساوى مع اإلتلتفقات يتطلب تخفيض الن
 .وهذه القاعدة كانت سائدة في ظل الفكر المالي التقليدي و فائض في الموازنة أعجز 

ستخدام العجز كوسيلة إقتصادي، وذلك بالتوازن اإلوفي الوقت الحاضر بدأت الدول تهتم بما يسمى 
عندما تكون النفقات ) قتراض لتغطية عجز الموازنةي يتم اإلأ. للتمويل وهو ما يسمى بالتمويل بالعجز

صدار نقود غير مغطاة لزيادة التوظيف والطلب على السلع والخدمات في حاالت إو أ (يراداتكبر من اإلأ
 .قتصاديالركود اإل

   :المرونة -و
وتتمثل . تعني المرونة قدرة الدولة على مواجهة الظروف الطارئة التي تؤثر على مجرى تنفيذ بنود الموازنة 

نظمة المالية، مكانية نقل المخصصات المالية بين فصول ومواد الموازنة وفقا  للقوانين واألإالمرونة في 
     .سمى ملحق الموازنةضافية لمواجهة الحاجات الطارئة وهذا ما يإمكانية طلب مخصصات ا  و 

 أساليب تقدير الموازنة العامة في الوحدات الحكومية .5
والتقدير هو عملية تنبؤ لما . يرادات ونفقات الدولة لسنة مالية قادمةرقاما  تقديرية إلأالموازنة العامة تتضمن     

قتصادية والسياسية وضاع اإليرادات والنفقات خالل السنة القادمة في ظل الظروف واألكون عليها هذه اإلتس
يرادات والنفقات ويمكن عرضها كما ساليب لتقدير اإلأوهناك عدة . عةجتماعية المحلية والعالمية المتوقواإل
 :1 يلي
 :(طريقة التقدير اآللي) الطريقة التاريخية  -أ

، وتفترض هذه خيرةاألالفعلية للسنة المالية  والنفقات اإليراداتلى إالتقدير إستنادا   بموجب هذه الطريقة يتم
يرادات ن ما حدث في الماضي سوف يستمر ويحدث في المستقبل حيث يتم أخذ المبالغ الفعلية لإلأالطريقة 

وتمتاز هذه الطريقة . والنفقات الظاهرة في الحساب الختامي للسنة المالية السابقة، كتقديرات للموازنة المقبلة
فتراض ثبات كافة الظروف والعوامل المؤثرة إالطريقة  هومن عيوب هذاد التقدير الشخصي، ستبعا  بسهولتها و 

 .يرادات والنفقات وهذا غير واقعي وغير مالئماإلعلى 
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  :المتوسطاتطريقة  -ب 
بند لكل و  سنوات سابقة لى خمسإ ثالثمعدالت الزيادة او النقص لفترة خذ متوسط عتمد هذه الطريقة على أت

 . على حدة والنفقات مجموعات اإليرادات من
فى إعداد الموازنة وبموجبه يتم تقدير مخصصات السنة التالية  التقليدية ساليبمن األ سلوب يعتبروهذا األ    

ستنادا  للمتغيرات إعلى ضوء متوسط نفقات السنوات الثالث السابقة مع تعديل هذا المتوسط زيادة أو نقصا  
ومع أن هذا . رتفاع فى مستوى األسعارالسنة التالية مثل زيادة حجم العمل، أو اإل المتوقع أن تحدث فى

نتقادات كثيرة يمكن إيجازها فى النقاط إاألسلوب هو األكثر شيوعا  فى الممارسة العملية فهو ينطوى على 
 :التالية

. رض دقة هذه الموازناتعتماد على موازنات السنوات السابقة كأساس إلعداد الموازنة الحالية يفتأن اإل -
نتقال حتمال إلإفتراض غير مقبول عمليا  أو علميا  وال يوجد دليل على صحته، بل هناك ومثل هذا اإل

 .أخطاء التقدير من سنة إلى أخرى
حتكام إلى عداد تقديرات الموازنة من خالل إضافة نسبة إلى متوسط السنوات السابقة، دون اإلإقد يتم  -

 .  رقام الموازنةأوهذا يضعف من دقة  اي معايير موضوعية،
لى تحليل تكلفة ومنفعة كل برنامج، ومن ثم ال تتوافر المعلومات إعدم ربط النفقات بالبرامج ال يؤدي  -

 .التى تمكن من المفاضلة بين البرامج البديلة أو بين أساليب العمل البديلة لكل برنامج
أو تخفيض تمويل بعض البرامج األخرى، وتحويل عدم توفر معلومات عن أثر استبعاد بعض البرامج  -

 .مخصصاتها إلى برامج أكثر فائدة
سلوب في التقدير يدفع مفوضي الصرف والمدراء على إنفاق الموارد المتبقاة قرب نهاية كل عام هذا األ  -

ن أبطريقة غير مالئمة وغير ضرورية حتى يتجنبوا تخفيض المخصصات فى السنة التالية حيث 
ومثل هذا السلوك يؤدى إلى . حقة تعتمد على النفقات الفعلية للسنة السابقةالسنة الآل مخصصات

 .ستخدام الموادإاإلسراف وسوء 
 :قتصاديةطريقة الدورات اإل -ج
ن تسود في أقتصادية السائدة والمتوقع رقام الموازنة ومرحلة الدورة اإلأبموجب هذه الطريقة يتم الربط بين  

ن دور واضعي الموازنة ينحصر في تتبع ومراقبة إوبالتالي ف. رقام الموازنة لهاأالسنة المالية التي يتم تقدير 
نها ترسخ سلبية دور الحكومة أومن عيوب هذه الطريقة . ساسهاأقتصادية ووضع التقديرات على الدورة اإل

ية كأمر محتوم دون العمل على التأثير على سلوك قتصادبحيث يكون دور الحكومة التعامل مع الدورات اإل
ن تعمل الموازنة الحكومية على تعديل مسار الدورات أحيث يجب . قتصادية من تضخم وكسادالدورات اإل

 .هاثار السلبية لقتصادية للحد من اآلاإل
 :طريقة التقدير المباشر - د
وفقا  لكل نوع على حدة على ضوء الظروف االقتصادية  ات والنفقاتاإليراديتم بموجب هذه الطريقة تقدير  

لسنوات لسترشاد بالبيانات التاريخية مع اإل ن تسود السنة المالية التاليةأجتماعية والقانونية المتوقع واإل
  .السابقة
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لى إعتبار المستجدات والظروف المتوقعة في المستقبل، ولكنها تحتاج وهذه الطريقة تمتاز بأنها تأخذ باإل
 .  ستشراق المستقبل والتنبؤ الدقيقإالدقة في 

 نظمة الموازنات العامة أنواع أ  .6
نظمة الموازنة العامة يمثل كل نوع منها مرحلة من مراحل التطور الذي مر بها أنواع من أيوجد عدة   

في التركيز هداف التي تسعى الدولة و تبويبها، وتخدم الوظائف واألأعداد الموازنة إالنظام المتبع في 
  :1نظمة المتعلقة بالموازناتنواع هذه األأهم أو . عليها

   Line-item Budgetو المخصصات أالبنود  موازنة -أ 
ولى من المراحل الرئيسية وتمثل المرحلة األ. را  نتشاإكثرها أستعماال  و إول انواع الموازنات التقليدية أوهي  

وتتميز بتركيز الرقابة . نفيذيتجاه الرقابي الت، وهي مرحلة اإلرهاالتي مرت بها الموازنة العامة خالل تطو 
 .نفاقنفاقها وتقييد صالحيات اإلا  موال العامة و على جباية األ

ن النفقات العامة توزع على أي أ، داريا  إساس تصنيف النفقات العامة تصنيفا  أويقوم هذا النظام على 
، ثم يتم تصنيف هذه لموازنة العامة على شكل مخصصات سنويةالدوائر والوزارات التي تدخل موازنتها في ا
فقة التي تسمى بنود دارية تصنيفا  نوعيا  حسب الغرض من النإالمبالغ السنوية التي تخصص لكل وحدة 

 .اقنفو مواد اإلأنفاق اإل
 Program Performance Budgetداء موازنة البرامج واأل -ب
هتمام نحو مريكية حيث توجه اإلالقرن العشرين في الواليات المتحدة األظهرت هذه الموازنة مع بداية  

دارية في الموازنة العامة بدال  من التركيز على الجانب الرقابي الذي تعتمده موازنة التركيز على النواحي اإل
صالح النظام المالي وكان السبب إكبر على أصبح التركيز أحيث  .و المخصصات السابقة الذكرأالبنود 

جهزة أدارة وتبني جهزة المتطورة في مجال اإلستخدام األا  و دارية حديثة، إساليب أدخال إنحو هذا التوجه 
نجاز عمال بدال  من التركيز على وسائل اإلنجاز اإلركيز على التكلفة الكلية إلتالرقابة المالية المركزية، وال

دارة البرامج والمشاريع على إلى التركيز على إنفاق ن التركيز على بنود اإلهتمام محيث تحول اإل. ذاتها
 تمعمال التي تم تنفيذها وتحديد تكلفتها ومقدار الكفاءة التي قتصادية من حيث قياس األا  سس علمية و أُ 

 .تحقيقها
موازنة البرامج تقوم على ن أداء حيث يبين مم المتحدة بين موازنة البرامج وموازنة األوُيميز دليل هيئة األ

لى وظائف ومهام، ثم برامج رئيسية ثم برامج فرعية، ويتم الربط إدارية المختلفة تبويب موازنات الوحدات اإل
، تكلفة الوحدة :قياس الدقيقة مثلدارة بوسائل الداء فتقوم بتزويد األما موازنة األأ. بينها وبين البيانات المالية

ليها إداء وهذا يتطلب وجود مجموعة من وحدات العمل التي ال يمكن الوصول وقياس العمل، ومعدالت األ
 .  هداف البرنامجأداء المبذول لتحقيق ، ثم قياس األعاتهاال بعد تحديد البرامج وتفاصيل تفر إ
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نتاج المستخدمة في كل وحدة حكومية مثل لى وسائل اإلإوجه يداء ال هتمام في موازنة األن اإلإوبالتالي ف
و المخرجات أنما التركيز يكون على الناتج النهائي ا  الخ و .... .سمنترواتب واالجور والمحروقات واإلال

ن طن الحديد الذي تشتريه الوحدة الحكومية يعتبر أحيث . و نفقأو بناء جسر أالنهائية مثل بناء مدرسة 
دارية جسر تقوم به الوحدة اإل وأو مستشفى أمشتريات في موازنة البنود، بينما يعتبر جزء من بناء مدرسة 

 :تركز على( Burkheadمن منظور الباحث )داء ن موازنة األأداء، بمعنى في موازنة األ
 .نشاطات الدولة -
 .داءمستويات األ -
 .داءتكاليف األ -
داء من حيث تركيزها على النشاط الذي تقوم به الدولة وليس على ما ن موازنة البرامج تشبه موازنة األإ

و رئيسية ألى برامج عامة إن موازنة البرامج تقوم بتقسيم النشاط الحكومي أال إتشتريه من سلع وخدمات، 
 :داءعداد موازنة البرامج واألإوالشكل التالي يبين خطوات  .داءتتضمن العديد من وحدات األ

 :وازنة البرامج واألداءخطوات إعداد م

 (Functions)تحديد الوظائف الرئيسية 
  

 (Programming)تصميم البرنامج 
   

 (الوزارات والوحدات الحكومية)تحديد األجهزة اإلدارية 
(Ministries and Departments) 

  

 
 

 
 
 (Activity)النشاط   (Goals)األهداف 

 P45 Burkhead, J.,  (Government Budgeting): المصدر                

  Planning Programming Budgeting Systemوالموازنة والبرمجةنظام التخطيط  -ج
والذى 1821ستخدم هذا األسلوب ألول مرة فى نطاق النظام الذى ظهر فى الواليات المتحدة األمريكية سنة إ

 Planning Programming Budgeting Systemأطلق عليه حينئذ نظام التخطيط والبرمجة والموازنة 
(PPBS)   ومن أهم خصائص هذا النظام: 

 .ة وترتيب أولوياتهاتحديد األهداف القومي :التخطيط -
ساليب فضل هذه األأختيار ا  هداف و ساليب العلمية المختلفة لتحقيق األوتتناول عملية تحديد األ :البرمجة -

 .كثرها كفاءةأو 
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نفاق قابل إهداف والبرامج على شكل برنامج ختيار األإوتتضمن الترجمة العملية لقرارات  :الموازنة -
 .هداف التي تسعى الدولة لهاموال العامة منسجما  مع تحقيق األنفاق األإللتنفيذ بحيث يكون 

قتصادية سابقة يتم بموجبها إقرار خطة طويلة األجل إويتضح من ذلك أن الموازنة تعتبر محصلة لدراسات 
ويعنى ذلك أن تقديرات الموازنة يتم . نجازها بواسطة التنظيماتإعلى ضوء األهداف القومية المطلوب 

شتقاقها من بيانات تتدفق من المستويات اإلدارية العليا، وذلك على العكس من األسلوب التقليدى حيث يبدأ إ
عن ذلك، فإن  فضال  . دارية الدنيا ثم تصعد إلى المستويات اإلدارية العلياالمستويات اإل تقدير الموازنة من

تخاذ القرارات بصرف النظر عن ا  للتقدير والمفاضلة و  برمجة األهداف جعلت البرامج محورا  أساسيا  
ين المدخالت وقد هيأ هذا األسلوب الفرصة للربط ب. دارية التى تهتم فى تنفيذ البرنامجالمستويات اإل

وعلى الرغم من شمولية هذا النظام إال أنه لم . لكل برنامج( نجازات أو المنافعاإل)والمخرجات ( التكاليف)
تساع نطاق التنظيمات الحكومية، ا  ، ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها كبر حجم و منه ةالمرجو  هدافاأليحقق 

زمين لتوفير المعلومات، ثم المشاكل المتعلقة الآل وتعدد وتنوع البرامج التى تنجزها، وكثافة الوقت والجهد
 .بالتنبؤ والقياس وصعوبة التعبير الكمى عن مخرجات معظم البرامج

  Zero Base Budgetساس الصفري موازنة األ -د 
ساس دراسة جميع البرامج والمشاريع أعداد مشروع الموازنة العامة على إبموجب هذا النظام يتم 

مما  .و سابقةأسواء كانت جديدة ( نقطة الصفر)والنشاطات الواردة في الموازنة وتقييمها من نقطة البداية 
دارية حكومية من خالل معلومات كافية لتقييم مدى كفاءة المشاريع إيتطلب تحليل كامل القرارات لكل وحدة 

 .و المقترحةأشاطات البديلة المستجدة نريع والوالنشاطات ومقارنتها مع المشا
بأنها نظام تقييم لجميع البرامج والمشروعات، وتقييم جميع البدائل   (Peter A. Pyhrr)وقد عرفها 

لجميع البرامج والمشروعات من  التقييم إلى إعادة النظر تماما  عملية ؤدي تقد و وتحديد مستوى األداء، 
 .جديد، سواء أكانت جديدة ألول مرة أو برامج ومشروعات قائمة بالفعل

  :تحديد ما يلييهدف  الموازنة الصفريةونظام 
 هل النشاطات الحالية التي يتم تنفيذها حاليا  بمعرفة التنظيمات الحكومية تتميز بالكفاءة والفعالية؟ أو -
جل تمويل مشاريع جديدة ذات أولوية عالية ؟ أو هل أو تقليصها من أي النشاطات الحالية يجب إنهائها أ  -

 يجب تقليص الموازنة الحالية ككل ؟ 
 تعطي الفرصة إلعادة تقويم البرامج واألنشطة الموجودة، وينطوى ذلك أيضا   االسئلة هذهن اإلجابة عن إ

ويعنى ذلك . نة تالية، وتبرير حجم الموارد المطلوب تخصيصها لهستمرار كل نشاط لسا  على تبرير وجود و 
أن الموازنة الصفرية هى أداة تخطيط ورقابة، حيث يتطلب األمر من كل مدير إعادة النظر فى أنشطة 

وتحديد مدى جدوى النشاط . كما لو كانت هذه األنشطة تنفذ ألول مرة يأ –من نقطة الصفر بتداء  أإدارته 
ته، ودراسة الطرق البديلة إلنجازه ومثل هذا األسلوب يسمح بأن تقف البرامج القديمة بمساواة ومالءمة تكلف

 .البرامج الجديدة
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عن أسلوب التقدير التقليدي الذى يستخدم  ن أسلوب التقدير من نقطة الصفر يختلف تماما  أيتضح مما سبق 
لتالية، وهو األمر الذى ُيبنى على إقرار كل بيانات عدة سنوات سابقة كنقطة بداية إلعداد موازنة السنة  ا

ن المخصصات أي أ. البرامج الجارى تنفيذها سواء أكانت ضرورية أم ال، وسواء أكانت تنجز بكفاءة أم ال
 .  رقام عادلة ال يجب تخفيضهاأنها أني عرقام العام السابق ال يأعتمادها لعام قادم بناء على إالتي يتم 

لبرمجة والموازنة األسلوب الصفرى فى بناء الموازنة ال يتعارض مع نظام التخطيط واوالجدير بالذكر أن 
، بل يعمل على تعزيزه وهو فى نفس الوقت يعتمد على نفس إجراءات القياس والتقويم وخاصة المذكور سابقا  

 . تحليل التكلفة والمنفعة لكل برنامج
 :ى الخطوات التاليةولذلك فإن إعداد الموازنة على أساس صفرى يشتمل عل

 .تحديد وصياغة األهداف -
 .تقويم البرامج -
 .تخاذ القرارإ -
 .إعداد الموازنة -
   :الموازنة الصفريةيجابيات ا  و مزايا 

 :متعددة لعل أهمها "مزايا"ضح مما سبق أن إعداد الموازنة على األساس الصفري يساعد في تحقيق يت
حتياجات السنوية، سواء للمشروعات القائمة أو يمكن الجهات المخططة من إعادة النظر في اإل -1

 .الجديدة لتقدير كلفتها، ومعرفة هل األنشطة الجارية كافية أم من الواجب تخفيض بعضها
 .أولوياتها وفق (المخصصات) عتماداتاإل" توزيع"تساعد في إعادة  -6
 .المنخفض" العائد"ستبعاد البرامج ذات إ -3
التشريعية، : تساعد السطات العليا في الحكم على كفاءة اإلدارة الوسطى، كما تخدم السطات الثالث -4
ج واألنشطة مالمسؤولة عن إعداد الموازنة، والوحدات التنفيذية والوحدات التنفيذية للبرا والقضائية، التنفيذيةو 
 (.أجهزة الحكومة المختلفة)

 :األساس الصفري الصعوبات التي تواجه الموازنة على
 .تتطلب أعباء ومجهودات، وتدريبات مكلفة -1
 .يينصختصاستخدام وسائل فنية حديثة، ونوعية معينة من الخبراء واألإأطول، وتتطلب  تستغرق وقتا   -6
 .من الذين تتعرض برامجهم للتقييم" مقاومة"تجد  -3
تحديد وحدات القرار، ترتيب البرامج  الحصول على البيانات السليمة،: مثل" مشاكل متعددة"تعرضها  -4

 .حسب أولوياتها، ومشكلة قياس األداء

 الموازنة العامة للدولةحسابات  (تبويب) تصنيف  .7
يرادات والنفقات وتقسيمها في مجموعات ترتيب اإل حسابات الموازنة العامةتبويب و أتصنيف عملية  تمثل

 . و مواد وربطها برموز ومرجعية محددةأو بنود أاو فئات 
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 :العامة للدولة الموازنة (تبويب) تصنيف أهداف 1.7
  :لى ما يليإتهدف عملية تبويب وتصنيف الموازنة العامة في مجموعات مواد محددة  
 .للسنة المالية القادمة تسهيل عمليات تقديرات اإليرادات العامة والنفقات العامة -
القيود المحاسبية في الدفاتر والسجالت في مرحلة التنفيذ من خالل الرجوع لمسميات عداد إتسهيل  -

 .الحسابات في مجموعات وبنود محددة وثابتة
 .في تحقيق الرقابة على تحصيل اإليرادات، وعلى اإلنفاق في األوجه المخصصة له تساعد -
 .إعداد الحسابات الختامية للدولة تسهل -
 .في الحصول على معلومات إحصائية تفيد في التقييم والمقارنة بين سنوات الموازنة تساعد -
عناصر الموازنة يعني أن يتم تبويب اإليرادات والنفقات العامة في شكل مجموعات ( أو تصنيف)تبويب و 

عند إجراء  معينة ليسهل اإلشارة إليها، وبخاصة" برموز"من الحسابات الرئيسية والفرعية، وبالتالي ربطها 
 .القيود الحسابية في الدفاتر والسجالت المحاسبية

ستيعاب التطورات المستقبلية في اإليرادات والنفقات وترتيب الموازنة ينبغي أن يتميز بالمرونة والتعددية إل
ل وخدمة األغراض المتعددة المختلفة، وتسهيل عملية المتابعة والرقابة وتقييم األداء، وتسهيل كافة المراح

 .المحاسبية في الدورة المحاسبية
 :الموازنة العامة (تبويب) لتصنيفاألسس العملية  2.7

وتتضمن عناصر اإليرادات والنفقات بالموازنة العامة للدولة،  لتصنيفظهرت العديد من األسس العملية 
والتصنيف ، والجغرافي، قتصاديواإل، والوظيفي، والنوعي، داريالتبويب اإل، و التصنيفأسس التبويب أ

 :وفيما يلي توضيح لتلك التصنيفات .نشطةوفق البرامج واأل
 .Classification by Organization Units  اإلداري( التبويب) التصنيف -أ

إلى تقسيم النشاط الحكومي إلى مجموعات من الوحدات اإلدارية، حسب الهيكل  التصنيف يهدف هذا 
، وتحديد (الوزارات المركزية، المصالح، المؤسسات)التنظيمي لوحدات الدولة اإلدارية، وهي في العادة 

" عفرو "، ثم التقسيم إلى (وزارة)العامة، ويخصص بذلك قسم من النفقات لكل " النفقات"نصيب كل وحدة من 
 .هي اإلدارات التابعة للمصلحة" فصول"التابعة للوزارة، ثم التقسيم إلى ( المصالح)هي 
حسب " اإليرادات"، حيث أن الدول تلجأ إلى "النفقات فقط"ما يعتمد على هذا التبويب في تبويب  وغالبا  

 . ، وليس حسب الجهات اإلدارية"مصادرها"
كل وحدة من " تكاليف"زمة عن مقدار تقدير البيانات الآل يساعد في نهأ اإلداري التصنيفمميزات ومن 

كما (. مبدأ المساءلة)من الوحدات اإلدارية وتطبيق " وحدة"وتحديد نطاق المسؤولية لكل ، الوحدات اإلدارية
 .السنوي المسموح به لإلنفاق" السقف"يوضح المخصصات والتي تمثل نه أ

" للوظيفة"، حيث ال يعكس التكلفة الحقيقية "ستخداماإل"ال يخدم غرض  نهأ اإلداري التصنيفعيوب ومن 
التي تباشرها الدولة، خاصة إذا كان هناك تداخل في تقديم الخدمات الحكومية، بمعنى وجود أكثر من 

عتماد على هذا التبويب بصفة ال يمكن اإلكما  .أو نشاط معين" وظيفة"وحدة حكومية تتولى اإلنفاق على 
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ستعانة بنوع ما يتم اإل غراض فرض الرقابة وتقييم األداء، وقياس الكفاءة للوحدات اإلدارية وغالبا  كلية أل
 .يساند التبويب اإلداري" التبويب"آخر من 

 Classification by Object of Expenditure  و وفق الغرض من النفقةأ النوعي التصنيف -ب
النفقة أو طبيعتها، ويترتب " نوع"النفقات العامة حسب ( تصنيف)النوعي، أن يتم تبويب أو بالتصنيفيقصد 

إلى " فرعيا  "معين، ثم تقسيمها ( باب)على هذا أن يتم حصر النفقات ذات الطبيعة الواحدة في قسم أو 
حكومية ويتميز التبويب زئي، وهذا التبويب مشابه لكل الوحدات اإلدارية الوعي أو جُ يقسم ن  " بند"وكل " بنود"

األجور،  من أبواب الموازنة العامة مثل( باب)النوعي بأنه يمكن من تحديد الرقم اإلجمالي لنفقات أي 
كما يمكن من تحديد الرقم  .ستثمارات، والتحويالت الرأسماليةستخدامات، اإلالمصروفات الجارية، اإل

" وحدة"وحدة من الوحدات اإلدارية، بحيث ال يجوز ألي وفرع من النفقات لكل أبند، و أاإلجمالي لكل باب، 
باإلنفاق إال في الغرض المحدد، وكذلك ال يجوز لها بتجاوز المبالغ المخصصة لها في نفس الباب أو 

 .البند
في الموازنات العامة، في الحياة العملية في وقت " التبويب اإلداري "مع  "التبويب النوعي"ستخدام إويتم 

، حيث يوفر إمكانية فرض الرقابة المالية واإلدارية، ويحد من نتشارا  إح هذا التبويب األكثر واحد، وأصب
عتمادات المختلفة إال بالقدر المخصص والمحدد المسؤولين عن الصرف، ومن التصرف في اإل" حرية"

 .فقط
ربع مجموعات أفي  وفق التصنيف النوعي ردنيةيرادات في وثيقة الموازنة األوعلى سبيل المثال تصنف اإل

  :1هي
 والرسوم والرخص، يرادات ضريبة الدخل والمبيعاتإوتشمل  :يرادات المحليةاإل. 
 ةالمنح والتبرعات الخارجي :المساعدات المالية. 
 ةالقروض المسترد. 
 ةقتصادية والفنيالمساعدات اإل. 

  :2ربع مجموعات هيأردنية وفق التصنيف النوعي في ما النفقات تصنف في وثيقة الموازنة األأ
  والموظفين ، وغير المصنفين، وتشمل رواتب الموظفين المصنفين :جورمجموعة الرواتب واأل

 .الخ... .ود وعالوة غالء المعيشةبعق
 المحروقات،  والسويفت، ،الفاكسالهاتف، يجاراتوتشمل اإل :(سلع وخدمات) النفقات التشغيلية ،

 . الخ... .الماء
 المساهمات، جتماعيوتشمل الضمان اإل :النفقات التحويلية. 
  جهزة وآالت ومعداتأ، ثاثوتشمل األ :(غير عادية)خرى النفقات األ. 
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    Functional Classification الوظيفي (التبويب)التصنيف  -ج
التي تقوم بها  العامة،" الوظائف"على مختلف " النفقات"على أساس تقسيم  التصنيفيقوم هذا 

ثم كل وظيفة ثانوية إلى مجموعة من الوظائف " ثانوية"إلى وظائف " األساسية"تقسيم الوظائف الدولة، ثم 
 :ومثل هذا التبويب اآلتي" الفرعية"

 :1 الوظائف الرئيسية تقسم إلى

 
 إلخ...قتصاديةاإل التنمية خدمات     تصاالتالنقل واإل    جتماعيةالخدمات اإل     العامة دارةاإل   

 :تقسم إلى( الخدمات العامة مثال  )كل وظيفة إلى وظائف ثانوية تقسم 

 
 من والحمايةاأل      جتماعي      التعليم                     الخدمات الصحية         الضمان اإل

 :يمكن تقسيمه الىالتعليم  مثال  ( وظائف فرعية)وكل وظيفة ثانوية تقسم إلى 

 
 (جامعات وكليات)بتدائي         التعليم الثانوي         التعليم العالي التعليم اإل          دارة        اإل

 :الوظيفي التصنيفمميزات 
أوجه النشاط الحكومي المختلفة، وكيفية قيام وتقدم معلومات تمكن من تحديد البساطة والوضوح،  -1

 ".نفقاتها"الحكومة بتمويل 
 .في الدولة( مجلس الوزراء)القرارات على مستوى  تخاذإيسهل عملية ترشيد  -6
 .ة التي تقوم بها الحكومة لمخلتف الوظائف الحكوميةيالرئيس" البرامج"يسهل عملية تكوين  -3
 .يظهر نصيب كل وظيفة أو خدمة في النفقات العامة -4

 :الوظيفي التصنيفعيوب 
من  يضعفمن الوحدات الحكومية، مما قد  "عدد"قد تكون موزعة على " الواحدة" ن نفقات الوظيفةإ -1

 .فاعلية الرقابة على تتبع هذه النفقات
، لقيام أكثر "الواحد"البند الوظيفي " نفقات"وقت أطول، لكي يتم حصر و هذا التبويب مجهود  يتطلب -6

 .من وحدة حكومية لإلنفاق على نفس البند
 .معه أحد األسس األخرىعتماد على هذا التبويب وحده، ويستخدم ال يمكن اإل -3
    Economic Classificationقتصادي اإل( التبويب) التصنيف -د
ظهارها في مجموعات لطبيعتها اإل وفقا  " النفقات"يقوم هذا التبويب على أساس تصنيف   قتصادية، وا 

 .قتصاديزمة للتحليل اإلمستقلة، بهدف توفير المعلومات الآل

                                                           
 .نود التصنيف الوظيفي وفق املوازنة االردنيةب  1
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 :لهذا الترتيب يمكن أن تقسم اإليرادات والنفقات العامة إلى ووفقا   
حتياجات التشغيل إوهي التي يتم إنفاقها بصورة متكررة ومتجددة سنويا  لتغطية  :النفقات الجارية -

 .الخ....والمحروقات جورمثل الرواتب واأل العادي للوحدات اإلدارية الحكومية
" موجودات"وهي التي يتم إنفاقها لتكوين أصول جديدة طويلة األجل لزيادة  :رأسماليةالنفقات ال  -

 .الخ...والمستشفيات المدارس نشاءا  و مثل انشاء الطرق والجسور وتشييد المباني الحكومية  الحكومة
بين المعلومات الخاصة بالقطاع الحكومي، بالبيانات  يبين ويوضح الربطقتصادي بأنه التبويب اإل ويتميز

قتصادية للمجتمع ككل، ويسهم في توفير المعلومات التي تساعد في اإلحصائيات الخاصة بالقطاعات اإل
إعداد برامج الخطط التنموية المختلفة ومتابعة تنفيذها، والسياسات التي تتبناها الحكومة في توزيع الموارد 

 .ستقرار األسعار وتوزيع الدخل، وغير ذلك من المعلومات التي لها دالالت هامةإعلى المتاحة وأثرها 
قتصادي أنه غير شامل لكل اآلثار المترتبة على النشاط الحكومي، كما على التبويب اإل نتقاداتومن اإل 

ستخدام نوع آخر من إم ما يت عتماد عليه لقياس األداء وتقييم كفاءة األجهزة الحكومية، وغالبا  أنه ال يمكن اإل
 .قتصادي كالتبويب اإلداري والنوعيالتبويب مع التبويب اإل

 Regional Classification   (قاليمحسب األ) الجغرافي التصنيف -ه
ففي معظم . قاليم والمحافظاتوالمقصود بالتصنيف الجغرافي تقسيم بنود الموازنة العامة للدولة وفق األ 

البلديات ومجالس )دارات المحلية دارة المركزية واإلالتنظيمية السياسية تتكون من اإلن البنية إالدول ف
 :مريكية فتتكون من ثالثة مستويات هيدرالية مثل الواليات المتحدة األول الف  ما في الدأ، (المحافظات
والنفقات العامة بين هذه ويتم عادة توزيع الموارد . والحكومات المحلية، وحكومات الواليات، دراليةالحكومة الف  

  .عمالها وفق الدستور والقانونأختصاصها و إالحكومات حسب 
 Programs and Activities Classification  حسب البرامج واألنشطة التصنيف -و

من أفضل أنواع التبويب، حيث يحقق تحديد األهداف والنتائج المتوقع و التبويب أالتصنيف يعتبر هذا 
المحددة للوحدات اإلدارية الحكومية، كما يعكس مسؤولية هذه الوحدات عن تنفيذ " البرامج"تنفيذها، في 

البرامج واألنشطة، وتقييم إنجازاتها، ويهدف إلى ترشيد القرارات على المستويات اإلدارية العليا في الدولة 
حسب البرامج واألنشطة على يقوم التبويب . عن طريق تحديد أهداف البرامج وتكلفتها والعوائد التي تحققها

معين، ( برنامج)إلى عدة مجموعات متجانسة، بحيث تكون كل مجموعة " النشاط الكلي"أساس مبدأ تقسيم 
إلى مجموعة من " برنامج"ثم تقسيم كل . خاص بتحقيق هدف معين أو تنفيذ وظيفة أساسية محددة

 .هدفالمست" البرنامج"التي تتكامل فيما بينها لتنفيذ " األنشطة"
 .قتصادييرتبط هذا النوع من التبويب باألنواع األخرى وخاصة التبويب الوظيفي والتبويب اإل ما وعادة  
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 .الحكومية يرادات والنفقاتالمعالجة المحاسبية لإل .8
 :أسس القياس في المحاسبة الحكومية 1.8

عمال سواء كانت نتائج األحتساب إيقة واآللية التي يتم من خاللها سس القياس المحاسبي الطر أتحدد 
فالمنشآت الهادفة للربح . و على نطاق المحاسبة الحكوميةأو غير الهادفة للربح أللمنشآت الهادفة للربح 

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة ستحقاق المحاسبي بموجب ساس اإلأتتبع 
ختالف طبيعة اإليرادات ونظرا  إل. ستحقاقساس اإلأ عادة  وهناك مؤسسات غير هادفة للربح تتبع الدولية،

والنفقات الخاصة بالوحدات اإلدارية الحكومية فإن قياس النتائج لتلك الوحدات ليس بغرض قياس الربح أو 
نما بغرض متابعة تحصيل موارد الدولة والرقابة على أوجه  ستخدامها وفقا  للبنود المخصصة إالخسارة، وا 

 .بيان العجز أو الفائض في قائمة الحساب الختامي للدولةلها، ومن ثم 
 :كما يلي ستخدامها في المحاسبة الحكوميةإأسس القياس المحاسبي التي تم ويمكن توضيح 

 :Cash Basisاألساس النقدي  -أ
يرادات واإلعند دفعها فعال  يتم عتبار أن إثبات النفقات في السجالت المحاسبية إهذا األساس على  يعتمد 

يرادات والنفقات ذا كانت تلك اإلإعتراف بها وتسجيلها عندما يتم قبضها فعليا  وبغض النظر عما يتم اإل
 .م ال تخصهاأتخص الفترة المالية الحالية 

 :ساس النقدي بما يليويمتاز األ 
 .سهولة التطبيق -1
 . بتعاد عن عنصر التقدير الشخصياإلالموضوعية  في قياس النتائج و  -6
 .السرعة في إعداد الحساب الختامي والقوائم األخرى وذلك لعدم الحاجة إلى إجراء تسويات جردية -3
يوفر هذا األساس الرقابة الفعالة على حركة السيولة النقدية، وهو ما يساعد في عملية التخطيط  -4

 .المالي
 :فهي عيوب األساس النقديما أ 

  يرادات المستحقة ظهار اإلإبسبب عدم ، وسليمعدم إظهار المركز المالي الحكومي بشكل عادل
 .القبض وكذلك المصاريف المستحقة الدفع

  ال يفرق هذا األساس بين النفقات الرأسمالية والنفقات اإليرادية. 
  صعوبة إجراء المقارنة بين الوحدات اإلدارية الحكومية المختلفة أو بين الوحدة نفسها من سنة

 .ت التخطيط الكليألخرى وهو ما ينعكس على عمليا
 يتم تحميل إستقالل السنوات المالية وذلك عند إجراء القياس المحاسبي حيث  فرضية ال يراعي

النفقات التي لم يتم إنفاقها خالل  لغاءإوكذلك يتم  .خرىأو سنوات أمصاريف سنة مالية معينة لسنة 
 . وتعاد إلى خزينة الدولةالسنة المالية 

 Accrual Basis ستحقاقأساس اإل -ب
بما يخص الفترة المحاسبية من نفقات  للحكومة ستحقاق تحميل الحساب الختاميأساس اإل يتطلب 

أو إيرادات بصرف النظر عن واقعة دفع النفقات أو تحصيل اإليرادات، أي أنه تعد الفترة المحاسبية أو 
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السنة المالية وفقا  لهذا األساس فترة مستقلة حيث أنها تحمل ما يخصها من نفقات أو إيرادات، ويتم 
 .نفاقها أو قبضها وتخص فترات سابقة أو الحقةإستبعاد تلك النفقات واإليرادات التي يتم إ

 يتطلبحيث ستمرار المنشأة، إستحقاق مع مبدأ مقابلة اإليرادات بالنفقات وفرض أساس اإل ويتوافق
جراء الجرد الفعلي للمخازن بإ والقيامتباع هذا األساس إجراء تسويات جردية للنفقات واإليرادات إ

 .صول الثابتةهتالك لألإحتساب ا  و  والنقدية
 :ما يلي ستحقاقأساس اإل ومن مزايا

 عتبار المستحقات إليرادات ومصروفات الفترات المالية المختلفة لكونه يأخذ في اإل القياس العادل
ويفرق بين اإليرادات الرأسمالية واإليرادية، وهو مايسهل عمليات المقارنة بصورة سليمة  والمقدمات

 .للفترات المالية المختلفة
 نات كافية وموضوعية إلعداد قائمة المركز المالي بصورة تمكن من الحكم بعدالة على ابي توفير

 .سالمة المركز المالي للوحدة الحكومية
 توفير معلومات لتقييم اداء الوحدات الحكومية بشكل موضوعي. 
  المالية  السنةيفصل بين العمليات اإليرادية والرأسمالية وهو ما يسهل عملية إعداد التقديرات عن

 .حقةالآل
 :فهي تشمل ستحقاقإلعيوب أساس ا ماأ  

 المخازن وتقويمها وجرد عتماد هذا األساس على عنصر التقدير الشخصي كما في حالة جرد إ
 .الديون المستحقة وبذلك يكون عرضة للتضليل

  أن هذا األساس يحتاج إلى مجموعة كبيرة من الموظفين يتمتعون بكفاءة وخبرة عالية في النواحي
 .المحاسبية، ومن ثم فهو أعلى تكلفة من األساس النقدي

  ء السنة المالية حتى يتسنى تسوية نتائج نتهاإتأخير إعداد الحساب الختامي للدولة لفترة زمنية بعد
 .عمليات القبض والصرف المرخص بهما بموجب قانون ربط الموازنة

  حداث خلل في الرقابة على السيولة النقدية بسبب يؤدي هذا األساس إلى تشويه المركز النقدي وا 
 .تحصيلها شتمال الحسابات على بيانات محاسبية عن المستقبل وقد ال يتم حدوث إنفاقها أوإ
 Modified Cash Basis األساس النقدي المعدل  -ج

هذه اإليرادات  تعتمدحتساب اإليرادات العامة حيث إستحقاق في ستخدام أساس اإلإ من غير العملي
مثل الضريبة العامة على الدخل وضريبة المبيعات وغيرها ولذلك فإن للمكلفين إلى التقدير الذاتي 

  . كثرأساس النقدي يعطي نتائج موثوقة من ضرائب ورسوم وغيرها وفق األيرادات اإل مجموع تحديد
حتسابها على إعلى األساس النقدي، أما النفقات يتم  يراداتاإلوعلى هذا فإن هذا األساس يعالج 

 .ستحقاق النفقة سواء دفعت هذه النفقة أم لم تدفعإستحقاق أي عند أساس اإل
تباع األساس النقدي في قياس وتسجيل المعامالت إوعلى هذا يقوم األساس النقدي المعدل على 

 .ستحقاق مع النفقاتتباع أساس اإلا  المالية الخاصة باإليرادات و 
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 Obligation Systemلتزام اإل  (نظام)ساس أ -د
نتهاء السنة المالية لكي يتم إمشكلة إقفال الدفاتر المحاسبية عند  معالجةهدف هذا النظام إلى  وقد

حتساب النفقات للوحدة إإعداد الحسابات الختامية وذلك عن طريق الخروج على األساس النقدي في 
نتهاء السنة المالية إلى إبتدوير المبالغ المستحقة للغير والملتزم بها عند  من خالل السماحالحكومية، 

لتزامات ط حساب خاص يتعلق بما يسمى حساب اإلالسنة المالية التالية، ويتم ذلك عن طريق توسي
دارجها تحت كمخصص جديد يضاف إلى المخصصات ذات العالقة في موازنة العام المقبل  السابقة وا 
ويتم الصرف من هذا الحساب في السنة التالية، األمر الذي يؤدي إلى إقفال الدفاتر والحسابات 

 .الختامية
نه على الوزارات إف 18841لسنة ( 3) النظام المالي رقممن ( 4)ردن وبموجب المادة وفي األ

ثبات إساس النقدي في تباع األا  حساباتها و  تنظيم في المزدوج القيد طريقة ستخدامإوالوحدات الحكومية 
 العمليات المالية   

تنظيم ساس محاسبي في أي أستخدام إعداد الحساب الختامي والمركز النقدي لها مع السماح للوزير إل   
 .السجالت

 المعالجة المحاسبية لإليردات العامة  2.8
يرادات الحكومية ويتم تحصيل عتراف باإلتسجيل واإلالساس النقدي في تباع األإنه يتم إف كما ذكرنا سابقا  

فقد يتم تحصيل اإليرادات نقدا  أو بشيكات . اإليرادات من قبل الدوائر والوحدات اإلدارية الحكومية المختلفة
أو بحواالت بريدية، أو خصما  من المستحقات وذلك عن طريق الخزائن العامة أو الخزائن الفرعية، وفيما 

 .يلي عرض لكيفية المعالجة المحاسبية لإليرادات وفقا  ألساليب التحصيل المختلفة
 : حالة قبض اإليرادات نقدًا أو بشيكات -1

 : إذا كانت اإليرادات معلومة النوع. أ     
 الصندوق / من حـ×××               

 .....مادة.. .فصل/ يرادات اإل/ إلى حـ×××            
 ( بموجب أمر القبض ووصول المقبوضات)           

 :إذا كان نوع اإليرادات غير معلوم. ب        
 الصندوق / من حـ×××             
 اإليرادات تحت التسوية/ إلى حـ×××            
 إذا تم معرفة نوعها . ج        

 اإليرادات تحت التسوية / من حـ×××            
 ....مادة.. .فصل/ اإليرادات / إلى حـ×××        
 

                                                           
1 http://www.mof.gov.jo/admin/Upload/Financial%20regulation.pdf 
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 : في حالة إذا كانت اإليرادات تخص وحدة إدارية حكومية أخرى. د        
 الصندوق / من حـ×××              

 (سم الدائرةإ)دائنة تحت التسوية جاري مبالغ / إلى حـ×××         
 :توريد اإليرادات المجمعة إلى حساب صندوق اإليرادات العامة بالبنك المركزي. 2
  :في دفتر أمين صندوق الدائرة وبموجب فيشة إيداع ووصول المقبوضات. أ   

 البنك المركزي / من حـ×××         
 الصندوق / إلى حـ×××        
 :في دفتر أمين صندوق اإليرادات لدى وزارة المالية وبموجب وصول المقبوضات وفيشة اإليداع. ب 

 البنك المركزي / من حـ×××          
 ....مادة.. .فصل/ اإليرادات / إلى حـ×××       
 .ي تم قبض اإليرادات مباشرة عن طريق البنك المركزيأ
 :لتجارية المعتمدةعند قبض اإليرادات عن طريق البنوك ا. 3

 البنك العربي / من حـ××× 
 ... .مادة... .فصل/ اإليرادات / إلى حـ×××  

 ( 1)مثال 
 : إليرادات مستحقة وكانت قيمتها كالتالي تمثل تسديدتسلمت إحدى الدوائر الحكومية مبالغ نقدية 

 . دينار إيرادات سيادية محددة النوع تخص الدائرة 8000. أ
 . الصناعة والتجارةوزارة / دينار إيرادات خدمات تخص مصلحة حكومية أخرى  0000. ب
 . الجماركدائرة / دينار إيرادات من إحدى الخزائن الفرعية  13000. ج
 . بموجب شيكات الجماركودائرة  الصناعة والتجارةثم قامت الدائرة بسداد المبالغ المطلوبة لوزارة . د

 : المطلوب
 . زمة بدفتر الدائرة الحكوميةية الآلإجراء قيود اليوم
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 (1)حل مثال 
 المبلغ

 البيان
 له منه

8000  
8000 

 الصندوق / من حـ
 مادة .. .فصل/ اإليرادات / إلى حـ    

 بموجب أمر القبض ووصول المقبوضات 
0000  

0000 
 الصندوق / من حـ
 وزارة الصناعة والتجارة/ جاري المبالغ الدائنة تحت التسوية / إلى حـ    

 اإليرادات تخص وحدة إدارية حكومية أخرى
13000  

13000 
 الصندوق / من حـ
 الجماركدائرة / جاري المبالغ الدائنة تحت التسوية / إلى حـ    

 . بموجب أمر القبض ووصول المقبوضات
0000  

0000 
 وزارة الصناعة والتجارة / جاري المبالغ الدائنة تحت التسوية / من حـ
 الشيكات / إلى حـ     

 تحويل المبالغ المحصلة إيرادات بشيك إلى المصلحة الخاصة بها
 :تحصيل اإليرادات لدى وزارة المالية

تحصيل اإليرادات العامة يقوم قسم صندوق اإليرادات التابع لمديرية الحسابات العامة في وزارة المالية ب
وذلك حسب الجدول الزمني الذي تصدره الوزارة الذي يتضمن فصول ومواد وبنود كل نوع من أنواع 

 . اإليرادات وفقا  لقانون الموازنة العامة
ويقوم هذا الصندوق بقبض اإليرادات من الوزارات والدوائر الحكومية المستقلة محاسبيا ، حيث تقوم بتوريد 
إيراداتها إلى هذا الصندوق في نهاية كل شهر بموجب شيك بقيمة اإليرادات مرفق به كتاب أو كشف يبين 

ا  بما فيها الدوائر التابعة لوزارة وكذلك من الوزارات والدوائر الحكومية غير المستقلة محاسبي. تفاصيلها
ما مديريات ماليات المحافظات يتم توريد إيراداتها إلى صندوق اإليرادات أ( ضريبة الدخل، الجمارك)المالية 

 . عن طريق توسيط البنك المعتمد الذي يقوم بدوره بتحويلها إلى البنك المركزي وبموجب إشعارات أصولية
 : وعلى هذا فإن قبض اإليرادات قد يكون نقدا  أو شيكات وفي هذه الحالة يتم إجراء القيد التالي

 قبض اإليرادات نقدا  أو بشيكات . 1
 الصندوق / من حـ××× 

 حسب موادها / اإليرادات العامة / إلى حـ×××  
 ( بموجب أمر القبض ووصول المقبوضات)      
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 :ب اإليرادات العامة من قبل أمين صندوق اإليرادات بوزارة الماليةإيداع اإليرادات في حسا. 6
 البنك المركزي / من حـ×××        
 الصندوق / إلى حـ×××          

  :قبض اإليرادات مباشرة من قبل البنك المركزي. 3
 البنك المركزي / من حـ×××             

 (سب موادهاح)اإليرادات العامة / إلى حـ×××               
 قبض اإليرادات من قبل البنك المعتمد ووصول اإلشعار باإليداع . 4

 البنك العربي / من حـ×××       
 ( حسب موادها)اإليرادات العامة / إلى حـ×××   
 اإليرادات العامة لدى البنك المركزي / بتحويل المبلغ إلى حـ( الوسيط)قيام البنك المعتمد  عند. 5

 البنك المركزي / من حـ×××         
 البنك العربي / إلى حـ×××   
 : ويقوم باآلتي ةالخزينة العام/ يقوم البنك المركزي بتحويل اإليرادات المتجمعة لديه يوميا  إلى حـ. 2
 : إرسال إشعار مدين إلى محاسب المالية المختص، وينظم بقيمته مستند صرف ويجري القيد التالي. أ

 ( خزينة)النقود المنقولة المدفوعة / من حـ×××      
 البنك المركزي / إلى حـ×××     
 إرسال إشعار دائن إلى أمين صندوق اإليرادات العامة لدى وزارة المالية . ب

 البنك المركزي / من حـ××× 
 ( خزينة)النقود المنقولة المقبوضة / إلى حـ×××  

 :حافظاتتحصيل اإليرادات الواردة من مديريات ماليات الم
المديريات المالية بتنسيق إيراداتها في الخالصات الحسابية الشهرية حسب فصول ومواد وبنود  تقوم هذه

الموازنة العامة للدولة وترسلها مباشرة للحسابات المركزية في مديرية الحسابات العامة بوزارة المالية شأنها 
وذلك لتجنب تكرار تسجيل اإليرادات،  وغيرها في ذلك شأن مقبوضات وزارة المالية ومؤسسة المواصالت

 ". حساب النقود المنقولة"ستخدام حساب وسيط يسمى إحيث يتم 
وعلى هذا فإنه يتم قبض اإليرادات المختلفة بموجب أوامر قبض ووصول مقبوضات مثل ما يتم في 

 : الوحدات اإلدارية الحكومية األخرى وذلك كالتالي
 ا  أو بشيكاتعند قبض اإليرادات نقد. 1 

  الصندوق / من حـ×××        
 .. .مادة.. .فصل/ اإليرادات / إلى حـ×××     
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 : عند إيداع المقبوضات لدى البنك المركزي أو البنك المعتمد. 6
 .أو البنك المعتمد/ البنك المركزي / من حـ×××       

 الصندوق / إلى حـ×××     
التجاري المعتمد بتحويل المبالغ المقبوضة إلى حساب اإليرادات  عند قيام البنك المركزي أو البنك. 3

 :العامة في البنك المركزي
 النقود المنقولة المدفوعة / من حـ×××        

 أو البنك التجاري المعتمد / البنك المركزي / إلى حـ×××    
فيقوم  اإليداع من البنك المركزيستالم قسيمة إأما أمين صندوق اإليرادات العامة لدى وزارة المالية عند . 4

  :بتسجيل ما يلي
 حساب اإليرادات العامة  - البنك المركزي/من حـ×××             

 النقود المنقولة المقبوضة/ إلى حـ×××                  
 (2)مثال

 : دينار وبيانها كالتالي100000مبلغ  6016 يلولأ 30بلغت متحصالت الخزينة العامة لمحافظة إربد في 
 دينار إيرادات تخص المحافظة  00000
 . دينار إيرادات تخص المحافظة ولم يمكن تحديد نوعها بعد 40000
 .الطاقةدينار متحصالت تخص وزارة  50000
 .دينار تأمينات مؤقتة 0000
 دينار نقدية واردة في صناديق مؤمن عليها من دائرة السير 5000
  الصحةة واردة من إحدى الخزائن الفرعية التابعة لوزارة دينار نقدي 5000
 زمة في دفاتر الخزينة العامة بالمحافظة إجراء قيود اليومية الآل: المطلوب
 (2)حل مثال 

  له منه
100000  

 
00000 
40000 
50000 
0000 
5000 
5000 

 الخزينة / من حـ
 إلى مذكورين 

 ...مادة.. .فصل/ اإليرادات / حـ
 اإليرادات تحت التسوية/ حـ
  الطاقةوزارة / جاري المبالغ الدائنة تحت التسوية / حـ
 جاري التأمينات المؤقتة / حـ
 دائرة السير /حركة النقود الواردة / حـ
  الصحةوزارة / جاري المبالغ الدائنة تحت التسوية / حـ

  (يلولأقيمة المتحصالت النقدية خالل شهر )
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 .المحاسبية للنفقات العامةالمعالجة  3.8
 .ثبات النفقات عند حدوثهاإيتم ، ستخدام في الوحدات الحكوميةساس النقدي وهو الشائع اإلبموجب األ
 .و وزارة المالية نفسهاأ (المركز والمحافظات)دارية الحكومية النفقات على مستوى الوحدات اإلوقد تكون 

، نفاق من مخصصاتها المعتمدة والمرصودة لها في الموازنة العامةتقوم الوحدات الحكومية المختلفة باإلو 
 :يسجل القيد التالي (ثبات قيمة فاتورة مياهإ)بشيك  وعند دفع النفقة. سواء كانت نفقات جارية او رأسمالية

 مياه)...(  النفقات مادة رقم/ من حـ×××         
 البنك المركزي / إلى حـ×××            

 :جور فيتم بالقيدالرواتب واألما اثبات أ 
 .....(.مواد رقم) جور والعالواتالرواتب واأل/ من حـ×××            

 لى مذكورين إ                   
 ( جورصافي الرواتب واأل)البنك المركزي / حـ×××                   
 مانات ضريبة الدخل أ/ حـ×××                   
 الخ ... .جتماعيمانات الضمان اإلأ/ حـ×××                   

 ( 3)مثال 
قامت وزارة الصحة بدفع النفقات التالية والمخصصة لها وفق ما ورد في الموازنة  30/4/6016في  

  :وامر تحويل عن طريق البنك المركزيأمن خالل  6016العامة لعام 
 بالموازنة( 406)مادة رقم دينار  20000ثمان كهرباء أ -
 بالموازنة  (330)مادة رقم دينار  150000طباء أرواتب  -
 بالموازنة ( 340)مادة رقمدينار  00000(مختبرات واشعة)رواتب الفنييين  -

 .بسجالت وزارة الصحة ثبات العمليات التاليةإ :المطلوب
 (3)حل مثال 
 30/4/6016                                     من مذكورين                      

 (406)دينار مادة رقم  20000ثمان كهرباء أ -النفقات / حـ             20000     
    (330)دينار مادة رقم  150000طباء أرواتب  -النفقات / حـ           150000     
   (340)ة رقم شعة مادأمختبرات و  -رواتب الفنيين / حـ            00000      
 البنك المركزي / إلى حـ   690000                

 1التقارير والقوائم المالية الحكومية .9
خرى شهرية وذلك لتلبية متطلبات عدة لمستخدمي المعلومات حول االداء أصدار قوائم مالية سنوية و إيتم  

 .الحكومي والمركز المالي لها

                                                           
 .336ص ،5006حممد أمحد حجازي، احملاسبة احلكومية واإلدارة املالية العامة، املؤلف، عمان، الطبعة اخلامسة، .أ 1
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 السنوية هداف التقارير والقوائم المالية أ 1.9
ن أالتقارير والقوائم المالية السنوية الحكومية تزويد مستخدميها بالمعلومات والبيانات للتأكد من  تهدف. أ

و الفائض ومصادر التمويل أالمختلفة وبيان قيمة العجز يرادات الجارية تغطي النفقات الجارية السنوية اإل
  .ن وجدتإ

لتزام الحكومة بالمخصصات المعتمدة في قانون الموازنة إم البيانات والمعلومات عن مدى تقدي .ب
 .خرىلتزامها بالتشريعات المالية األإلى بيان مدى إضافة إالعامة 

تقديم  نشطة الحكومة السنوية من خاللأتقديم البيانات والمعلومات للمساعدة في تقييم نتائج . ج
ستخدامات األموال والمعلومات عن طريق تمويل الحكومة ألنشطتها ا  البيانات المتعلقة بمصادر و 

  -.ومتطلبات السيولة النقدية
مستوى الخدمات المقدمة من الحكومة وقدرتها على مواجهة  لتحديدتقديم البيانات والمعلومات  -د

يق المعلومات والبيانات التي تعكس الوضع ستحقاقها وذلك عن طر إلتزامات في مواعيد مختلف اإل
 .جلقصيرة وطويلة األالمالي للحكومة ومصادر مواردها والتزاماتها الفعلية والمتوقعة 

نواعها أن تتضمن بيانات ومعلومات كافية وتفضيلية عن الضرائب بأالتقارير والقوائم المالية يجب  -ه
 .وازنة العامةهم عناصر المأنها عادة من نواعها ألأوالقروض ب

التي  جل القصيرة والطويلة األ البيانات والمعلومات عن الموجودات المالية وغير المالية عرض -و
هذه البيانات ستساعد مستخدمي التقارير على معرفة حجم التكوين الرأسمالي ن ألالحكومة  بحيازة

 .للحكومة على المدى القصير والمدى الطويل
ذات العالقة  رتباطات التعاقديةواإلعن الوضع القانوني ن تفصح أيجب التقارير والقوائم المالية  -ز

 .مستقبال  مواجهتها  المتوقعبالموارد والمخاطر 
 :التقارير المالية الخاصة 2.9
تهاء السنة نإعدادها بعد إما تكون منشورة ويتم  ضافة الى التقارير والقوائم المالية السنوية وهي عادة  وباإل

 .ن نطلق علية التقارير الخاصةأالمالية المعنية  هناك نوع آخر من التقارير، يمكن 
حسب  و فصليا  أ شهريا  )عدادها بصفة دورية إو غير مالية ويتم أالتقارير الخاصة بيانات مالية وتحتوي 
 .من قبل مستخدميها يضا  أوتتضمن بيانات محددة تلبية لحاجات محددة ( الحاجة
 : التقارير الخاصة صدارإسباب أ 1.2.9

  :سباب والمبررات التاليةتصدر التقارير المالية الخاصة لأل 
 .محددة تفاقياتإل ا  و تنفيذأمواجهة متطلبات قانونية  .1
مثل تغير في السياسات  ثرها على الوضع المالي للحكومةأوبيان  (غير مالية)نوعية تقديم بيانات  .6

 .قتصاديةوالتشريعات اإل
بسبب ظروف  تقديم بيانات عن عناصر وحسابات محددة ال تنتظر التأجيل الى نهاية السنة المالية .3

 .رتفاع النفط بشكل كبير خالل العام على موازنة دولة مستوردة للنفطإثر أومستجدات جديدة، مثل 
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 : التقارير والقوائم المالية الخاصةمكونات  2.2.9
 : الخالصة الحسابية الشهرية .1

عداده في المحاسبة المالية ويتم إميزان المراجعة الشهري الذي يتم ب وهي شبيهةهي أحد التقارير الشهرية 
وتبين تفاصيل والمراكز المحاسبية المختلفة  دارية الحكومية المستقلة محاسبيا  عدادها من قبل الوحدات اإلإ

لى مديرية الحسابات العامة في وزارة إرسالها في نهاية كل شهر إويتم العمليات التي تمت خالل الشهر 
المالية والتي تقوم بقيدها في سجل اليومية العامة بعد تنظيم مستند قيد في كل خالصة على حدى، كما يتم 

خرى في سجالت لى الحسابات الوسيطة األإضافة إلى مواد وفصول الموازنة العامة إترحيل محتوياتها 
 .ستاذ المساعدة ذات العالقةاأل
 : وقف المالي الشهريالم .2

دارية الحكومية في نهاية كل شهر يبين موقف ووضع كل عداده من قبل الوحدات اإلإهو تقرير شهري يتم 
سجل مراقبة )مادة من مواد الموازنة العامة ويتم الحصول على بيانات هذا التقرير من سجل التأديات 

 :معادالت التاليةستخدام هذا التقرير تستخدم الإولبيان كيفية ( المخصصات
 .المستندات المقدمة للصرف -لتزامات اإل =  لتزامات غير المسددة اإل 

 .لتزاماتاإل  -المخصصات وتعديالتها =  (الرصيد الحر)رصيد المخصصات المرخص بها 
 لتزامات غير المسددةاإل + المستندات المقدمة للصرف = المخصصات وتعديالتها 

 (.الرصيد الحر)مخصصات المرخص بها رصيد ال+ 
نشاء لى بعض المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي لإلإعداد تقارير خاصة إتقوم وزارة المالية بكما 

 .والتعمير وصندوق النقد الدولي
  :التقارير والقوائم المالية السنوية 3.9
  :قائمة الحساب الختامي  .1

 ونتيجة الموازنة لحسابات بيان بأنه  :الختامي الحساب 11884ردني رقم لسنة يعرف النظام المالي األ
وتتطلب  .نظمة والقوانين المرعيةالمعتمدة في األ والمعايير األسس وفق المعنية المالية السنة تنفيذها عن

 ".عداد الحساب الختامي للسنة المالية خالل السنة التي تليها مباشرةإ"من ذلك النظام ( 50)المادة 
عدادها ونشرها في نهاية السنة إالية المهمة التي تقوم الحكومة بالختامي أحد القوائم الميعتبر الحساب  

يرادات المـتحققة لها عن سنة حساب يشمل مبالغ  النفقات الحكومية المتحققة عليها ومبالـــغ اإل وهوالمالية 
 .و عجزأمالية سابقة وما يترتب عليهما من فائض 

مي نتائج تنفيذ قانون الموازنة العامة المتعلقة بالسنة المالية نفسها وتظهر بيانات الحساب الختا وتظهر
عمال الحكومة لسنة مالية أيرادات المتحققة الواردة في الحساب الختامي نتائج المقارنة بين النفقات واإل

 :معينة

                                                           
 http://www.mof.gov.jo/admin/Upload/Financial%20regulation.pdfموقع وزارة املالية االردنية   1
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 حققت وفرا  ، تكون الحكومة قد يظهر رصيد الحساب دائنا  النفقات  كبر منأيرادات اإل كانتذا إف 
(Surplus )يرادات ذا زادت النفقات على اإلإما أ. وهذا الوفر يمثل مقدار الزيادة في موجودات الحكومة

وهذا العجز يمثل مقدار  (Deficit)ن الحكومة تكون قد حققت عجزا  إف مدينا   وأظهر هذا الحساب رصيدا  
 .النقص في قيمة موجودات الحكومة
هدافها المخطط لها مسبقا  وتقييم أنجازات الحكومة وبيان مدى تحقيق إومن خالل هذا الحساب يتم تقييم 

  .دائها بصورة دقيقة وفعليةأ
 : ويختلف الحساب الختامي عن الموازنة فيما يلي 
  ماضيةداد الحساب الختامي عن سنة مالية عإعداد الموازنة عن سنة مالية قادمة في حين يتم إيتم. 
 يرادات ن مبالغ اإلأرقام تقديرية، في حين أيرادات والنفقات الواردة في الموازنة العامة مبالغ اإل

 .والنفقات الواردة في الحساب الختامي تمثل مبالغ فعلية
  ساب الختامي ذلكصدار الحإصدار الموازنة العامة بموجب قانون، في حين ال يتطلب إيتم. 

هذا وتتضمن وثيقة . جمالية الخاصة بالحساب الختاميالختامي من واقع السجالت اإلعداد الحساب إويتم 
  :قسام التاليةردن األالحساب الختامي في األ

 : ولالقسم األ  -أ
للسنة المالية المعنية مع بيان ( ن وجدإ)يتضمن هذا القسم قانون الموازنة العامة وملحق هذا القانون  

 .النفقات وخالصة الموازنة العامة للسنة المالية نفسها جماليا  يرادات و إلجمالي اإل
 : القسم الثاني -ب

مصنفة حسب مواد وفصول الموازنة ( الجارية والرأسمالية)يرادات والنفقات يتضمن هذا القسم جداول اإل
ظهار الفروقات بالزيادة  ل لى جداو إضافة و النقص لكل مادة باإلأالعامة مع بيان تقديرات الموازنة وا 

 .مصادر التمويل مصنفة حسب موازنة التمويل
 : القسم الثالث -ج

  :همهاأيتضمن الجداول الملحقة بالحساب الختامي وفيما يلي 
   للسنة المالية المعنية( رقام فعلية وتقديريةأ)خالصة الموازنة العامة. 
 حساب الوفر والعجز لنفس السنة المالية. 
  نهاية السنة المالية نفسهاحساب الوفر والعجز المتراكم في. 
 بيان المركز النقدي للخزينة العامة. 

 :قائمة المركز النقدي .2
قتصادية ومطلوباتها النقدية في يمكن تعريف قائمة المركز النقدي بأنها جدول يبين موجودات الوحدة اإل

الحكومة المختلفة وتبين نشطة أن هذه القائمة توضح كيفية تمويل عمليات و إتاريخ معين وبناء عليه ف
 .لتزامات المترتبة عليها نتيجة لذلكاإل
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ن بيانات هذه القائمة تبين بوضوح الوضع النقدي للحكومة ومدى قوة مركزها النقدي وسالمته في تاريخ إ
عتبار وجود مثل هذه من المهتمين بالبيانات المالية والحكومية يأخذون بعين اإل ن كثيرا  إمعين وعلية ف

ستحقاقها، وجاءت هذه القائمة نتيجة إلتزاماتها في مواعيد إمة لتعكس قدرة الحكومة على مواجهة القائ
ظهار العناصر إلى إدى أثبات العمليات المالية النقدية فقط، األمر الذي إساس النقدي في إلستخدام األ

كما تظهر ( النقدية والسلف)تظهـر الموجودات المتداولة  انهإفيها وبالتالـي ف التي تكون النقدية طرفا  
 .و الوفر النقدي المتراكمألى العجز إضافة إ( جل واألماناتالقروض قصيرة األ)لتزامات المتداولة اإل
هتمام حكومات الدول المختلفة ببيان المركز النقدي وتركيزها على العناصر المتداولة بهدف إقتصر إلقد   

ستخدام الموارد التي تم إلتزاماتها الحالية ومواجهة المساءلة عن كيفية إة عليها وتغطية تحقيق الرقاب
 .الحصول عليها

همية بمكان ن األإعليه ف لتزاماتها في المستقبل وبناء  إوتمثل العناصر المتداولة قدرة الحكومة على مواجهة 
صول السائلة رة من الزمن ومقدار األصول المتداولة التي حدثت خالل فتظهار البيانات عن صافي األإ

 .القرارات المناسبة في هذا المجال تخاذإلستخدامها لتمويل عمليات المستقبل وذلك إالتي يمكن 
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 التمارين 
 (ختيار من متعددإ)التمرين األول 

 :ضع دائرة حول اإلجابة األصح لكل سؤال من األسئلة التالية
   :للدولةيقصد بتبويب الموازنة العامة  .1

 .ساسية إلعداد الموازنة العامةستثناءات الخاصة بكل من القواعد األمعرفة اإل .أ 
تبويب النفقات واإليرادات العامة في شكل مجموعات من الحسابات الرئيسية والفرعية  .ب 

 .وربطها برموز معينة لمتابعة التحركات المالية
 .ورأسمالية وتمويليةلى موازنة جارية إتقسيم الموازنة العامة للدولة  .ج 
 .موال في المجال المخصصة لهتدوير األ معرباح أقصى ألى إموال للتوصل تشغيل األ .د 

 :ويب الوظيفي للموازنة العامة للدولةبيقوم الت .6
لى إو طبيعتها في أبواب ثم تقسيمها أساس تصنيف النفقات العامة حسب نوع النفقة أعلى  .أ 

 .لى بنودإفصول ومنها 
لى وظائف ثانوية ثم إساس تقسيم النفقات العامة على الوظائف العامة ثم تقسيمها أعلى  .ب 

 .لى مجموعة من الوظائف الفرعيةإ
لى عدة مجموعات متجانسة بحيث تكون كل مجموعة إساس تقسيم النشاط الكلى أعلى  .ج 

 .نشطة ثم مشروعاتلى مجموعة من األإبرنامج ويقسم كل برنامج 
 .يرادات والنفقات في وثيقة واحدة حتى يسهل فهم الخطة المالية للدولةاإلن يتم إدراج جميع أ .د 

  :قاعدة عمومية الموازنة تقضى .3
بشمول الموازنة العامة للدولة على جميع الموارد والنفقات إلعطاء صورة واضحة عن  .أ 

 .جتماعيةقتصادية واإلنشطة السياسية واإلاأل
 .قتصادي للدولةالتوازن اإل تاو دأداة هامة من أعتباره إدآة للتمويل بأبإستخدام العجز ك .ب 
يرادات الدولة إستخدام جميع إو نشاط معين بحيث يتم أيراد معين لنفقة إعدم تخصيص  .ج 

 .  لتغطية جميع نفقاتها
 .يرادات المقدرة للموازنة العامةى جميع تقديرات النفقات مع مجموع اإلو ن تتساأ .د 

 :عداد الموازنة العامةإقواعد واحدة مما يلي ال تعتبر من  .4
 .وحدة الموازنة .ب     . تخصيص الموازنة .أ 
 .سنوية الموازنة .د      .    شمول الموازنة .ج 

 :التبويب النوعي .5
 .هو الغرض من النفقة .أ 
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 .يساعد في تخصيص النشاط الحكومي .ب 
 .يساعد حسب الوظيفة األساسية إلى النفقات .ج 
 .مدار عدة فترات زمنية بسهولةيساعد في مقارنة اإلنفاق الفعلي لكل وزارة على  .د 

 :من وظائف الموازنة العامة .6
 .إنها تعتبر أداة لرقابة مالية على األنشطة الحكومية .أ 
 .أنها تساعد على خلق الرواج اإلقتصادي الحكومي .ب 
 .ساس لتحديد رقم صافي الربح للحكومةأنها تعتبر أ .ج 
 .عامةنها تعتبر الموازنة اإلستثمارية المستمدة من قطاعات أ .د 

 :تعتبر شبيهة بواحدة مما يلي المحاسبة الحكومية فيالشهرية  الخالصة .0
 .حساب األرباح والخسائر في المحاسبة التجارية .أ 
 .ميزان المراجعة الشهري في المحاسبة التجارية .ب 
 .دفاتر األستاذ المساعد في المحاسبة التجارية .ج 
 .ال شيء مما ذكر .د 

 :ة يطبق مبدأفي المحاسبة الحكومي .8
 .يرادات وتخصيص النفقاتعمومية اإل .ب  .           يرادات والنفقاتعمومية اإل .أ 
 .قتصاديةمبدأ إستقالل الوحدة اإل .د  .   يرادات وعمومية النفقاتخصوصية اإل .ج 

 :مكونات التقارير والقوائم المالية الخاصة تشمل .9
 .قائمة الحساب الختامي وقائمة المركز النقدي .أ 
 .الموقف المالي الشهريقائمة المركز النقدي  .ب 
 .الموقف المالي الشهري وقائمة الحساب الختامي .ج 
 .الخالصة الحسابية الشهرية والموقف المالي الشهري .د 

 :داريًا هوإساس تصنيف النفقات العامة تصنيفًا أالنظام الذي يقوم على  .11
 .نظام التخطيط والبرمجة والموازنة .ب  .          داءموازنة البرامج واأل .أ 
 .موازنة البرامج واالداء .د    .       ساس الصفريموازنة األ .ج 

 التمرين الثاني 
وعدد تلك ، و تبويب عناصر اإليرادات والنفقات بالموازنة العامة للدولةأبين المقصود بأسس تصنيف 

 .سساأل
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 التمرين الثالث 
 .ذكر خصائص النظام المحاسبي الحكومي مع توضيح مختصر لكل خاصيةأ
 التمرين الرابع  

 .السنوية والخاصة التقارير والقوائم المالية الحكومية عدد مكونات
 التمرين الخامس 

 .نظمة الموازنات العامة للدولةأنواع أعدد 
 التمرين السادس 

 .ذكر أساليب تقدير الموازنة العامة في الوحدات الحكومية مع وصف موجز لكل منهاأ
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 ول جابة التمرين األ إ
 10 8 9 0 2 5 4 3 6 1 الرقم 
 د د أ ب أ أ أ ج ب ب جابة اإل

 جابة التمرين الثاني إ
يرادات والنفقات وتقسيمها في مجموعات و تبويب حسابات الموازنة العامة ترتيب اإلأتمثل عملية تصنيف 

الموازنة يعني أن عناصر ( أو تصنيف)وتبويب . و مواد وربطها برموز ومرجعية محددةأو فئات او بنود أ
يتم تبويب اإليرادات والنفقات العامة في شكل مجموعات من الحسابات الرئيسية والفرعية، وبالتالي ربطها 

 .معينة ليسهل اإلشارة إليها، وبخاصة عند إجراء القيود الحسابية في الدفاتر والسجالت المحاسبية" برموز"
  :و التبويب ما يليأسس التصنيف أتشمل 

 .بويب اإلداريالت -1
 .و وفق الغرض من النفقةأالتبويب النوعي  -6
 .الوظيفي( التصنيف)التبويب  -3
 .قتصاديالتبويب اإل -4
 .التبويب حسب البرامج واألنشطة -5
  (.اليمفحسب األ) التصنيف الجغرافي -2
 جابة التمرين الثالث إ

همها ما أيتميز النظام المحاسبي الحكومي المستخدم في وحدات الجهاز اإلداري للدولة بعدة خصائص من 
   -:يلي

دارية للدولة ال يهدف إلى قياس الربح أو عرض المركز النظام المحاسبي الحكومي في الوحدات اإل -أ 
 .لتزاماتا  المالي من أصول و 

 .تطبيقه في جميع وحدات الجهاز الحكوميالنظام المحاسبي الحكومي نظام موحد يتم  -ب 
ستقالل الفترات إلعدم وجود عالقة بين التحصيل والسداد فيما يخص القروض طويلة األجل نظرا   -ج 

ر المالية و   .تباط كل حدث بموازنة مستقلةا 
 .ساس النقدي عادة في معالجة اإليرادات والمصروفات أو األساس المختلطيتم تطبيق األ -د 
سجالت إحصائية بيانية للحفاظ على أموال وحقوق الدولة التي ال تظهر في الدفاتر ستخدام دفاتر و إ -ه 

 .والسجالت المحاسبية النظامية
يرادية عدم ظهور قيم األصول الرأسمالية في الدفاتر، حيث ال يتم التفريق بين المصروفات اإل -و 

 . والمصروفات الرأسمالية
ظهار المحاسبي الحكومي، بصورة تحقق التكامل بينهما إليتم الربط بين الموازنة العامة وبين النظام  -ز 

 .مدى التقيد بالموازنة العامة كخطة مالية تعكس نشاطات الحكومة وسياساتها
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شكال الرقابة والضبط الداخلي فى النظام المحاسبى الحكومى من خالل المطابقات الدورية أتتعدد  -ح 
لسجالت التحليلية التفصيلية، وكذلك الموازين والختامية التى تتم بين السجالت اإلجمالية وبين ا

 .والكشوف الدورية ومطابقتها مع الحسابات فى السجالت المختلفة
 جابة التمرين الرابع إ

  :التقارير والقوائم المالية الحكومية تشمل ما يلي
 :التقارير والقوائم المالية السنوية الحكومية وتشمل: وال  أ
 قائمة الحساب الختامي -1
 قائمة المركز النقدي - 6

  :التقارير المالية الخاصة وتشمل الى :ثانيا  
 .الخالصة الحسابية الشهرية -1
 .الموقف المالي الشهري -6
 جابة التمرين الخامس إ

نظمة الموازنة العامة يمثل كل نوع منها مرحلة من مراحل التطور الذي مر بها أنواع من أيوجد عدة 
هداف التي تسعى الدولة في التركيز و تبويبها، وتخدم الوظائف واألأعداد الموازنة إالنظام المتبع في 

 : نظمة المتعلقة بالموازناتنواع هذه األأهم أو . عليها
  .و المخصصاتأموازنة البنود  -1
 .داءموازنة البرامج واأل -6
 .نظام التخطيط والبرمجة والموازنة -3
 .ساس الصفريموازنة األ -4
 جابة التمرين السادس إ

والتقدير هو عملية تنبؤ لما . يرادات ونفقات الدولة لسنة مالية قادمةرقاما  تقديرية إلأتتضمن الموازنة العامة 
قتصادية وضاع اإليرادات والنفقات خالل السنة القادمة في ظل الظروف واألستكون عليها هذه اإل

يرادات والنفقات ويمكن ساليب لتقدير اإلأوهناك عدة . متوقعةجتماعية المحلية والعالمية الوالسياسية واإل
 :عرضها كما يلي

 (:طريقة التقدير اآللي) الطريقة التاريخية .1
خيرة، وتفترض هذه لى اإليرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية األإبموجب هذه الطريقة يتم التقدير إستنادا  

ويحدث في المستقبل حيث يتم أخذ المبالغ الفعلية ن ما حدث في الماضي سوف يستمر أالطريقة 
 .يرادات والنفقات الظاهرة في الحساب الختامي للسنة المالية السابقة، كتقديرات للموازنة المقبلةلإل
 :طريقة المتوسطات .2

لى خمس سنوات سابقة ولكل بند إو النقص لفترة ثالث أتعتمد هذه الطريقة على أخذ متوسط معدالت الزيادة 
 . مجموعات اإليرادات والنفقات على حدة من
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 :قتصاديةطريقة الدورات اإل .3
ن تسود في أقتصادية السائدة والمتوقع رقام الموازنة ومرحلة الدورة اإلأبموجب هذه الطريقة يتم الربط بين 

تتبع ومراقبة ن دور واضعي الموازنة ينحصر في إوبالتالي ف. رقام الموازنة لهاأالسنة المالية التي يتم تقدير 
 .ساسهاأقتصادية ووضع التقديرات على الدورة اإل
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   التكلفة تحدید یاتأساسعشر:  لتاسعا الفصل
   

   الفصلأهداف 

  -ن یكون القارىء ملمًا باالمور التالیة:أیتوقع  ا الفصلبعد دراسة هذ
 .توضیح أهمیة محاسبة التكالیف في المنشأة •

 .والمنتج من خالل عناصر التكلفة نتاجتحدید تكلفة اإل •

 .تكالیفیةتبویب عناصر التكالیف ومعرفة المصطلحات ال •

 .قائمة التكلفة للبضاعة المصنعة والبضاعة المباعة في المنشأة الصناعیة إعدادیة معرفة كیف •
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 مقدمةال 1

نتیجة قصور نظم المحاسبة المالیة في إمداد اإلدارة بالبیانات التكالیف ظهرت الحاجة إلى محاسبة 
تعتبر محاسبة التكالیف  . وبة أنشطة المنشأةوالمعلومات التحلیلیة التي تحتاجها في تخطیط وتنسیق ورقا

لمساعدة االدارة في القیام التكلفة لهدف تم تحدیده وذلك  قیاس تركز علىعلم المحاسبة التي من فروع 
مقارنة مع الشركات القرارات اإلداریة مما یكسبها میزة  ٕاتخاذو  داءوتقییم األظائفها الرقابیة والتخطیطیة بو 

خصوصا مع الزیادة في حجم الشركات الصناعیة نتیجة للتوسع  وتطورهاى أدائها المنافسة فینعكس عل
  .في العملیات اإلنتاجیة والتنوع

تجمیع وتسجیل وتحلیل وتوزیع التكالیف على  طرقعبارة عن بأنها محاسبة التكالیف وبالتالي یمكن تعریف 
خزون السلعي لقیاس الربح وٕاظهار المركز وتقویم الم نتاجوذلك بغیة تحدید تكلفة وحدة اإل نتاجوحدات اإل

أنها تسعى إلى تجمیع وتقدیم البیانات الالزمة لإلدارة من أجل ترشید القرارات اإلداریة  كماالمالي للمنشأة 
تختلف محاسبة و . الالزم وطرق التسعیر والخطط المالیة وغیرها نتاجالمختلفة والمتعلقة بالمبیعات واإل

المالیة بأن األولى تسعى لخدمة اإلدارة على وجه الخصوص في حین أن المحاسبة التكالیف عن المحاسبة 
والعمالء والعمال  ونالموردالمستثمرون و و المقرضون مثل  المالیة تخدم عدة أطراف داخل وخارج المنشأة

وي على تحتالتي مالیة التقاریر ال إعدادیتم وفي نهایة كل فترة مالیة  .جهات حكومیة وغیرهان و و والموظف
وفي العدید من الشركات یستخدم هذه القوائم اطراف وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي،  المركز المالي

أما محاسبة  هذه التقاریر على األطراف المهتمة في خارج المنشأة وداخلها. داخلیة وخارجیة. ویتم توزیع
أو الخدمات  نتاجتقوم بتحدید تكالیف اإلیة داخل المنشأة و قتصادعلى حركة الموارد اإل فتركز التكالیف

بالطریقة  القرارات اإلداریة الالزمة لتسییر أعمال المنشأة تخاذوتقدیم المعلومات التي تطلبها اإلدارة إل
  . . وتقوم بتحدید تكلفة البضاعة المباعة وتكلفة مخزون آخر المدة إلستخدامها في التقاریر المالیةاالمثل

یات محاسبة التكالیف من حیث كیفیة احتساب التكلفة أساسي سیتم التطرق الى في هذا الفصل الدراس
جمیع وتسجیل وتتطلب ممارسة محاسبة التكالیف ت .التكالیف محاسبووالتعرف على مصطلحات یستخدمها 

وتقییم المخزون السلعي من  نتاجومصروفات بغرض قیاس تكلفة اإل أجوربیانات التكالیف من مواد و 
تحت التشغیل في نهایة الفترة المحاسبیة وبالتالي قیاس األرباح عن الفترة عن طریق  نتاجلتام واإلا نتاجاإل

  . مقابلة اإلیرادات بالتكالیف

فبعد أن كان تحدید التكلفة یعتمد عادة  كبیراً  وقد تطور أسلوب محاسبة التكالیف في قیاس التكلفة تطوراً 
یة بدأت محاسبة التكالیف تهتم بالقیاس المحدد مقدما للتكلفة عن على تجمیع البیانات الفعلیة أو التاریخ

غیر المباشرة وقد  للتكالیفالفعلي واستخدمت معدالت التحمیل التقدیریة  نتاجطریق تحدیدها قبل بدء اإل
 دوائرمراكز أو یة إلى قتصادتقسیم الوحدة اإلبمعنى محاولة  دعا هذا إلى االهتمام بمفهوم "مراكز التكلفة"

وقد ساعد إتباع مفهوم مراكز التكلفة على  الخاصة بهاوبالتالي یكون لها تكالیفها  معینةوظائف  لهانشاط 
  كما دعا إتباع هذا  أو معیاریاً  أو تقدیریاً  فعلیاً سواء كان  نتاجزیادة الدقة في قیاس تكلفة اإل
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. ولتحقیق قیاس التكلفة نتاجم اإلإلى دراسة سلوك عناصر التكالیف في مواجهة تقلبات حج أیضاً األسلوب 
وتطور مفهوم القیاس  واإلحصاء وبحوث العملیات وغیرها الریاضیاتبعلوم بطریقة سلیمة یتم االستعانه 

وأصبحت التكالیف  مستوى متقدممن التقدیر إلى المعایرة وبذلك بلغت الدقة في قیاس التكلفة  أیضاً 
  .یها في نفس الوقتالمعیاریة أداة لقیاس التكلفة والرقابة عل

والتكالیف  داءمعاییر األ إعداد من خاللفي التخطیط والرقابة  هاماً  تلعب محاسبة التكالیف دوراً و 
ومصروفات عن طریق تقدیم البیانات التاریخیة أو  أجورلعناصر التكالیف من مواد و  والموازنات التخطیطیة

ت المختلفة في تجمیع التقدیرات والتنسیق بینها " بین اإلداراتصالة والقیام بدور "ضابط اإلبلیالمستق
. كما تخدم محاسبة ها في صورة خطة شاملة لتكالیف النشاط الجاري خالل الفترة التكالیفیة المستقلةٕاعدادو 

للتكالیف بغرض  مخططة مقدماحیث تشمل عملیة الرقابة وضع معاییر االداریة التكالیف عنصر الرقابة 
لیة ولعل هذا الهدف یعتبر من أهم أهداف محاسبة ؤ وربطها بالمس وتحلیلها اتنحرافاإلوتحدید  قیاس

بزیادة حجم  أیضاً الصناعي والتكنولوجي الكبیر والمتمیز  التكالیف خاصة في عالم الیوم المتمیز بالتقدم
   . نتاجات واالرتفاع المستمر في أسعار عوامل اإلستثمار اإل

  أهداف محاسبة التكالیف 2

  :لعل من أهمها مایلياألهداف عدد من ة التكالیف وسیلة لتحقیق تعتبر محاسب

 أجورتقوم محاسبة التكالیف بتجمیع وتسجیل بیانات التكالیف من مواد و  :نتاجقیاس تكالیف اإل .1
خالل فترة معینة من الزمن وتقییم المخزون السلعي من  نتاجومصروفات بغرض قیاس تكلفة اإل

لتشغیل في نهایة الفترة المحاسبیة وبالتالي قیاس األرباح عن الفترة عن تحت ا نتاجالتام واإل نتاجاإل
وینطوي تحت هذا الهدف مجموعة  ساسالهدف األویعتبر هذا  .طریق مقابلة اإلیرادات بالتكالیف

 -  فرعیة مثل: هدافأ 

 جور(المواد واأل من عناصر التكلفة حتیاجات المستقلة عن كل عنصرإلتقدیم معلومات عن ا −
  .) لالدارةخرىلتكالیف األوا

  .معینة إنتاجوحدات  أو إنتاجطلبیة  أو إنتاجمعین من خلطة  إنتاجتحدید تكلفة  -
التقاریر المالیة  إعدادلمساعدة  تحت التشغیلالوحدات الوحدات التامة الصنع و  إنتاجكلفة تتحدید  -

  .نهایة كل فترة

لدورة المستندیة المتعلقة بعناصر التكالیف ان احیث  داءم األیقیتالرقابة و  غراضتوفیر معلومات أل .2
ات بالنسبة لعناصر نحرافالمعیاریة وتحدید اإل المقارنة وتحدید التكالیف ءومراقبتها لغرض اجرا

  .نیة لعناصر التكالیفآات وتصحیها في الوقت المناسب هي مراقبة نحرافالتكالیف وتحلیل اإل

مثل االنفاق  خرىللمنتجات أو القرارات االداریة األالتسعیر ترشید القرارات اإلداریة في مجاالت  .3
 إتخاذتهدف محاسبة التكالیف إلى إمداد اإلدارة بالبیانات التي تساعدها في ي: حیث  ستثمار اإل
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ي وبصفة عامة في المشكالت ستثمار اإلنفاق اإلتسعیر منتجاتها أو في مجال قرارات إداریة سلیمة في 
  من البدائل. عددالتي تتعلق باالختیار بین 

 تلعب محاسبة التكالیف دوراً حیث  :توفیر البیانات والمعلومات الالزمة لتخطیط تكالیف النشاط الجاري .4
والتكالیف والموازنات التخطیطیة  داءمعاییر األ إعداد من خاللفي التخطیط والرقابة وذلك  هاماً 

" بین اإلدارات المختلفة تصالإلومصروفات والقیام بدور "ضابط ا أجورلعناصر التكالیف من مواد و 
ها في صورة خطة شاملة لتكالیف النشاط الجاري خالل ٕاعدادفي تجمیع التقدیرات والتنسیق بینها و 

  .الفترة التكالیفیة

  عناصر التكلفة  3

  على: بناءً ومجموعات  یمكن تصنیف عناصر التكلفة الى عدة تصنیفات

 الوظیفة: تكالیف صناعیة وتكالیف غیر صناعیة •

 : تكالیف مباشرة وتكالیف غیر مباشرةالمنتج •

 ) : التكالیف المتغیرة والتكالیف الثابتةنتاجحجم النشاط (اإل •

 التكلفة المعیاریةو الزمن: التكلفة الفعلیة  •

 تكلفة فترة أوالفترة المحاسبیة: تكلفة السلعة ( المنتج)  •

  غیر خاضعة للرقابةوتكالیف خاضعة للرقابة تكالیف : الرقابة •

تكلفة الفرصة البدیلة والتكلفة الغارقة والتكلفة التي یمكن تجنبها والتكلفة : القرارات ٕاتخاذو لتخطیط ا •
 .التي ال یمكن تجنبها والتكلفة التفاضلیة والتكلفة الضمنیة والتكلفة المالئمة والتكلفة غیر المالئمة

وهي تكالیف  یف المنتج)تكال أو( تكالیف الصنع التكالیف الصناعیة  التصنیفات هذه ومن أهم
  : الىوتصنف لتحویل المواد االولیة الى بضاعة جاهزة للبیع  التي تستخدم العملیات واالنشطة 

 التكالیف الصناعیة المباشرة �

  التكالیف الصناعیة غیر المباشرة  �

ج ویمكن تحدید المنت إنتاجب مباشراً  وهي عناصر التكالیف التي ترتبط ارتباطاً  :التكالیف الصناعیة المباشرة
تكلفة وحدة المنتج من هذه العناصر بشكل دقیق وواضح , وتشمل هذه التكالیف على عنصرین هما المواد 

  علیهما مجتمعین التكلفة االولیة. المباشرة حیث یطلق جورالمباشرة واأل

لة الرقابة ویساعد هذا التصنیف في سهولة تتبع التكالیف وحصرها عند قیاس تكلفة شيء معین وایضًا سهو 
  ات كما سیرد معنا الحقًا.نحرافعلى عناصر التكالیف وقیاس اإل
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  المواد المباشرة
 احتساب تكلفةتتبع و  ونستطیع المنتج النهائي نتاجإلي أساسعنصر ك تستخدمهي جمیع المواد الخام التي 

هو الحال بالنسبة كما  النهائي بسهولة المنتج إنتاج التي استخدمت في المباشرة المادة الخام وكمیة
والمطاط في صناعة اطارات  والحدید في صناعة السیارات ألخشاب والقماش واإلسفنج في صناعة األثاثل

وحدات المنتجات تكلفتها على  هذه المواد یسهل تتبع. فجمیع الكتبوالحبر في صناعة  والورق السیارات
وحدات المرتبطة ب تكالیفهاتحدید بالتالي یمكن النهائیة أو یمكن تحدید الكمیة التي تم إستخدامها منها، و 

  المنتج.

یًا إقتصادیكون تتبعها غیر مجدي  أو نتاجالمواد التي یصعب تتبعها لوحدات اإل بعضهناك یالحظ ان 
الخیوط مثل  إنخفاض قیمتها المادیةبسبب  أوي في المنتج النهائي أساسانها لیست عنصر وذلك بسبب 

لذلك یتم  والبراغي في صناعة األثاث وهذه تعتبر مواد غیر مباشرة (الصمغ) ءوالغرا في صناعة المالبس
  . تصنیفها من ضمن التكالیف الصناعیة غیر المباشرة

  المباشرة جوراأل
جل تحویل المواد االولیة الى منتجات أمن  نتاجالعمال الذین یعملون بصورة مباشرة على اإل أجورهي 

العاملین  أجورمثل   على المنتج النهائي بشكل سهل ومالئم جورألبحیث یمكن متابعة هذه انهائیة 
والتشطیب في صناعة  قطیعالعمال الذین یقومون بتشغیل آالت التفصیل والت أجوربخیاطة المالبس و 

  العمال الذین یشرفون على آالت صب البالستیك. أجوراألثاث، و 

عمال الصیانة والنظافة  المنتجات مثل نتاجإالعمال الذین ال یعملون بصورة مباشرة على  أجورأما  
وذلك بسبب عدم اقتصار عملهم على  ًا غیر مباشرة.أجور المهندسین والمشرفین فتعتبر  أجوروالحراسة و 

 جورمنتج معین وانما مجموعة من المنتجات لذلك یصعب تحدید تكلفة الوحدة الواحدة للمنتج من هذه األ
  غیر مباشرة. جورأبطریقة دقیقیة وسهلة لذلك تصنف 

  )ضافیةاإل الصناعیةالتكالیف الصناعیة غیر المباشرة (األعباء 
فهذه التكالیف ال المباشرة،  جورالمواد المباشرة واأل بإستثناءتشمل كل عناصر التكالیف الصناعیة وهذه 

ویطلق على هذه ة.ترتبط ارتباطا مباشرا بوحدة المنتج وال یمكن تحدید تكلفة المنتج منها بطریقة سهلة ودقیق
العدید  التكالیف الصناعیة غیر المباشرة  وتضم مصروفات التصنیع أو ضافیةالتكالیف مصطلح التكلفة اإل
وتتضمن هذه التكالیف طبیعتها وأهمیتها وسلوكها تجاه تغیرات حجم النشاط،  من العناصر التي تختلف في

  -هي:ثالثة عناصر و 

  : المواد غیر المباشرة أوالً 
مثل: مواد  نتاجوحدات اإلأو یصعب تتبعها ل هذه المجموعة المواد التي ال یمكن تتبعها وتشمل

  الصیانة وقطع الغیار والوقود والمواد المباشرة ضئیلة القیمة التي ال تبرر إعتبارها موادًا مباشرة.
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  غیر المباشرة جور: األثانیاً 

المشرفین  أجورالوحدات المنتجة مثل: العمال الذین ال یعملون بصورة مباشرة على  أجوروتشمل 

  .وغیرها عمال الصیانة والحراسة أجورعمال المناولة و  أجوروالمهندسین و 

  خرىاأل التكالیف: ثالثاً 

الصناعیة التي تتحملها المنشأة في سبیل القیام بمهمتها الصناعیة ولم تدرج ضمن  التكالیفوتشمل 

والهاتف والضرائب والكهرباء والمیاه واالستهالكات الصیانة لآلالت  مثل المجموعتین السابقتین

  وعالجهم وٕایجار مبنى المصنع.  نتاجاإل إدارةوالرسوم واإلیجارات، وتكالیف نقل عمال 

  وبالتالي یمكن تلخیص عناصر التكلفة كما یلي:

 المواد المباشرة      

       + 

 المباشرة جوراأل        
        + 

المواد غیر 

 شرةالمبا
 = أخرى تكالیف غیر مباشرة + غیر المباشرة جوراأل +

التكالیف الصناعیة غیر 

  المباشرة
 

   االیجار  المشرفین أجور  الغراء
   التامین  عمال الصیانه أجور  البراغي

   االستهالكات  الحراسة أجور   مواد الصیانة

  الكهرباء والمیاه  نتاجمدیر اإل أجور  
=  

  مسقفاتضرائب ال    
  

 
 

   تكالیف نقل العمال    

      
 تكالیف التصنیع

      
  + 

المصاریف 

  البیعیة
  التكالیف غیر الصناعیة =  المصاریف االداریة والعمومیة +

 

رواتب مندوبي 

     جورالرواتب واأل  المبیعات
عموالت مندوبي 

     یجارإلا  المبیعات
     ستهالكإلا  الدعایة واالعالن

    الدیون المعدومة  ایجار

=  

        استهالك 
 

       

      
 اجمالي التكالیف
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 مصطلحات لعناصر التكلفة  4

وزیادة االعتماد على االالت في التصنیع وبالتالي زیادة التكالیف الصناعیة  مع تطور محاسبة التكالیف
ض المصطلحات التي تعكس هذا التطور مثل غیر المباشرة وتراجع اهمیة العمل المباشر ظهرت بع

المباشرة، وكذلك  جورللداللة على مجموع تكلفة المواد المباشرة واأل Prime costة ـة األولیـالتكلفمصطلح 
المباشرة والتكالیف  جورتكلفة األ وتستخدم للتعبیر عن مجموع Conversion costتكلفة التحویل 

تكالیف  على كل من Manufacturing costح تكلفة الصنع ویطلق مصطل الصناعیة غیر المباشرة.
. ویمكن تلخیص مصطلحات التكالیف والتكالیف الصناعیة غیر المباشرة المباشرة جورالمواد المباشرة واأل

  وتكالیف غیر مباشرة كما یلي: أجورالخاصة بعناصر التكلفة من مواد و 
  

المواد 
     المباشرة

 جوراأل
  المباشرة

اعیة غیر تكالیف صن
  مباشرة

  
 

 

 

 

  
 التكالیف الصناعیة ( تكالیف المنتج)

 

   
   

  
 التكلفة االولیة

 

 
   

   

  تكلفة التحویل 
  

 
 

 

 

   
 تكالیف غیر مباشرة  تكالیف مباشرة

حیث تمثل جمیع  غیر صناعیة أخرىمصاریف  أوعناصر تكلفة  أیضاً یوجد الشركات الصناعیة وفي 
ف التي ال ترتبط بعملیة التصنیع مثل تكالیف التسویق والتكالیف االداریة والعمومیة حیث تصنف التكالی

  هذه التكالیف على انها تكالیف فترة وتظهر في قائمة الدخل كمصروفات في الفترة الزمنیة التي حدثت بها.

وتكــالیف  ف متغیــرةإلــى تكــالی بحســب عالقتهــا بحجــم النشــاط  تصــنف عناصــر التكــالیف أنوأیضــًا یمكــن  
التكلفـة مـا یسـمى ب ، أوثابته.وهناك بعض عناصر التكالیف التي تسلك سلوكا مشـتركا بـین المتغیـر والثابـت 

  نوع من التفصیل عن التكالیف المتغیرة والثابتة والمختلطة. التاليو  شبه الثابتة أو شبه المتغیرة.
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  -:Variable Costsالتكالیف المتغیرة 

 أنالتي تتغیر كمجموع مع تغیر حجم النشاط بنسبة ثابتة, فنالحظ  المتغیرة بأنها التكالیفتعرف التكالیف 
من هذه وان تكلفة الوحدة الواحدة  نتاجاجمالي التكالیف المتغیرة هو الذي یتغیر مع التغیرات في حجم اإل

ن المواد المباشرة التكالیف ثابته. وتشمل هذه التكالیف بشكل عام جمیع عناصر التكالیف المباشرة م
ب تمثل كلفة الوحدة الواحدة بینما  أنالمباشرة ویعبر عن هذه التكالیف بالدالة ص= ب س حیث  جورواأل

  ).1دالة التكالیف المتغیرة كما في الشكل ( ویمكن تمثیل )نتاجتمثل س مستوى النشاط (اإل
  

  

  

  

  

  

  ) دالة التكالیف المتغیرة1الشكل (

قد بدأت هذه یرة وحجم النشاط هي عالقة خطیة فالعالقة بین التكالیف المتغ أنل اعاله نالحظ من الشك
الدالة عند عدم وجود نشاط من نقطة الصفر وعندما ازدادت وحدات النشاط ازدادت التكالیف بصورة 

فإن التكلفة دالة التكالیف إلى التكلفة المتغیرة للوحدة ونظرًا ألن الدالة خط مستقیم  طردیة،  ویشیر میل
  المتغیرة لوحدة النشاط ثابتة. 

  -: Fixed Costsالتكالیف الثابتة 
اي انها ال  تعرف التكالیف الثابتة على أنها التكالیف التي ال یتغیر مجموعها مع التغیر في حجم النشاط 

اد حجم ، وعلیه فإذا ز relevant range المدى المالئموذلك ضمن مدى معین یسمى  نتاجترتبط بحجم اإل
ویعبر عن هذه التكالیف بالدالة ص= أ حیث تشیر أ الى  النشاط أو نقص تبقى هذه التكالیف على حالتها

  ).2ویتم تمثیل دالة هذه التكالیف بیانیًا كما في الشكل ( التكالیف الثابتة
  

  التكالیف        
 1500  دالة التكالیف الثابتة 

  1000        ص = أ

        500  

          

    500  1000  1500  نشاطوحدات ال

  ) الرسم البیاني لدالة التكالیف الثابتة2الشكل (

  دالة التكاليف المتغيرة
  فالتكالي

   س  النشاط

  ص 
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نصیب الوحدة الواحدة من هذه التكالیف یتناسب عكسیا مع مستوى النشاط فاذا زاد حجم  أنومن المالحظ 
 اإلستهالك أمثلة التكالیف الثابتة النشاط فان نصیب الوحدة الواحدة من هذه التكالیف سوف ینخفض ومن 

  . الثابتة وغیرها الضرائب والرسوم السنویةو اإلیجار والرواتب اإلداریة، 

  -: Mixed Costs المختلطةالتكالیف 
تحمل صفات من التكالیف المتغیرة وصفات من التكالیف الثابتة، بعض عناصر التكالیف غیر المباشرة 

تكلفة الكهرباء یمكن تقسیمها  أند نج شبه ثابته فعلى سبیل المثال أووعادة ما تسمى تكالیف شبة متغیرة 
عدد وحدات  أوتعتمد على ساعات التشغیل تكلفة متغیرة وهي  إلى كهرباء مستخدمة في تشغیل اآلالت

وبالتالي تكون قیمها  نتاجاما النوع الثاني فهو رسوم على فاتورة الكهرباء وهذه ال ترتبط تكلفتها باإل نتاجاإل
مصاریف الصیانة حیث یوجد برنامج صیانة دوري لالالت خالل  خرىاألومن االمثلة  .ثابتة عبر الزمن

 أخرى(تكالیف ثابته) وبنفس الوقت یوجد هناك مصاریف صیانة  نتاجالسنة بغض النظر عن حجم اإل
حیث تزداد هذه المصاریف مع زیادة  نتاجمرتبطة بمعدل استخدام هذه االالت اي مرتبطة مع حجم اإل

  حیح.والعكس ص نتاجحجم اإل

). وفي هذا الشكل فإن إجمالي التكالیف عند 3في الشكل ( كمابیانیًا المختلطة ویمكن تمثیل دالة التكالیف 
نقطة الصفر تساوي (أ) وهذا المبلغ یساوي قیمة التكالیف الثابتة ولكن عند زیادة حجم النشاط إلى مستوى 

أ) وأن التكالیف الثابتة هي  -یرة هي (صك تصبح عنده إجمالي التكالیف ص عندها تكون التكالیف المتغ

  (أ).

  التكالیف                                                                                 

 

                                                                                                        

                                

  ص                                                                         

                                                 

                                                                                                                  

  أ                                                

ك                                                                                                           النشاط                            

  

  

  التكالیف شبه المتغیرة دالة ):3شكل (
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فصل هذه التكالیف إلى شقیها وهما التكالیف المتغیرة والرقابة یلزم داریة اإلقرارات ال أغراضولخدمة 

طرق مثل طریقة الحد األعلى واألدنى وتوضیحها كما ال العدید من والتكالیف الثابتة، ویتم ذلك بإستخدام

  یلي:

   High – Low  Methodوأدناه   طریقة أعلى نشاط 
على افتراض وجود عالقة خطیة بین  متغیرة إلى متغیرة وثابتةتقوم هذه الطریقة بفصل التكالیف شبه ال

بإستخدام مشاهدتین من البیانات أحدهما تعرف بنقطة النشاط المرتفعة والثانیة  التكلفة المتغیرة والثابتة وذلك

أعلى مستوى نشاط وأدناه یتم تحدید التكالیف المناظرة لهذه  وبعد تحدیدتعرف بنقطة النشاط المنخفضة. 

لمستویات. ولتقدیر التكالیف بإستخدام هذه الدالة فإنه یجب معرفة میلها وتقاطعها ألن المیل یمثل التكلفة ا

  المتغیرة للوحدة وأن التقاطع یمثل التكالیف الثابتة.  

  )1( مثال

الشركات كما  إحدىتكالیف الصیانة التي توفرت من سجالت و اآلتي بیانات عن ساعات العمل المباشرة 

  -):2لجدول (في ا

  ) ساعات العمل وتكالیف الصیانة2جدول (

  تكالیف الصیانة  ساعات العمل  الحالة

  117  
145  
148  
118  
176  
153  

  

857  

680  
725  
870  
685  
870  
740  

  

4570  

  

  

  

  

  المجموع

  المطلوب
  .تحدید التكالیف الثابتة والمتغیرة بالنسبة لتكالیف الصیانة

  )1حل مثال (

 د اعلى مستوى نشاط وادنى مستوى نشاط والتكالیف التي تقابل هذین المستویینتحدی �

  التكلفة    

  870  176  مستوى النشاط االعلى

  680  117  مستوى النشاط االدنى

 :فة المتغیرة وفق المعادلة االتیةاحتساب التكل �
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  التكلفة المتغیرة =
  توى نشاطالتكالیف عند ادنى مس -التكالیف عند اعلى مستوى نشاط 

  ادنى مستوى نشاط -اعلى مستوى نشاط 
  

  التكلفة المتغیرة =
870 - 680  

 دینار 3.22=  
176 - 117  

 أوایجاد التكلفة الثابتة وذلك من خالل التعویض في المعادلة التالیة عند اي مستوى نشاط ( االعلى  �
 االدنى)

  ص = أ + ب س
  176×   3.22= أ +  870    

  567 – 870أ =         
   303أ=         

  -وبعد تحدید التكالیف الثابتة والمتغیرة للوحدة تكون دالة التكالیف كالتالي:    
  س 3.22+  303ص =          

مستوى النشاط المتوقع خالل الفترة  أنإفترضنا  إذاللتنبؤ بالتكالیف فمثًال  أیضاً تستخدم هذه المعادلة و 
  -تكالیف الصیانة المتوقعة ستكون كالتالي: ساعة عمل، فإن 200المقبلة هو 

  ًا.دینار   947=    دنانیر  3.22× ساعة   200+    303تكالیف الصیانة = 

تمتاز هذه الطریقة بسهولتها وبساطتها وأنها تعتمد على مشاهدتین بدًال من مشاهدة واحدة كما في حالة 
لمحاسب للتكالیف المتغیرة والثابتة لحساب والتي تقوم بتحلیل شخصي من قبل ا طریقة تحلیل الحسابات

) 6المتوفرة لدى المنشأة، ففي مثالنا كان لدینا ( خرىاأل لبیاناتتجاهلها ل، ومن عیوبها تكالیفي معین
مشاهدات تم إستخدام مشاهدتین منها فقط، وكذلك قد ال تشكل النقطتان العالیة والمنخفضة مستویات نشاط 

  المستوى المنخفض قد یمثل ظاهرة غیر طبیعیة. عادیة. فالمستوى العالي أو

  قائمة التكالیف  5

هى األداة التى یتم من خاللها توصیل ما توفره محاسبة التكالیف من معلومات إلى اإلدارة قائمة التكالیف 
  :مایلي الفرق بین قوائم التكالیف والقوائم المالیةو  لكى تساعدها على القیام بوظائفها.

معلومات قوائم التكالیف ال یتم نشرها  بینما یتم نشر وبالتالي ًا لخدمة اإلدارة أساستعد  قوائم التكالیف .1
  معلومات القوائم المالیة.

  قوائم التكالیف تحتوى على معلومات تفصیلیة بینما القوائم المالیة تحتوى على معلومات إجمالیة. .2

التام وتسمى قائمة تكلفة  نتاجع وتكلفة اإللقائمة تكالیف یحدد من خاللها تكلفة الصن جوفیما یلي نموذ
  -) التالي:4في شكل رقم ( حكما هو موض Cost of goods manufacturedالبضاعة التامة الصنع 
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   × مواد خام أول المدة
   × زائد: مشتریات مواد خام

   × تكلفة المواد الخام المتاحة لإلستخدام
   (×) ناقص: مواد خام آخر المدة

  ×  نتاجمباشرة مستخدمة في اإل مواد

  ×  مباشرة أجور

  ×  التكالیف الصناعیة غیر المباشرة:

   × مواد غیر مباشرة
   × غیر مباشرة أجور

   × إستهالك
   × إیجار

   × تكالیف نقل ومناولة
   × قوى محركة

  ×  إجمالي التكالیف الصناعیة غیر المباشرة

  ×  رة الجاریةالتكالیف الصناعیة للفت

  ×  تحت التشغیل أول المدة إنتاجزائد: رصید 

  (×)  تحت التشغیل آخر المدة إنتاجناقص: رصید 

   ×  تكلفة البضاعة التامة الصنع خالل الفترة الجاریة

  ): قائمة تكلفة البضاعة التامة الصنع4شكل (

قائمة تكلفة البضاعة المباعة وذلك لتسهیل  عدادإ یتم  قائمة تكلفة البضاعة التامة الصنع إعدادیتم  أنبعد 
  قائمة الدخل كما سیوضح تالیًا. إعداد

  -: )Cost of Goods Soldتكلفة البضاعة المباعة (
التام الصنع أول المدة على  نتاجتتحدد تكلفة البضاعة المباعة في المنشآت الصناعیة بإضافة تكلفة اإل

لنصل إلى تكلفة البضاعة المتاحة للبیع ثم بعد ذلك  ة القائمة السابقةالظاهر في نهای التام نتاجتكلفة اإل
  ) التالي.5ویمكن بیانها في الشكل رقم (التام الصنع آخر المدة.  نتاجیطرح منها تكلفة اإل

   × تكلفة البضاعة التامة الصنع خالل الفترة الجاریة

  × رةالتام أول الفت نتاجزائد: التكالیف الصناعیة لمخزون اإل

  (×) تكلفة البضاعة المتاحة للبیع

  (×) التام آخر الفترة نتاجناقص: التكالیف الصناعیة لمخزون اإل

 ×   تكلفة البضاعة المباعة

  المباعة): قائمة تكلفة البضاعة 5شكل (
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  .قائمة الدخل حیث اصبحت تكلفة البضاعة المباعة جاهزة من القائمة السابقة إعدادوبعد ذلك یمكن 

  Income Statementقائمة الدخل 
نالحظ نموذج قائمة ) 6في الشكل ( .قائمة الدخل إعداد تكلفة البضاعة المباعة یتمقائمة  إعدادوبعد 

  .الدخل في منشأة صناعیة

   × المبیعات

  × یطرح تكلفة البضاعة المباعة:

 ×  مجمل الربح

   ناقص: المصروفات التشغیلیة:

  × مصروفات تسویقیة

  × مصروفات إداریة

 ×  إجمالي المصروفات التشغیلیة

 ×   صافي الربح التشغیلي

  ): قائمة الدخل لمنشأة صناعیة6شكل (

  )2مثال (
 :31/12/2011للسنة المنتهیة في االستقالل  المعلومات التالیة من سجالت شركة الحصول علىتم 

  مدة، أو آخر المدة.علمًا أنه ال یوجد مخزون تحت التشغیل سواء في أول ال
 18,000 الزیادة في مخزون المواد المباشرة

 28,000 النقص في المخزون التام الصنع

 430,000 مشتریات مواد خام

 190,000 مباشرة  أجور

 315,000 تكالیف صناعیة غیر مباشرة

 : احتساب تكلفة البضاعة المباعة المطلوب

    )2حل مثال (

 430000 مشتریات مواد خام

  18,000 یطرح:(الزیادة في مخزون المواد الخام)

 412,000 نتاجالمواد الخام المستخدمة في اإل

 190,000 المباشرة جوریضاف: األ

 315,000 یضاف: تكالیف صناعیة غیر مباشرة

 917,000 تكلفة البضاعة المصنعة 

 28,000 النقص في المخزون التام الصنع

 945,000 تكلفة البضاعة المباعة 
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  سئلة وتمارین الفصلأ
  

  ختیار من متعدد)إالتمرین االول (

  التالیة: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

  یمكن اعتبار المواد غیر المباشرة بأنها:  .1

          تكالیف ثابتة     -ب        تكالیف فترة     -أ

       منتجتكالیف   -د         مصروفات إداریة  -ج

  :في محاسبة التكالیف تعنيتكلفة االولیة ال .2

 .  جورتكلفة األ+  تكلفة المواد  -أ

  + التكالیف الصناعیة غیر المباشرة.  جورتكلفة األ -ب

  + التكالیف الصناعیة غیر المباشرة. جور+ األ تكلفة المواد  -ج

 + التكالیف غیر المباشرة الصناعیة + التكالیف غیر المباشرة التسویقیة. جورتكلفة األ -د

 أحد عناصر التكالیف التالیة الیعتبر جزء من تكلفة المنتج (المخزون)؟ .3

  العمل المباشر  -بتكالیف صناعیة غیر مباشرة                       -أ

  المواد الخام  -د  مصاریف إداریة وبیعیة  -ج

 :لعنصر الزمن تصنف التكالیف الىوفقا  .4

  عیاریةتكلفة فعلیة وتكلفة م  -ب  مباشرة وغیر مباشرة  -أ

  تكلفة قصیرة االجل وتكلفة طویلة االجل  -د  تكلفة متغیرة وتكلفة ثابتة  -ج

  : توافرت البیانات التالیة الحدى الشركات الصناعیة .5

وعناصــر  وحــدة 3000 فبرایــرخــالل شــهر  نتــاجحجــم اإلو وحــدة  2000ینــایر  فــى شــهر  نتــاجحجــم اإل

  التكالیف خالل هذین الشهرین على التوالي كما یلي:

  دینار 300000 دینار200000  رئیسیةمواد خام  

  دینار 150000 دینار 120000مساعدة مواد خام 

  دینار 120000 دینار 100000 وقود

   :الرئیسیة تمثلالمواد الخام وفقا لما سبق فان تكلفة 

  تكالیف ثابتة  -ب  تكالیف متغیرة  -أ

  تكلفة أولیة  -د  تكلفة مختلطة  -ج
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  آخر سنتین :باحدى المنشات الصناعیة وتخص  قالبینات التالیة تتعل .6

  السنة األولى  السنة الثانیة  
  7000  12000  عدد وحدات النشاط

  دینار 4500  دینار 6000  تكالیف الصیانة
  

ثابتة  أعلى نشاط وادناه في فصل التكالیف المختلطة الى تكالیفكانت الشركة تستخدم طریقة  إذا

  ت التالیة صحیحة؟ي من العباراأمتغیرة, تكالیف و 
 

 1500بلغ تالتكالیف الثابتة   -أ

  دینار

  للوحدة دینار 3.33التكالیف المتغیرة هي   -ب

 0.30التكلفة المتغیرة للوحدة هي   -ج

  دینار

  جمیع العبارات خاطئة  -د

كانت المصاریف  إذامن تكلفة التحویل.  %40العمال تساوي أجوركانت تكلفة  اذارفي شهر  .7

 أجورتكلفة  أندینار.  25000تكلفة المواد المباشرة و دینار  87000لمباشره للشهر الصناعیه غیر ا

 العمال هي:

  دینار 62000  -ب  دینار 145000  -أ

  دینار 58000  -د  دینار 112000  -ج

 : 2011-8اآلتي معلومات مستخرجة من سجالت إحدى الشركات الصناعیة عن شهر  .8
  

   31/8  8/ 1  المخزون 

  دینار 14000  دینار 16500  مواد مباشرة 

  دینار 4500  دینار 7000  بضاعة تحت التشغیل 

  دینار 32000  دینار 26000  بضاعة تامة الصنع     

  : 6عن شهر ضافیةوآالتي بعض المعلومات اإل

دینار ، معدل األجر المباشر بالساعة  30000مباشرة  أجوردینار ،  45000مواد مباشرة مشتراة 

  دینار /لكل ساعة عمل مباشر . 10تحمیل التكالیف الصناعیة غیر المباشرة دینار ، معدل  7.5

   في ضوء المعلومات السابقة فان التكلفة األولیة هي:
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  دینار           42500  -ب  دینار 77500  -أ

  دینار 75000  -د  دینار             72500  -ج

  :2010م عن فترة عا الیرموكفیما یلي المعلومات المتعلقة بشركة  .9
 245000 تكلفة المبیعات 75000 1/1/2010بضاعة تامة الصنع أول المدة 

 550000 ایراد المبیعات 55000 31/12/2010بضاعة تامة الصنع آخر المدة 

   130000 مصاریف تشغیلیة

  :هي 2010البضاعة المصنعة خالل عام في ضوء المعلومات السابقة فان تكلفة 

  دینار 265000  -ب  دینار 305000  -أ

  دینار 225000  -د  دینار 420000  -ج

كانت المصاریف  إذامن تكلفة التحویل.  %60العمال تساوي  أجورفي شهر تموز كانت تكلفة  .10

تكلفة  أندینار.  21000تكلفة المواد المباشرة  ودینار  80000الصناعیه غیر المباشره للشهر 

 الصنع هي:

  دینار 221000  -ب  دینار 200000  -أ

  دینار 120000  -د  دینار 59000  -ج

  :2010فیما یلي المعلومات المتعلقة بشركة الیرموك عن فترة عام  .11

 245000 تكلفة المبیعات 75000 1/1/2010بضاعة تامة الصنع أول المدة 

 550000 ایراد المبیعات 55000 31/12/2010بضاعة تامة الصنع آخر المدة 

   130000 مصاریف تشغیلیة

  :هو 2010معلومات السابقة فان مجمل ربح سنة في ضوء ال

  دینار 265000  -ب    دینار 420000  -أ

  ینارد 225000  -د  دینار 305000  -ج

  13-12استخدم المعلومات التالیة لالجابة عن االسئلة من 

  وذلك إلحدى المنشآت الصناعیة: 2011یارأجمع البیانات اآلتیة عن عناصر التكالیف خالل شهر  تم

  75000  أخرىمصاریف مباشرة   320000  باشرةمواد م

  80000  تكالیف غیر مباشرة متغیرة  210000  مباشرة أجور

  28000  تكالیف تسویقیة متغیرة  40000  تكالیف غیر مباشرة ثابتة

  35000  التكالیف االداریة  15000  تكالیف تسویقیة ثابتة
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 تساوي: نتاجاإل أون تكلفة الصنع أ .12

  دینار 605000  -ب  دینار 725000  -أ

  دینار 768000  -د  دینار 685000  -ج

 ن تكلفة الفترة (التكالیف الدوریة) تساوي:إ .13

  دینار 43000  -ب  دینار 803000  -أ

  دینار 78000  -د  دینار 55000  -ج

  .15-14استعمل المعلومات التالیة  لالجابة على األسئلة من 

  50000  آخر المدةبضاعة تامة الصنع   30000  بضاعة تامة الصنع أول المدة

  550000  ایراد المبیعات  275000  تكلفة البضاعة المصنعة

      154000  مصاریف تشغیلیة

 ن تكلفة المبیعات خالل الفترة هي:إ .14

  دینار 396000  -ب  دینار 225000  -أ

  دینار 275000  -د  دینار 255000  -ج

 ن صافي ربح الشركة خالل الفترة یساوي:إ .15

  دینار 396000  -ب  دینار 295000  -أ

  دینار 141000  -د  دینار      275000  -ج

 آخر سنتین:باحدى المنشات الصناعیة وتخص  البینات التالیة تتعلق .16

  السنة األولى  السنة الثانیة  

  4000  11500  عدد وحدات النشاط

  دینار 4200  دینار 6000  تكالیف الصیانة

ثابتة  ل التكالیف المختلطة الى تكالیفأعلى نشاط وادناه في فصكانت الشركة تستخدم طریقة  إذا

  متغیرة, اي من العبارات التالیة صحیحة؟تكالیف و 

  دینار 1800بلغ تالتكالیف الثابتة   -ب  دینار 3240التكالیف الثابتة تبلغ   -أ

 دینار 2.4 التكالیف المتغیرة هي  -ج

  للوحدة

  دینار 0.76التكلفة المتغیرة للوحدة هي   -د
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    االجابة الصحیحة

  :للتمرین االول
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  ب  د  أ  د  ج  أ  ب  ج  أ  د

11  12  13  14  15  16          

          أ  د  ج  د  أ  ج

  التمرین الثاني

  :النیل الصناعیةالمعلومات التالیة تخص العملیات التصنیعیة لشركة 

 30/4/2012 1/4/2012 المخزون 

 28000 64000 مواد مباشرة 

 13000 16000 بضاعة تحت التشغیل 

 75000 45000 بضاعة تامة الصنع 

  : إضافیةمعلومات 

 52000 مواد مباشرة مشتراة   

 55000 مباشرة    أجور

 0.5 معدل اجر ساعة العمل المباشرة 

ل ساعة العمل المباشرة من المصاریف الصناعیة یمعدل تحم

                      غیر المباشرة

  
3 

   المطلوب

  .2012/ نیسانألولیة لشهر ما هي التكلفة ا .1

  .2012/ نیسانما هي تكلفة البضاعة المصنعة لشهر  .2

  التمرین الثالث

 1/1/2004فیمــا یلــي بیانــات مقدمــة إلیــك مــن ســجالت إحــدى الشــركات الصــناعیة عــن الفتــرة المالیــة مــن 

  -:30/4/2004وحتى 

 850 صیانة آالت المصنع  6200 مواد مباشرة أول المدة

 230 مصاریف نقل المبیعات   16300 شتراة خالل المدة مواد مباشرة م 

 900 عمولة وكالء البیع  2800 مواد مباشرة متبقیة آخر المدة  

 1200 دعایة وٕاعالن    4500 مباشرة  أجور 
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 450 صیانة سیارات  البیع    2700 خدمات صناعیة مباشرة  

 5500 مصاریف إداریة وتمویلیة  1350 غیر مباشرة  أجور

 4300 البضاعة تحت التشغیل أول المدة  1400 إیجار المصنع 

 3400 البضاعة تامة الصنع أول المدة  2500 البضاعة تحت التشغیل آخر المدة  

   3200 البضاعة تامة الصنع آخر المدة  

  المطلوب

  إیجاد القیم التالیة:

  .خالل المدة نتاج. تكلفة المواد المباشرة المستخدمة في اإل1

 . مجموع التكالیف المباشرة الصناعیة خالل المدة.2

 . مجموع التكالیف الصناعیة غیر المباشرة خالل المدة .3

  . مجموع التكالیف البیعیة خالل المدة.4

  الرابعالتمرین 

  ألحد المصانع  نتاجفیما یلي بیانات التكالیف واإل

  التكلفة بالدینار   بالوحدات نتاجحجم اإل  الشهر 
  9000  6500  ثاني كانون

  9400  6800  شباط

  9500  7200  اذار

  10500  8000  نیسان

  األعلىو : تحلیل التكلفة المتغیرة عن التكلفة الثابتة بطریقة الحد األدنى المطلوب

  الخامسالتمرین 

  فیما یلي معلومات مستخلصة من شركة الحسام:

  31/3/2012  1/3/2012  المخزون 

  دینار 30000  دینار 72000  مواد مباشرة 

  دینار  12000  دینار  18000  بضاعة تحت التشغیل 

  دینار  72000  دینار  54000  بضاعة تامة الصنع 

  : إضافیةمعلومات 

  دینار 48000       مواد مباشرة مشتراة 

وعـدد  دینـار 7.5جر ساعة العمـل المباشـرة أمعدل (مباشرة  أجور

  )  ساعة 8000الساعات 

  دینار 60000

ســـاعة العمـــل المباشـــرة مـــن المصـــاریف الصـــناعیة  معـــدل تحمیـــل

  دینار 10 غیر المباشرة

  ؟    
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  المطلوب 
  . 2012ما هي التكلفة األولیة لشهر آذار /  .3

  . 2012ما هي تكلفة البضاعة المصنعة لشهر آذار /  .4

  السادسالتمرین 

  -فیما یلي بیانات مقدمة إلیك من سجالت إحدى الشركات الصناعیة عن فترة مالیة:

  دینار صیانة آالت المصنع   800  دینار مواد مباشرة أول المدة 5500

   دینار مصاریف نقل المبیعات   200  دینار مواد مباشرة مشتراة خالل المدة  14500

  دینار عمولة وكالء البیع    800  دینار مواد مباشرة متبقیة آخر المدة  3000

    وٕاعالن دینار دعایة  1000  مباشرة  أجوردینار  4000

    دینار صیانة سیارات  البیع   500  دینار خدمات صناعیة مباشرة  2500

  دینار مصاریف إداریة وتمویلیة  5000  غیر مباشرة  أجوردینار  1200

    دینار إیجار المصنع  1500

  المطلوب
  إیجاد القیم التالیة:

  خالل المدة. نتاج. تكلفة المواد المباشرة المستخدمة في اإل1
 . مجموع التكالیف الصناعیة غیر المباشرة خالل المدة .2

  . مجموع التكالیف البیعیة خالل المدة.3
  جابة االسئلة المقالیة

  سئلة المقالیةألجابة اإ

  حل التمرین الثاني 
  . التكلفه االولیة 1

  المباشرةجور التكلفه االولیة =تكلفةالمواد المباشرة + تكلفه األ              
              ) =64000+52000-28000)+(55000(  

               =88000 +55000   
  دینار  143000=                

  . تكلفة البضاعة المصنعة 2

تكلفة البضاعة المصنعة = التكلفه االولیة +تكلفة صناعیة غیر مباشرة +بضاعة تحت التشغیل           
  31/3بضاعة تحت التشغیل في  – 1/3في 

           =143000 ) +3 *55000/0.5+ (16000 -13000   
  دینار  476000=          
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  حل التمرین الثالث 
   نتاج.تكلفة المواد المباشره المستخدمة في اإل 1

  دینار  19700= 2800 – 16300+  6200=             

  . التكلفة المباشرة الصناعیة  2

  دینار  26900=  2700+ 4500+  19700=         

  . التكلفة الصناعیة غیر المباشرة 3

  دینار  2750= 1400+  1350=       

  . التكلفه البیعیة 4

  دینار  2780=  450+  1200+  900+ 230=      

  حل التمرین الرابع 
  حسب طریقة الحد االدنى واالعلى فأن  

   االعلىو ى التغیر في التكالیف بین الحد االدن=     التكلفة المتغیرة للوحدة  

  االعلى  و التغیر في النشاط بین الحد االدنى                                

                            = 10500-9000  

                               8000 -6500  

                           =3000     
                            3000  

                           =1   

  دینار  8000وحدة =  8000  *  1=  للوحدة التكلفة المتغیرة

  دینار  2500=  8000 – 10500ذن التكلفة الثابتة  = إ

  حل التمرین الخامس 
  دینار 15000هي  2012التكلفة األولیة لشهر آذار /  .1

  دینار 236000هي  2012تكلفة البضاعة المصنعة لشهر آذار /  .2

  س حل التمرین الساد
  دینار 17000خالل المدة هي  نتاج. تكلفة المواد المباشرة المستخدمة في اإل1

 دینار 3500. مجموع التكالیف الصناعیة غیر المباشرة خالل المدة هي 2

  دینار 2500. مجموع التكالیف البیعیة خالل المدة هي 3
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  التكلفة (المنهج الكلي والمنهج المتغیر)تحدید : مناهج لعشرونا الفصل
  

 

  أهداف الفصل التعلیمیة

  -بعد دراسة هذا الفصل یتوقع ان یكون القارىء ملمًا باالمور التالیة:

 معرفة دور احتساب التكلفة في خدمة قرارات التسعیر •

 میل التكلفة الكلیة والمتغیرة.والمنتج باستخدام مداخل تح نتاجتحدید تكلفة اإل •

 .القرارات إتخاذشرح مفهوم مساهمة الربح ودوره في خدمة اإلدارة في  •
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  مقدمة  1

حاسب مالمتوقعة للمنتجات والخدمات وقیام  سعارلتقدیر األ أساستعتبر التكالیف وعملیة احتسابها 
القرارات  إتخاذدى االدارة في مجال كالیف في قیاس التكلفة وبطرق علمیة مختلفة یتیح مرونة اعلى لتال

 فإن. وبالتاكید في اوقات مختلفة لنفس االسواق أوتسعیر المنتجات في اسواق جدیدة وباالخص قرارات 
التدخل  أوسیطرة اإلدارة مثل المنافسة في السوق تخرج عن  أخرىقد تتاثر بعوامل تسعیر العملیة 

ا في هذ. تسعیرالمؤثرة في عملیات وامل هامة وهي عبعض السلع والخدمات  أسعارالحكومي في 
 إحتسابنستعرض بعض العوامل المؤثرة في قضایا تسعیر السلع والخدمات وأهمیة الفصل الدراسي 

العناصر المؤثرة في تسعیر السلع والخدمات  أهممن  إنبما یفید في قضایا التسعیر.  نتاجكلف اإل
 نتاجكلف اإل إحتساب أیضاً هذه الوحدة تستعرض  فإنالتالي السلعة المقدمة وب أوعنصر التكلفة للمنتج 

الكلف بالمدخل  إحتسابأهمیة  وتبرزالمدخل المتغیر والمدخل الكلي اسلوبین هامین,  أو وفق مدخلین
  .داریةالقرارات اإل إتخاذ إستعراضالدراسیة الالحقة عند  الفصولالمتغیر بشكل أوسع في 

  یات التسعیرأساس 2

  تسعیر  الأهمیة  1. 2

القرارات الخاصة بالتكالیف والتسعیر  إتخاذة العالیة التي تحیط بالشركة تعتبر عملیة سفي ظل المناف
القرارات التي تواجه المدیرین بشكل دوري حیث ان نجاح الشركات على المدى الطویل یعتمد  أهممن 

 ة) وتكلفة المنتج (الخدمة)سعر المنتج (الخدملشركة والذي یعتمد بدوره على لعلى الربح التشغیلي 
  للزبائن. ماتم تقدیمهیالذي 

نتائج سلبیة على الشركة ففي حالة ان  إلىذلك قد یؤدي  فإنتم وضع السعر بشكل غیر دقیق  إذا
المبیعات وفي حالة ان السعر  إنخفاضالسعر مرتفع قد تفقد الشركة فرصة تحقیق الربح بسبب 

توفر المعلومات . ویعتبر ف الخاصة بذلك المنتج (الخدمة)منخفض فانه قد الیمكن تغطیة التكالی
القرارات المناسبة  إتخاذالمنافسین,..) تساعد المدیر في و  والسوق( الزبائن, نتاجالخاصة بتكلفة اإل

  وبالتالي على المستثمرین لدى الشركة.على الشركة  الخاصة بعملیة التسعیر مما ینعكس ایجاباً 

ة ر یه ومتغمرنبحیث تكون معلومات  من المعلومات ولألاسي على النوع انركز في هذا الفصل الدر 
 إضافيخدمة في سوق  أوالتسعیر لمنتج  فقرار القیمة حسب نوع قرار التسعیر المتاح امام المدیر,

خدمة في سوق  أویر لمنتج قرار التسعمعلومات تختلف عن  إلىیحتاج  ضمن عرض خاص أو
العالقة بین السعر وطبیعة السوق والمنافسین ثم  وبشكل مختصرتالي في الجزء ال أولنتن .إعتیادي
  دور التكالیف في خدمة قرارات التسعیر من خالل مداخل مختلفة الحتساب التكلفة.نناقش 

   . عوامل التسعیر2. 2

التقدیریة للسلع والخدمات والتي یتوقع الحصول علیها  سعارالمستهدفة على أنها األ سعارتعرف األ
یجب  فإنهامقبولة  سعارحصولهم على هذه السلع والخدمات. وحتى تكون هذه األ العمالء نظیرمن 

أن تغطي تكالیف المنشأة وتسمح لها بتحقیق معدل ربح مناسب على رأسمالها المستثمر. ویجب أن 
ة فإنهم مرتفع سعاره األكانت هذ إذاتسایر القیم المتوقعة التي یعطیها العمالء للسلع والخدمات ألنه 
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مرتفعة  سعارالمنافسین. ولهذا یجب أن ال تكون األ إلىللجوء اتغییر المنشأة و  إلى نقد یضطرو 
عدم  إلىیجب أن ال تكون منخفضة حتى ال تؤدي بالمنشأة  وأیضاً  لضمان مصالح المنشأة وعمالئها

  .تحقیق خسائر إلى أوتحقیق أرباح 

فذلك كان السعر مرتفعًا  إذا فمثالً  .عتباربعین اإلعدد من العوامل یجب أخذ  سعارفعند تحدید األ
حصتهم السوقیة على حساب الحصة السوقیة  فتزدادالمنافسین  إلىشجع الزبائن على التحول ی

الصناعة  إلىالسعر قد یشجع أطرافًا جدیدًة على الدخول  إرتفاع فإنذلك  إلىللمنشأة. وباإلضافة 
  ة السوقیة للمنشأة واإلضرار بمصالحها.نقص الحص إلىوهذا بطبیعة الحال یؤدي 

تخفیض معدل العائد على رأس  إلىیجب أن ال تكون منخفضة حتى ال تؤدي  سعاراأل فإنوبالنتیجة 
ضرورة أن  إلىوقد توصلت األبحاث وأن ال تكون مرتفعة حتى تستطیع أن تنافس في السوق,  المال

 ة، ففي المدى الطویل یمكن أن تتغیر المنتجاتفي المدى الطویل عن التكالیف الكلی سعارتزداد األ
. ولكن في المدى القصیر تركز المنشأة الخاصة بها طرق التوزیع والتسویق أوها تصنیع قطر  أو

 إستردادالتركیز على  إلىالتكالیف الكلیة وقد یصل األمر فیها في بعض الحاالت  إستردادعلى 
تغطیة جزء  یساهم في إضافيیعتبر هامش لیف المتغیرة التكلفة المتغیرة فقط. وكل ما یزید عن التكا

تم تغطیة هذه التكالیف بعدها تتحقق األرباح. وعمومًا نجد أنه على الرغم  وٕاذامن التكالیف الثابتة 
 وجودتهما من وجود قدرة محدودة لإلدارة على رقابة السعر عن طریق رقابة تنوع المنتجات والخدمات

لدیها قدرة أكبر على رقابة التكالیف. ولذلك نرى في الوقت الحالي تركیزًا  فإنوالحمالت اإلعالنیة 
كن على موضوع التكالیف المستهدفة والتي تقوم على ضرورة أن تسایر التكالیف المستوى الذي یمّ 

اإلدارة من تحقیق مستوى األرباح المناسب وٕاشباع رغبات المستهلكین مع المحافظة على وجود 
   . ةالمنافس سعاراأل

  العرض والطلب على السعر  أثر 3. 2

 أوالعــرض والطلــب عنــد تحدیــد ســعر المنــتج الســعر مــع عالقــة  عتبــارإلخــذ بعــین اأن تأاالدارة علــى 
, فكلمـا زاد  طردیـةوبـین العـرض والسـعر عالقـة الخدمة , فالعالقة بین الطلب والسـعر عالقـة عكسـیة 

الطلــب  فــإن ل العمیــل , نظــرة العمیــل للمنــتج ,...)الســعر ( مــع بقــاء العوامــل االخــرى ثابتــة مثــل دخــ
  )1سوف یقل والعرض سوف یزداد كما هو واضح من الشكل رقم (

عالقة السعر مع العرض والطلب

الكمية

عر
س

ال

  
  )1الشكل رقم (                                       
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یمثــل العالقـة بــین الســعر والطلـب وبالتــالي فهــو ذو داللــة  التنــازلين خـط العالقــة أیالحـظ مــن الشــكل 
فیمثــل العالقــة بــین الســعر مــا زاد الســعر قلــت كمیــة الطلــب, أمــا خــط العالقــة التصــاعدي عكســیة فكل

ن مـوالعرض وبالتالي هو ذا داللة طردیة فكلما زاد السـعر قلـت كمیـة الطلـب وزاد العـرض والخالصـة 
  )طردیةعاله ان میل الطلب سالب ( عالقة عكسیة) ومیل العرض موجب ( عالقة الشكل أ 

دالـة الطلــب وهــذه الدالــة تبــین  أوفــإنهم یبــدأون بتحدیــد منحنــى  سـعاربدراســة األ یینادقتصــاإلعنـد قیــام 
حیــث یمثــل هــذا المنحنــى العالقــة بــین الكمیــة المباعــة والســعر  .الســعرالعالقــة بــین الكمیــة المطلوبــة و 

ا نه یجب علیهـإف من منتجاتها ةإضافین تتمكن من بیع وحدات أرادت الشركة أنه كلما أفتراض إعلى 
وهــذا بــدوره یتطلــب مــن صــانع قــرار التســعیر معرفتــه بمــا یســمى المرونــه   .هاأســعار ن تقــوم بتخفــیض أ

 إنخفـاض أوالعمیل لتغییـر السـعر مـن حیـث زیـادة  ستجابة)إ( تاثروهو یقیس مدى السعریة لمنتجاتها 
ة ومنتجــات فـبعض المنتجــات تكــون ذات مرونــة ســعریة عالیــ علــى الســعر الجدیــد الكمیـة المشــتراة بنــاءً 

تذاكر السفر فانه سوف نالحـظ  أسعارارتفعت  إذاذات مرونة سعریة متدنیة فعلى سبیل المثال  أخرى
الكمیـات المشـتراة لـن تتـاثر  فـإنمثـل الـدواء) یة (أساسرتفع سعر مادة إ وٕاذاین انخفاظ في عدد المسافر 

  :معادلة التالیةمن خالل ال (م) مرونة الطلب  م احتسابتوی .السعر إنخفاض أوبزیادة 
  نسبة التغیر في الكمیة المطلوبة للمنتج 

  نسبة التغیر في سعر المنتج 
  أو

  ) 1+ ك 2(ك) ÷  1ك – 2(ك

  ) 1+ س 2(س) ÷  1س – 2(س
  السعر س:   ك: الكمیة     أن:حیث 

عنـد كـل تقوم المنشأة بـإجراء دراسـة سـوقیة لتحدیـد الكمیـة المتوقـع بیعهـا ولغایات تحدید مرونة الطلب 
التــالي وذلــك علــى ســبیل وتكــون البیانــات المتــوافرة مــن هــذه الدراســات كمــا فــي الجــدول  ،ســعر مقتــرح

  .المثال

كمیة الوحدات 
 )آالف( المطلوبة

السعر 
 بالدینار

مرونة الطلب 
 (م)

 آالف(االیرادات 
  الدنانیر)

5 10 6.33 50 
10 9 3.40 90 
15 8 2.14 120 
20 7 1.44 140 
25 6 1.00 150 
30 5 0.69 150 
35 4 0.47 140 
40 3 0.29 120 
45 2 0.16 90 
50 1  50 
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وحـــدة وان إیراداتهـــا  آالف 5الكمیـــة المباعـــة  فـــإندنـــانیر  10كـــان الســـعر إذانجـــد أنـــه  الســـابقمـــن الجـــدول 
ــانیر للوحــدة ترتفــع الكمیــة إلــى 9تــم تخفــیض الســعر إلــى وٕاذادینــار  ألــف 50اإلجمالیــة  (  دةوحــ آالف 10دن

دینــار اي انــه تــم  ألــف 90 إلــىدینــار  ألــف 50وبالتــالي ترتفــع االیــرادات مــن  وحــدة) آالف 5بزیــادة مقــدارها 
ان معامــل مرونــة الطلــب بــ علمــاً  %80زیــادة المبیعــات بنســبة  إلــى أدىممــا  %10تخفــیض الســعر بنســبة 

 . 6.33یساوي 

 40 إلىوحدة  ألف 35ان الكمیة ترتفع من  دنانیر نالحظ 3 إلىدنانیر  4السعر من  إنخفاضما في حالة أ
 ألـف 120 إلـىدینـار  ألـف 140وحـدة) وبالتـالي تـنخفض االیـرادات مـن  آالف 5وحـدة (بزیـادة مقـدارها  ألـف

علمــا بــان  %14.3المبیعــات بنســبة  إنخفــاض إلــى أدىممــا  %25.اي انــه تــم تخفــیض الســعر بنســبة  دینــار
  .0.47 معامل مرونة الطلب یساوي

  عامل مرونة الطلب:نالحظ مایلي بخصوص م مما سبق
تغیـر كبیـر فـي  إلـىهذا یعني ان تغیر بسیط في السعر یـؤدي  فإن عاليكان معامل مرونة الطلب  إذا 1

  .الكمیة المطلوبة
 إلىهذا یعني ان تغیر كبیر في السعر یؤدي  فإن )قل من واحدأمتدني (كان معامل مرونة الطلب  إذا 2

  طلوبةتغیر بسیط في الكمیة الم
   التكلفة على السعر أثر . 3

حصـة الشـركة فــي  أومنتجـات الشـركة مثـل زیــادة االربـاح  یوجـد عـدة عوامـل داخلیــة تـؤثر فـي عملیـة تســعیر
تكلفــة المنــتج الــذي یمكــن احتســابه بــاكثر مــن اهمهــا  إلــىباالضــافة واســتمراریة الشــركة فــي عملهــا االســوق 
سـاب تكلفـة المنـتج علـى تفعلى سبیل المثال یمكن اح داریةة اإلمن ناحیة محاسبة التكالیف والمحاسب منظور
 أوایقــاف هــذا القســم  أوقــرار باســتمرار نشــاط قســم معــین  إتخــاذ أو التكلفــة المتغیــرة أوالتكلفــة الكلیــة  أســاس
تسـعیر  إلـىن نحتـاج أیمكـن  أو ا مـن المـوردین ئهشـرا أو المنشـأةقـرار بتصـنیع مكونـات المنـتج داخـل  إتخاذ

 نتـاجیطلبـون فیهـا شـراء كمیـات مـن اإلوالتـي المنشـأة  إلـىالتـي یتقـدم بهـا العمـالء لطلبیات الخاصـة و بعض ا
  السوق.  سعارمغایرة أل أسعارب أوو/بمواصفات خاصة بهم 

اي مقـدار الزیـادة  علـى التحلیـل التفاضـلي للتكـالیف واإلیـرادات عتمادیجب اإل هذا النوع من القرارات  تخاذإل
وعنـدما تكـون اإلیـرادات التفاضـلیة للطلبیـة أكبـر مـن التكـالیف ما یناظرها مـن زیـادة فـي التكلفـة. في االیراد و 

تحقیق هامش مساهمة موجب یعمل على تغطیة التكالیف الثابتة  إلىالتفاضلیة یتم قبول العرض ألنه یؤدي 
تتوقـــف التكلفـــة و  ه القـــراراتهـــذ إتخـــاذیًا فـــي أساســـدورًا لهـــا التكـــالیف  فـــإنوبالتـــالي المنشـــأة. وزیـــادة أربـــاح 

التكلفـة التفاضـلیة  فـإنالتفاضلیة على حالة الطاقة المتاحـة، فـإذا كـان لـدى المنشـأة طاقـة عاطلـة عـن العمـل 
وتســـلیم  نتــاجتكــون هــي التكلفـــة المتغیــرة وأن الحــد األدنـــى للســعر الــذي یمكـــن قبولــه هــو التكلفـــة المتغیــرة إل

لـم یتـوافر لـدى المنشـأة  إذایتم إهمال التكالیف الصناعیة الثابتـة. أمـا  الوحدات التي یتكون منها الطلب. وهنا
التكلفــة المتغیــرة، ففــي هــذه الحالــة عنــد قبــول  إلــى الضــائعةطاقــة عاطلــة عنــدها یجــب إضــافة تكلفــة الفــرص 

متاحة لدیها مما یفقـدها األربـاح التـي تنتجهـا وهـذه  أخرىات إستخدامالطلب الخاص سوف تضحي المنشأة ب
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علــى البیانــات الــواردة فــي المثــال  عتمــادربــاح تعــرف بتكلفــة الفرصــة البدیلــة ولتوضــیح هــذا األمــر ســیتم اإلاأل

  -التالي:

 1 مثال

إحدى  لدى واحد والتي حددت لمنتج داریةوتكالیف التسویق والتكالیف اإل نتاجاآلتي بیانات عن تكالیف اإل

   -:الصناعیة الشركات

  التكلفة المتغیرة  البیان

  

  20      واد مباشرةم

  15  أجور مباشرة

  12  متغیرة –تكلفة صناعیة غیر مباشرة 

  30  ثابتة –تكلفة صناعیة غیر مباشرة 

  2  متغیرة  –ٕاداریةمصروفات تسویقیة و 

 6  ثابتة  –ٕاداریةمصروفات تسویقیة و 

  85  المجموع

هناك امام  دینار. وأن 100هذا المنتج تباع في السوق المحلیة بسعر الوحدة الواحدة من أن على فرض 

ولمرة واحدة, فهل تقبل الشركة بهذا العرض حسب  دینار فقط 75االدارة عرض خاص الحد الزبائن وبسعر 

لزبائن ل مبیعات الشركةذلك لن یؤثر على  فإنحال قبول طلب الزبون علماانه في ( الحاالت التالیة

  :ین)عتیادیاإل

  ئضةیة فاإنتاج. في حالة عدم وجود طاقة 1

  یة فائضة إنتاج. في حالة وجود طاقة 2

  1حل مثال 

 100ارباح حیث ان السعر في السوق المحلیة تحقق  المباعةبدراسة الوضع الحالي نجد أن وحدة المنتج 

وبما انه الیوجد طاقة عاطلة لدى الشركة سوف ننصح . دینار 85ة االجمالیة للوحدة وهو دینار یفوق التكلف

  دنانیر وهو فرق السعرین. 25العرض الن قبول العرض سیفقد الشركة مبلغ  االدارة بعدم قبول

قبول العرض یحقق هامش مساهمة  فإن نتاجكان لدى الشركة طاقة فائضة وغیر مستغلة في اإل إذاما أ

 49ة فقط إضافیستكلف المنشأة تكلفة  نتاجة في اإلإضافی) اي ان كل وحدة 49-75دنانیر ( 26مقداره 

للوحدة الواحدة والذي بدوره سوف یخفض من دینار  26یراد إوستحقق  موع التكلفة المتغیرة)(مج دینار

  .التكالیف الثابتة على مستوى الشركة

  التكلفة الكلیة  منهج. 4

) (المتغیرة والثابتهالصناعیة  جمیع التكالیفتحمیل احتساب تكلفة المنتج من خالل  حسب هذا المدخل یتم

  یلي:كما تكالیف متغیرة وتكالیف ثابتة نوعین إلىفي المنشأة   تصنفكالیف حیث ان الت ,للمنتج
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 أو نتاجوهي التكالیف التي یتغیر مجموعها طردیًا مع التغیر في حجم اإل :التكالیف المتغیرة  :أوالً 
  :التالي) 2(ویمكن تمثیلها بالشكل  منها ثابت.  نتاجن نصیب وحدة اإلأالنشاط و 

  التكالیف المتغیرة
  

  دینار 1000                                             

دینار 500                

                                                             
 

  
     وحدة             200وحدة      400مستوى النشاط                                

  

  )2شكل رقم (
دینار  500وحدة بلغت التكلفة المتغیرة  200نه عند مستوى أاني السابق یالحظ من الرسم البی

دینار اي عندما تضاعف  1000 إلىوحدة ارتفعت التكالیف  400مستوى النشاط الى إرتفاعوعند 
من التكلفة المتغیرة نجد  نتاجالنشاط تضاعفت التكلفة المتغیرة, وفي حالة احتساب نصیب وحدة اإل

  دینار عند اي من المستویین.  2.5یث تبلغ ان القیمة ثابتة ح
 نتاجوهي التكالیف التي یبقى مجموعها ثابتًا بغض النظر عن التغیر في حجم اإل :التكالیف الثابتة  ثانیًا:

من التكالیف نصیب الوحدة  فإنولذلك  نتاجضمن المدى المالئم لإل نتاجطالما بقیت تغیرات اإل
  :التالي) 3( ویمكن تمثیلها بالشكلحدات النشاط. یتناسب عكسیًا مع عدد و  الثابته

  
                            

                                                                                                                                  

  15000             غیر النشاط    بت رالتكالیف الثابتة ال تتغی                        

 
  

    وحدة               200وحدة      400مستوى النشاط                                  
  

  )3شكل رقم (

 دینار 15000وحدة بلغت التكلفة الثابتة  200یالحظ ایضًا من الرسم البیاني السابق انه عند مستوى 
مستوى  إرتفاعوعند  دینار 75وحدة هو  200ف الثابته عند مستوى ونصیب الوحدة الواحدة من التكالی

دینار اي عندما تضاعف النشاط لم  15000وحدة بقیت التكالیف الثابتة عند مستوى  400 إلىالنشاط 
 إلىدینار  75بعكس نصیب الوحدة الواحدة من التكالیف الثابته حیث انخفض من  تتغیر التكلفة الثابتة,

  دینار 37.5

ان هذه الطریقة تعتمد  نالحظ طریقة التكلفة الكلیةتفاصیل احتساب تكلفة المنتج من خالل  إلىلرجوع وبا
غیر  الثابته الصناعیة التكالیفالثابتة والمتغیرة للمنتج بما فیها  الصناعیة على تحمیل جمیع التكالیف

 التكالیف
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. نتاجمیلها على وحدات اإلوتقوم بتح نتاجمن تكالیف اإل جزء حیث تعتبر حسب هذه الطریقةالمباشرة 
  على البیانات اآلتیة: عتمادالتكالیف الكلیة في التسعیر سیتم اإل إستخداموإلیضاح كیفیة 

  2 مثال

أحد المنتجات  إنتاجالتي تقوم ب الصناعیة توافرت المعلومات التقدیریة التالیة من سجالت إحدى الشركات
  وبیعه.

  إجمالي التكالیف  تكلفة الوحدة  

    10  باشرةمواد م
    12  أجور مباشرة

    7  متغیرة –تكلفة صناعیة غیر مباشرة 
  154000  7  ثابتة –تكلفة صناعیة غیر مباشرة 

    4  متغیرة ٕاداریةو  مصروفات تسویقیة
  66000  3  ثابتة ٕاداریةمصروفات تسویقیة و 

  220000  43  المجموع

  
ا المستوى في تحمیل التكالیف الصناعیة هذ إستخداموحدة ویتم  22000ویقدر مستوى الطاقة العادیة بـ

  .اً دینار  110000. وترغب الشركة في تحقیق أرباح مقدارها نتاجوحدات اإل علىالثابتة 
  المطلوب

  تحدید السعر الذي یحقق الربح المخطط.
  الحل

  = تكلفة الوحدة + العالوة  السعر

تعرف العالوة بانها اي زیادة عاى تكلفة . و للوحدة Mark  upالـ اي العالوة قبل تحدید السعر یجب تحدید 
ة إضافیالسعر وبالتالي فهذا یتضمن مایضاف على تكلفة الصنع من اي تكلفة  إلىللوصول  نتاجاإل

  المعادلة التالیة: إستخدامویتم التعبیر عنها ب وارباح مخططة إداریة أوتسویقیة 
  

  رباح المخططة+ األ داریةالمصروفات التسویقیة واإل     = للوحدة العالوة
  عدد وحدات الطاقة العادیة            

الثابتة  داریةوالمصروفات التسویقیة واإل یناراً د 88000=  22000× 4أن المصروفات التسویقیة المتغیرة = 
  -كالتالي: العالوةوعلیه تكون دینار  110000واالرباح المخططة تساوي  دیناراً  66000تساوي 

  110000+  66000+  88000     = العالوة للوحدة 
22000         

  12 = العالوة للوحدة
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تكلفة الوحدة تساوي تكلفة المواد المباشرة واألجور المباشرة والتكالیف  فإنوحسب طریقة التكلفة الكلیة 
  دینار. 36 = ) 7+ 7 + 12+10وهي تساوي ( )الثابتة والمتغیرة(الصناعیة غیر المباشرة 

  العالوة +التكلفة   =السعر  فإنوعلیه 
  اً دینار  48=  12+  36                        

  -:من خالل طریقة التكلفة الكلیة ویمكن التحقق من صحة اإلجابة بإعداد قائمة الدخل اآلتیة

  1056000  48×  22000 یرادات المبیعاتإ

  792000  36×  22000 تكلفة البضاعة المباعة (التكالیف الصناعیة الثابتة والمتغیرة)

  264000  مجمل الربح

  88000   یطرح المصروفات التسویقیة المتغیرة

  66000  ةبتوالتسویقیة الثا داریةیطرح المصروفات اإل

  110000  صافي الربح

عتبارهـا إ ي تـم أعلـى المنـتج الثابتـه  التكـالیف الصـناعیة غیـر المباشـرةعاله انه تم تحمیل أ نالحظ من المثال 
 فـإنلـم یـتم بیـع المنـتج خـالل الفتـرة الحالیـة  إذانـه حسـب هـذه الطریقـة أي أتكـالیف فتـرة  تكالیف منـتج ولـیس

  . منه التي اعتبرت جزءً  هذه التكالیف سترحل للفترة الالحقة من خالل مخزون اخر المدة

  لكلیةمزایا طریقة التكلفة ا

لفة الخاصة بإحدى الشركات فإذا اعتبرت التك ،إستقرار التسعیر في الصناعة إلىقد یؤدي إستخدامها  .1
التي یجب أن تسود في  سعارها تعتبر تقدیرًا مناسبًا لألأسعار  فإنتقدیرًا مناسبًا لتكالیف الصناعة 

 الصناعة.

تعتبر هذه الطریقة سهلة نسبیًا ویمكن إستخدامها في تسعیر كل المنتجات وبعد تحدید النسبة یمكن  .2
  ومندوبي المبیعات.رؤساء األقسام  إلى سعارتفویض تحدید األ
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  -:ومن عیوب هذه الطریقة اآلتي

نصیب الوحدة من هذه التكالیف  فإنتم تحمیل التكالیف الصناعیة الفعلیة على الوحدات المنتجة  إذا .1
 مواجهة إلىسعر البیع سوف یتذبذب هو اآلخر، وهذا قد یؤدي  فإن العالوةسوف یتذبذب، وعند ثبات 

  لتسویقیة األخرى، مما یفقد المنشأة جزءًا من حصتها السوقیة.مشكلة مرونة الطلب والعوامل ا
ذلك یضعف من رغبتها في رقابة  فإنتكالیفها الكلیة،  أساسها على أسعار ت المنشأة فرض إستطاع إذا .2

  التكالیف.

  تكلفة المتغیرةال منهج. 5

تتضمن كًال والتي  تغیرة فقطالصناعیة الم بالتكالیف نتاجالتكلفة المتغیرة بتحمیل اإل مدخل أو تقوم طریقة
 التكالیفتعتبر  حیث  ,المتغیرةغیر المباشرة من المواد المباشرة واألجور المباشرة والمصروفات الصناعیة 

الثابتة ویتم خصم  داریةالمصروفات التسویقیة واإل إلىتكالیف فترة وتضاف  الثابتة غیرالمباشرة الصناعیة
  رقم صافي الربح. إلىلمساهمة قبل التوصل مجموع هذه التكالیف من رقم هامش ا

غیر المباشرة  الثابته التكالیف الصناعیة نه في حالة عدم بیع المنتج خالل الفترة الحالیة ال یتم ترحیل أي أ
بل تحمیلها على الفترة  خر المدة)آ( مخزون  الفترة الالحقة وذلك بسسب عدم تحمیلها على المنتج إلى

خر المدة حسب طریقة التكلفة الكلیة دائما آن تكلفة مخزون أومن هنا نستنتج  .هاالمالیة التي استحقت ب
التكلفة لنفس المخزون حسب الطریقة المتغیرة وذلك بسبب انه حسب الطریقة الكلیة یتم  اكبرمن تكون

  كثر.تجة والتي تمثل المخزون بتكالیف أتحمیل الوحدات المن

   لمساهمةهامش امدخل التكلفة المتغیرة ومفهوم 

(التكالیف الصناعیة یعرف هامش المساهمة على أنه الفرق بین سعر البیع والتكلفة المتغیرة للوحدة المباعة
الفرق بین اإلیرادات والتكلفة المتغیرة  أیضاً . وهو یمثل والتسویقیة المتغیرة) داریةالمتغیرة + التكالیف اإل

  دید نقطة التعادل والتسعیر ,....الخ.ویعتمد على هذا المفهوم في تح للبضاعة المباعة.

المصروفات و املة التكالیف الصناعیة الثابتة یتم معحسب مفهوم التكلفة المتغیرة  فإنه شرنا سابقاً أوكما 
 إلىمصروفات فترة ویتم طرحها من رقم هامش المساهمة قبل التوصل على أنها الثابتة  داریةالتسویقیة واإل
  .التالي تظهر قائمة الدخل المعدة حسب طریقة التكلفة المتغیرة كما في الشكلویمكن أن  الربح.رقم صافي 

 ×    ایرادات المبیعات

   المتغیرة  التكالیفناقص: 

تكالیف الصناعیة المتغیرة (مواد واجور مباشرة و  التكلفة
 غیرة)مت صناعیة غیر مباشرة

 (×) 

  ×   هامش المساهمة الصناعي
تكالیف متغیرة (المتغیرة  داریةإلالمصروفات التسویقیة وا

 غیر صناعیة)

 (×) 

 ×  هامش المساهمة 
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   ناقص: المصروفات الثابتة

  × الصناعیة الثابتة

  × التسویقیة الثابتة

  × الثابتة  داریةاإل

 (×)  إجمالي المصروفات الثابتة 

 ×   صافي الربح

  قائمة الدخل حسب طریقة التكلفة المتغیرة 

وما  ( نقطة التعادل)أن هامش المساهمة یعمل على تغطیة المصروفات الثابتة نالحظ عالهأ  ئمةالقامن 

یزید عن ذلك یسمى صافي الربح. وبالتالي ال تتحقق األرباح إال بعد تغطیة التكالیف المتغیرة للبضاعة 

حیث تتطلب هذه القرارات  ةداریالمباعة والتكالیف الثابتة. ویفید هامش المساهمة في الكثیر من القرارات اإل

وسیتم  ،تولید هامش مساهمة موجب حتى تتحسن أرباح المنشأة إلىأن تقوم األنشطة المختلفة في المنشأة 

  .القرارات في الوحدات الدراسیة الالحقة إتخاذات هامش المساهمة في إستخدامتغطیة 

  :وف نناقش المثال التاليولزیادة االیضاح بین طریقة التكلفة الكلیة والتكلفة المتغیرة س

  3 مثال

  الصناعیة.  شركة النیل توفرت المعلومات اآلتیة من سجالت 

 2010 2011 
    المخزون

 4200 0 المدة . وحدة أولرصید 

 10000 12000  نتاجاإل

 14200 12000 المتاح للبیع

 12000 7800 الوحدات المباعة 

 2200 4200  نهایة المدة . وحدة رصید

   
    أخرىعلومات م

 25200 16380 للوحدة) 2.1المبیعات( 

 0.90التكالیف الصناعیة المتغیرة (

 للوحدة)

10800 9000 

 5400 5000 التكالیف الصناعیة غیر المباشرة الثابته 

 3750 2250 وتسویقیة متغیرة إداریةتكالیف 

 3750 2250 وتسویقیة ثابته إداریةتكالیف 
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  المطلوب
ن الشركة تستخدم طریقة أ ة علماً التكلفة المتغیر حسب و جمالیة لدخل حسب طریقة التكلفة اإلإعداد قائمة ا

  . حتساب تكلفة المخزونإل أوالً صادر  أوالً الوارد 
  3 مثالحل 

 2010قائمة الدخل لعام 

 طریقة التكلفة المتغیرة   طریقة التكلفة الكلیة

 16380 المبیعات  16380 المبیعات
 7020 التكالیف الصناعیة المتغیرة ناقص:   7020  1 ناعیة المتغیرةالتكالیف الص 
 9360 هامش المساهمة الصناعي  3250   2التكالیف الصناعیة غیر المباشرة الثابته 

  10270 تكلفة البضاعة المباعةناقص: 

وتسویقیة  إداریةتكالیف ناقص: 
 2250 متغیرة

 7110 هامش المساهمة  6110  مجمل الربح

  4500   3وتسویقیة إداریةتكالیف اقص: ن

التكالیف الصناعیة غیر ناقص: 
 5000 المباشرة الثابته 

 2250 وتسویقیة ثابته إداریةتكالیف ناقص:    
 (140)  6الربح ( الخسارة) التشغیلي  1610  6الربح ( الخسارة) التشغیلي

     
     

  2011قائمة الدخل لعام 

 طریقة التكلفة المتغیرة   طریقة التكلفة الكلیة

 25200 المبیعات  25200 المبیعات
 10800 التكالیف الصناعیة المتغیرة ناقص:   10800 التكالیف الصناعیة المتغیرة 

التكالیف الصناعیة غیر المباشرة الثابته 
 14400 هامش المساهمة الصناعي  1750 4 2010

التكالیف الصناعیة غیر المباشرة الثابته 
2011 5  4212  

وتسویقیة  إداریةتكالیف ناقص: 
 3750 متغیرة

 10650 هامش المساهمة  16762 تكلفة البضاعة المباعةناقص: 

  8438 مجمل الربح

التكالیف الصناعیة غیر ناقص: 
 5400 المباشرة الثابته 

 3750 وتسویقیة ثابته إداریةتكالیف ناقص:   7500 وتسویقیة  إداریةتكالیف ناقص: 
  1500  الربح ( الخسارة) التشغیلي  938  بح ( الخسارة) التشغیليالر 

×  0.9عدد الوحدات المباعة ( × التكالیف الصناعیة المتغیرة للوحدة  التكالیف الصناعیة المتغیرة = 1
7800 (  

عدد × للوحدة  التكالیف الصناعیة غیر المباشرة الثابته=  التكالیف الصناعیة غیر المباشرة الثابته 2
  )7800] × 12000 ÷ 5000 [وحدات المباعة(ال
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+  2250ثابتة (وتسویقیة  إداریةتكالیف  + وتسویقیة متغیرة إداریةتكالیف =  وتسویقیة إداریةتكالیف  3
2250(   

وكل وحدة من هذا  2010ها خالل عام إنتاجتم وحدة  4200كان  2011المدة لعام  أولمخزون  4
تكالیف الصناعیة غیر المباشرة الثابته التي استحقت خالل من ال دینار 0,4167على المخزون یحتوي 

 فإن أوالً صادر  أوالً ) وبما ان الشركة تستخدم طریقة الوارد 4200] × 12000÷  5000([  2010عام 
  2011خالل عام  أوالً هذه الوحدات سوف تباع 

وحدة  4200نه یوجد إف شرنا سابقاً أوحدة ولكن كما  12000هو 2011عدد الوحدات المباعة خالل عام  5
) 4200 – 12000( 7800هو  2011عام  إنتاجاي عدد الوحدات المباعة من  2010عام  إنتاجمن 

([  4212 هو  2011التكالیف الصناعیة غیر المباشرة الثابته الخاصة بعام ونصیب هذه الوحدات من 
5400  ÷10000 × [7800 (  

تم استخدام  إذالكلیة وتحقیق خسارة لنفس السنة حسب طریقة التكلفة ا 2010رباح لعام أتم تحقیق  6
نه حسب طریقة التكلفة الكلیة تم تحمیل التكالیف الصناعیة أوالسبب في ذلك هو طریقة التكلفة المتغیرة 

ولكن لم یتم بیعها جمیعها حیث  2010ها خالل عام إنتاجغیر المباشرة الثابته على الوحدات التي تم 
ونصیب هذه الوحدات من التكالیف الصناعیة غیر  2011تم ترحیلها لعام  وحدة حیث 4200تبقى منها 

 1750تقلیل التكالیف حسب طریقة التكلفة الكلیة بمبلغ  إلى أدىدینار وهذا  1750المباشرة الثابته هو
وزیادتها بنفس المبلغ حسب طریقة التكلفة المتغیرة وهذا المبلغ یمثل الفرق بین الربح التشغیلي حسب 

  .)  140 - 1610ریقتین(الط
  4مثال 

  -: أظهرت السجالت المحاسبیة إلحدى الشركات البیانات اآلتیة

 26000 عدد الوحدات المنتجة

 23500 عدد الوحدات المباعة

 0 المدة . وحدة أولرصید 

 32 سعر البیع

 13 التكلفة الصناعیة المتغیرة للوحدة

 4 ةالمتغیرة للوحد داریةالتكلفة البیعیة واإل

 130000 تكالیف التصنیع الثابته

 120000 الثابته داریةالتكلفة البیعیة واإل

 -: المطلوب

  .الفرق بینهما سبب وبیان حسب نظریة التكالیف الكلیة والمتغیرة الدخلحتساب إ

  4حل مثال

  الحل:
 قائمة الدخل 
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 طریقة التكلفة المتغیرة  طریقة التكلفة الكلیة

 752000  1 المبیعات   752000  1 المبیعات
 305500 5ناقص: التكالیف الصناعیة المتغیرة   305500  2التكالیف الصناعیة المتغیرة 

التكالیف الصناعیة غیر المباشرة 
 446500 هامش المساهمة الصناعي  117500   3الثابته

 94000 6 ةوتسویقیة متغیر  إداریةناقص: تكالیف   423000 4 ناقص: تكلفة البضاعة المباعة
 352500 هامش المساهمة  329000 مجمل الربح

  214000   وتسویقیة إداریةناقص: تكالیف 

ناقص: التكالیف الصناعیة غیر المباشرة 
 130000 الثابته 

 120000 وتسویقیة ثابته إداریةناقص: تكالیف    
 102500 7الربح ( الخسارة) التشغیلي  115000  7الربح ( الخسارة) التشغیلي

  مالحظات للحل 
  سعر البیع × المبیعات = الكمیة المباعة   1

                =23500   ×32  
   عدد الوحدات المباعة× لوحدة الواحدة المتغیرة لالصناعیة التكلفة =  التكالیف الصناعیة المتغیرة 2
                                   =13  ×23500   =305500  
عدد × للوحدة  الصناعیة غیر المباشرة الثابته = التكلفة  یر المباشرة الثابتهالتكالیف الصناعیة غ 3

  الوحدات المباعة
                                              ) =130000  ÷26000  × (23500  
                                              =5   ×23500  
                                             = 117500   

 لوحدة الواحدةالتكلفة الصناعیة المتغیرة للتكلفة الكلیة للوحدة الواحدة حسب نظریة التكالیف الكلیة = ا
  للوحدة  الثابته غیر المباشرة الصناعیة التكلفة  +

  دینار 18=  5+  13 =                                               
  الثابته غیر المباشرة التكالیف الصناعیة+  التكالیف الصناعیة المتغیرة=  ةتكلفة البضاعة المباع 4

                             =305500    +117500  
                            = 423000  

  عدد الوحدات المباعة  × التكلفة الكلیة للوحدة = أو 
 = 18 × 23500  =423000  

  لوحدة الواحدةالتكلفة الصناعیة المتغیرة ل= حسب نظریة التكالیف المتغیرة ة التكالیف الصناعیة المتغیر  5
  عدد الوحدات المباعة × 

 =13  ×23500  
 =305500  
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 عدد الوحدات المباعة× المتغیرة للوحدة  داریةالتكلفة البیعیة واإلوتسویقیة متغیرة =  إداریةتكالیف  6

 =4  ×23500  
=94000    

  دینار 17=  4+  13ة الواحدة حسب نظریة التكالیف المتغیرة = التكلفة الكلیة للوحد
یبرر ذلك بسبب المخزون و  دینار 12500بین المدخل الكلي والمتغیر یساوي  الفرق في صافي الدخل 7

 كما یلي: 

 = دینار 22) ×  23500 – 26000( یساويالتكلفة الكلیة  مدخلمخزون أخر المدة حسب تكلفة  نإ
   دینار 55000

 17× )  23500 – 26000(  یساوي  التكلفة المتغیرة مدخلمخزون أخر المدة حسب تكلفة إن 
  دینار 42500=  دینار

بنصیبه من تكلفة  التكلفة الكلیة قد حمل مدخلنستنتج أن مخزون أخر المدة في قائمة الدخل حسب 
نه زیادة في الدخل نتج ع دینار مما خفض من تكلفة المبیعات و بالتالي 12500الثابتة  التصنیع
  . دینار 12500بمبلغ 

بالمقارنـة  نتاجاإل معلى صافى الربح یعتمد على حج المتغیرةاستخدام التكالیف  أثرن أنستخلص ومما سبق 
  مع حجم المبیعات.

  .سیكون متقارباً  خلیندالممن  يصافى الربح تحت أ فإنمن حجم المبیعات   نتاجتقارب حجم اإل إذا  )أ(
صـافى الـربح یكـون أكبـر  فـإنیـنخفض)  نتـاجأكثر مما أنتجـت (مسـتوى مخـزون اإل باعت المنشأة إذا  )ب(

  .المتغیرةالتكالیف  مدخلتحت 
صـافى الـربح یكـون أقـل تحـت  فـإنیرتفـع)  نتاجباعت المنشأة أقل مما أنتجت (مستوى مخزون اإل إذا  )ج(

  .المتغیرةالتكالیف  مدخل

  التكلفة المتغیرة  مدخلمزایا وعیوب 

  ا ما یلي:المزای أهممن 

تحلیل عالقة التكلفة والحجم واألرباح: یعتبر تحلیل عالقات هذه العوامل من األمور الهامة تساعد في  1
متغیرة وثابتة وتحدید هامش مساهمة  إلىفي تخطیط الربحیة، وللقیام بذلك ال بد من فصل التكالیف 

ریقة التكلفة المتغیرة یعتبر إعداد قائمة الدخل حسب ط فإننسبة هامش المساهمة، لذلك  أوالوحدة 
  نقطة البدایة في إجراء هذا التحلیل.

قصیرة األجل: تشمل هذه المجموعة على العدید من القرارات مثل  داریةالقرارات اإل إتخاذتساعد في  2
الشراء من مورد، قبول طلبات الشراء  أوالداخلي  نتاجإیقافه، اإل أومنتج  إنتاجقرار: اإلستمرار في 

، وهي التكالیف التي المالئمةتحدید ما یسمى بالتكالیف  إلىاصة. هذه القرارات تحتاج خ أسعارب
القرار،  إتخاذتوفیرها عند عدم  أوهي التكالیف التي یمكن تجنبها  أوترتبط بالقرار محل اإلعتبار، 

لمضافة، وفي وتشتمل هذه التكالیف على التكالیف المتغیرة وتكالیف الفرص البدیلة والتكالیف الثابتة ا
كثیر من األحوال تقتصر التكالیف المناسبة على التكالیف المتغیرة لعدم وجود تكلفة فرص بدیلة 
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إضافة تكلفة ثابتة  إلىللكثیر من األصول التي یتم إستخدامها وال تؤدي القرارات في كثیر من األحیان 
  جدیدة. 

  -ما یلي: ةمتغیر ال التكلفة مدخل الصعوبات التي تواجه أو تانتقادومن اإل 

فئات  إلىأن أكثر مشكلة تواجه الشركات عند تطبیق مدخل التكلفة المتغیرة هي صعوبة تقسیم التكلفة  1
متغیرة وفئات ثابتة. إذ أن التغیر والثبات في التكلفة متعلق بالفترة الزمنیة. ففي الفترة الزمنیة الطویلة 

 .ل تصبح جمیع بنود التكلفة متغیرةاألج

على  عتمادالمقبولة قبوًال عامًا أن یتم إعداد التقاریر المالیة الخارجیة باإل المحاسبیةعاییر تتطلب الم 2
طریقة التكلفة الكلیة، فمبدأ مقابلة اإلیرادات والمصروفات یشترط إلجراء المقابلة أن یكون قد تم 

یتم تأجیل االعتراف  اإلیرادات، وفي حالة عدم  توفر هذا الشرط إنتاجالخدمات المتوقعة في  إستنفاذ
 أوتعتبر ضمن األصول ألنه یتوقع أن یكون لها خدمات  مثالً المستقبل. فاآلالت  إلىبالمصروف 

 إستخدامهذا النقص محاسبیًا ب إستخدامویتم  أخرىمنافع مستقبلیة، وتتناقص هذه الخدمات سنة بعد 
وبنفس المنطق یمكن تبریر  ه مصروفًا ویحمل على الوحدات المنتجةإعتبار الك، لذلك یجب هتإلا

  معالجة بقیة المصروفات الثابتة. 
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  وتمارین الفصل أسئلة

  ختیار من متعدد)(إ ولالتمرین األ 

بلغــت  دینــار ســنویا و 720000وقــد بلغــت قیمــة التكــالیف الثابتــة  تنــتج وتبیــع إحــدى الشــركات ســلعة .1
 60000 إلـىوحـدة  40000الشـركة مـن  إنتـاج. فـإذا زاد دینـار 12قیمة التكلفة المتغیـرة لتلـك السـلعة 

  وحدة، فما هو التغیر الحاصل بتكلفة الوحدة الواحدة من تلك السلعة؟ 

  ستبقى تكلفة الوحدة الواحدة كما هي.  )أ(

  دنانیر 6 تكلفة الوحدة الواحدة سوف تنقص بمقدار  )ب(

  .دنانیر 6تكلفة الوحدة الواحدة سوف تزید بمقدار   )ج(

  ال شيء مما ذكر  )د(

صـــناعیة تنـــتج منـــتج واحـــد, قامـــت هـــذه الشـــركة بإعطـــاء المعلومـــات التالیـــة عـــن ال ســـتقاللإلاشـــركة  .2

  -نشاطها التشغیلي ألشهر سابقة:

 77 سعر البیع

 0 المدة أولمخزون 

 6000 الوحدات المنتجة

  5300 الوحدات المباعة

  التكالیف المتغیرة لكل وحدة 

  20 یةأولمواد 

 14 أیدي عاملة

 4 مصاریف تصنیع متغیرة

  11 داریةالتكلفة البیعیة واإل

  التكالیف الثابتة

  125000 تكالیف تصنیع ثابتة

 70000 داریةاإلو  ةبیعالتكالیف ال

ما هي الكلفة الثابتة التي تحمل على قائمة الدخل كتكلفة فترة في الشهر بإستخدام التكالیف المتغیرة 

  )؟نتاج(ال تحمل على اإل

  

  

  دینار 125000(ب)   دینار 294000(أ) 

  دینار 320000(د)   دینار 195000(ج) 



 

- 621 -  

تنـــتج منتجـــًا واحـــدًا، قامـــت هـــذه الشـــركة بإعطـــاء المعلومـــات التالیـــة عـــن  الیرمـــوك الصـــناعیةشـــركة  .3
  -نشاطها التشغیلي ألشهر سابقة:

 105 سعر البیع

 0 المدة أولمخزون 

 2700 الوحدات المنتجة

 2200 الوحدات المباعة

 500 مخزون آخر المدة

  التكالیف المتغیرة لكل وحدة 
  33 مباشرةمواد 

 15 اجور مباشرة

 2 مصاریف تصنیع متغیرة

تكالیف متغیرة متعلقة بالبیع 
 اإلشراف

9 

  التكالیف الثابتة
  80000 تكالیف تصنیع ثابتة

 12000 تكالیف بیع و إشراف ثابتة

  ي الشهر بإستخدام التكالیف الكلیة؟ما هي الكلفة التي تحمل على قائمة الدخل كتكلفة فترة ف
  دینار 80000  )ب(  دینار 12000  )أ(

  دینار 92000  )د(  دینار 31800  )ج(

  5-4لتالیة لإلجابة على االسئلة من ستخدم المعلومات اإ

, قامت هذه الشركة بإعطاء المعلومات التالیة عن نشاطها صناعیة تنتج منتج واحدال ردنألنهر ا شركة
  :ةالتشغیلي ألشهر سابق

 0 المدة                  أولمخزون 

 8000 الوحدات المنتجة                

 6200 الوحدات المباعة                

 1800 مخزون آخر المدة               

   :التكالیف المتغیرة لكل وحدة

 45مواد مباشرة                                    

 37                جور مباشرة                   أ

 5مصاریف تصنیع متغیرة                      
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 12شراف        إلتكالیف متغیرة متعلقة بالبیع وا

   :التكالیف الثابتة

 24000 تكالیف تصنیع ثابتة                    

 16000 تكالیف بیع وأشراف ثابتة              

  :لشهر بإستخدام التكالیف المتغیرةحدة في االوحدة الوا إنتاجما هي تكلفة  .4
   دینار 87 -أ   دینار 90 -ب     دینار 99 -ج   دینار 104 -د

  :الشهر بإستخدام التكالیف الكلیة الوحدة الواحدة في إنتاجما هي تكلفة  .5
  دینار 87 -أ  دینار 90 -ب     دینار 99 -ج   دینار 104 -د

واحـدًا، قامـت هـذه الشـركة بإعطـاء المعلومـات التالیـة  هـي شـركة صـناعیة تنـتج منتجـاً الریاض شركة  .6
  -عن نشاطها التشغیلي ألشهر سابقة:

 0 المدة أولمخزون 

 23000 الوحدات المنتجة

 21500 الوحدات المباعة

 100 سعر البیع لكل وحدة

  التكالیف المتغیرة لكل وحدة 

 14 یةأولمواد 

 23 أیدي عاملة

 5 مصاریف تصنیع متغیرة

 3 تكالیف متغیرة متعلقة بالبیع اإلشراف

  التكالیف الثابتة

 600000 تكالیف تصنیع ثابتة

 500000 تكالیف بیع و إشراف ثابتة

  ما هو صافي دخل األنشطة التشغیلیة من خالل طریقة التكلفة المتغیرة ؟
  

  دینار 82500  )ب(  دینار 147000  )أ(
  دینار 582500( د)   دینار 682500(ج) 

قامـت هـذه الشـركة بإعطـاء المعلومـات التالیـة  ،صناعیة تنـتج منـتج واحـدهي شركة  مصریةال شركةال .7
  -عن نشاطها التشغیلي ألشهر سابقة:
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 0 المدة أولمخزون 

 9200 الوحدات المنتجة

 8300 الوحدات المباعة

 900 مخزون آخر المدة

  التكالیف المتغیرة لكل وحدة 

 45 مواد مباشرة

 20 اجور مباشرة

 9 مصاریف تصنیع متغیرة

 7 تكالیف متغیرة متعلقة بالبیع اإلشراف

  التكالیف الثابتة

 70000 تكالیف تصنیع ثابتة

 5500 تكالیف بیع و إشراف ثابتة

  ؟التكالیف المتغیرة  إستخدامالوحدة الواحدة في الشهر ب إنتاجما هي تكلفة 

  ینارد 74  )ب(  ینارد 81  )أ(

  ینارد 85  )د(  ینارد 78  )ج(

دینــارًا وذلــك باســتخدام طریقــة  77000صــافي دخــل مقــداره  القــدسحققــت شــركة  2009 خــالل عــام .8
دینــارًا وذلــك باســتخدام طریقــة التكلفــة المتغیــرة. إن معــدل تحمیــل التكــالیف  70700 أوالتكلفــة الكلیــة 

 تـاجإنللسـنوات الـثالث األخیـرة. فـإذا قامـت الشـركة ب إنتـاجدینار) لكل وحـدة  3ة  بلغ (ضافیالثابتة اإل
 .2009فما عدد الوحدات المباعة خالل عام  2009) وحدة خالل عام 18000(

 

  ) وحدة15900(  )ب(  ) وحدة 11700(  )أ(
  ) وحدة24300(  )د(  ) وحدة20100(  )ج(

 , قامت هذه الشـركة بإعطـاء المعلومـات التالیـةاً واحد اً صناعیة تنتج منتجهي شركة  بالد الشامشركة  .9
 -:عن نشاطها التشغیلي ألشهر سابقة

 80 لبیعسعر ا

 0 المدة أولمخزون 

 5300 الوحدات المنتجة

 4900 الوحدات المباعة

 400 مخزون آخر المدة

  التكالیف المتغیرة لكل وحدة 
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 29 یةأولمواد 

 12 أیدي عاملة

 5 مصاریف تصنیع متغیرة

 4 تكالیف متغیرة متعلقة بالبیع اإلشراف

 
  التكالیف الثابتة

 65800 تكالیف تصنیع ثابتة

 47900 تكالیف بیع و إشراف ثابتة

  ؟ التكالیف الكلیة إستخدامما هي الكلفة التي تحمل على قائمة الدخل كتكلفة فترة في الشهر ب

  ینارد 47900  )ب(  ینارد 67500  )أ(
  ینارد 78400  )د(  ینارد 144200  )ج(

  11وحتى  10سئلة من ألستخدم البیانات التالیة لالجابة على اإ
  أحد المنتجات وبیعه. إنتاجمن سجالت إحدى الشركات التي تقوم بهي لتالیة المعلومات التقدیریة ا

 تكلفة الوحدة  

 18 مواد مباشرة

 23 أجور مباشرة

 8 متغیرة –تكلفة صناعیة غیر مباشرة 

 11 ثابتة –تكلفة صناعیة غیر مباشرة 

 3 متغیرة ٕاداریةمصروفات تسویقیة و 

 16 ثابتة ٕاداریةمصروفات تسویقیة و 

 79 المجموع

وحدة ویتم إستخدام هذا المستوى في تحمیل التكالیف  25000 ـویقدر مستوى الطاقة العادیة ب
  .اً دینار  800000. وترغب الشركة في تحقیق أرباح مقدارها نتاجالصناعیة الثابتة على وحدات اإل

  :ن سعر الوحدة المتوقع حسب المدخل الكلي یساويإ .10
   دینار 122 -أ  دینار 84 -ب   دینار 92 -ج  دینار 111 -د

  یة المتوقعة حسب المدخل الكلي تساوينتاجن تكلفة الوحدة اإلإ .11
  دینار 79 -أ  دینار 111 -ب  دینار 60 -ج  دینار 63 -د
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وحـدة علمـًا  1800بلغ عدد وحدات مخزون أخر المدة لفترة زمنیة معینة إلحـدى الشـركات الصـناعیة  .12
خـالل هـذه  نتـاجكان متوسط التكلفة الثابتة المحملة على وحـدة اإلالمدة فإذا  أولأنه ال یوجد مخزون 

 صافي ربح مدخل التكلفة الكلیة مقارنة بصافي ربح مدخل التكلفة المتغیرة. فإندینار  2.5الفترة 

  دینار 4500 بـ یقل  )ب(  دینار 4500 بـیزید    )أ(
  دینار 2.5 یزید بـ  )د(  دینار 2.5 یقل بـ   )ج(
  15وحتى  13ة على االسئلة من البیانات التالیة لالجاب مستخدإ

في مخزون , الیوجد وحدة 38000عدد الوحدات المباعة  , وحدة 40000المنتجة  عدد الوحدات
  وحدة 2000مخزون نهایة المــــدة , المــــدة بدایة

التكلفة , دینار 4المتغیرة للوحدة  داریةالتكلفة البیعیة واإل, دینار 18تكلفة الصنع المتغیرة للوحدة 
, سعر بیع دینار 120000) الثابتة نتاجتكلفة الصنع (اإل, دینار 140000الثابتة  داریةلبیعیة واإلا

  دینار 30الوحدة 

  :یة حسب المدخل الكلي تساوينتاجن تكلفة الوحدة اإلإ .13
  دینار 22 -أ  دینار 25 -ب  دینار 18 -ج  دینار 21 -د

  :یة حسب المدخل المتغیر تساوينتاجن تكلفة الوحدة اإلإ .14
  دینار 2 -أ  دینار 25 -ب  دینار 18 -ج  دینار 21 -د

  :ن هامش مساهمة الوحدة یساويإ .15
  دینار 8 -أ  دینار 12 -ب  دینار 9 -ج  دینار 30 -د
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  ولجابة الصحیحة للتمرین األ إلا
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  د  ا  ب  ب  ب  ب  ا  ج  ج  ب

11  12  13  14  15            

            أ  ج  د  ا  ج

  التمرین الثاني

  -(أ)، (ب): ینالصناعیة وتتعلق بالمنتج شركة القدستي بیانات مستخرجة من دفاتر اآل

  المنتج ب  المنتج أ  الوحدات

  وحدة 19500  وحدة 18500   نتاجاإل

  وحدة 20000  وحدة 17500  المبیعات 

  وحدة 5000  وحدة 4500  المدة  أولمخزون 

  وحدة 4500  وحدة 5500  مخزون آخر المدة 

      ت المالیة للوحدة كالتالي:وكانت البیانا

  دینار 14  دینار 16  سعر بیع الوحدة 

  دینار 4  دینار 5  یة أولتكلفة 

  دینار 1  دینار 3  تكالیف صناعیة غیر مباشرة متغیرة 

 20000 إنتـاج أسـاسالتكالیف الصناعیة الثابتة(على 

  ب ) و وحدة من كل من أ
  دینار 1.2  دینار 1.8

من قیمة مبیعات المنتجین وبلغت المصروفات التسویقیة  %2 مقدارهایعات وتدفع المنشأة عمولة مب

  وهذه یتم توزیعها على المنتجین بنسبة قیمة المبیعات.  دینار 70000الثابتة للشركة  داریةواإل

  المطلوب

  إعداد قائمة الدخل للمنتجین وللمنشأة حسب: 

  طریقة التكلفة المتغیرة.  .1

  طریقة التكلفة الكلیة.  .2

  الثالث مرینالت

  -:ها كالتاليإنتاجبتجمیع بیانات عن  القاهرةقامت شركة 

  اإلجمالي  الوحدة  

  9    مواد مباشرة

  11  أجور مباشرة

  4  متغیرة –تكلفة صناعیة غیر مباشرة 

 200000 5  ثابتة –تكلفة صناعیة غیر مباشرة 
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 --- 4  مصروفات تسویقیة متغیرة

 120000 3  وتسویقیة ثابتة إداریةمصروفات 

وحدة. وترغب  40000والبیع هي  نتاجأن الطاقة العادیة لإل أساسوكان قد تم إعداد هذه التكالیف على 
  بالنسبة للتكلفة الكلیة. %50عالوة مقدارها الشركة في الحصول على 

  ما السعر المتوقع في حالة إستخدام طریقة التكلفة الكلیة.: المطلوب

  الرابع التمرین

    معلومات المتعلقة بالمنتج الوحید لدى شركة عمان في الشهر األخیر من عملیاتها:فیما یلي ال
 المبلغ بالدینار العنصر

 145 سعر بیع الوحدة

 10000 عدد الوحدات المنتجة

 9300 عدد الوحدات المباعة

 700 عدد الوحدات في نهایة المدة

  تكالیف متغیرة للوحدة:
 المبلغ بالدینار العنصر

 33 اد مباشرةمو 

 62 أجور مباشرة

 5 تكالیف صناعیة غیر مباشرة متغیرة

 10 متغیرة ٕاداریةتكالیف بیعیة و 

  تكالیف ثابتة
 المبلغ بالدینار العنصر

 70000 تكالیف صناعیة غیر مباشرة ثابتة 

 58000 ثابتة ٕاداریةتكالیف بیعیة و 

  المطلوب

  ًا لطریقة التكلفة المتغیرة ؟الوحدة خالل الشهر طبق إنتاجتكلفة تحدید 

  الخامس التمرین

دنانیر وتحقق الشركة حالیًا أرباحًا مقدارها  8وسعر بیعها  نانیرد 5الوحدة  نتاجكانت التكلفة المتغیرة إل
أنه  إلىتم التوصل  من دراسات السوقو تكالیف ثابتة.  اً دینار  75000بعد خصم مبلغ  اً دینار  150000

  -تراتیجیات التالیة بهدف إستغالل الطاقة العاطلة:سیمكن إتباع إحدى اإل
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  الزیادة في حجم المبیعات  تخفیض السعر  ستراتیجیةاإل

1  5%  10%  
2  7%  20%  
3  10%  25%  

  إفترض بقاء هیكل التكالیف كما تم ذكره أعاله.

  المطلوب

  وٕاختیار أكثرها ربحیة.  االستراتیجیاتتقییم هذه 

  التمرین السادس

  :2012معلومات المتعلقة بعملیات شركة سماحة لسنة فیما یلي ال
  وحدة) 2000دینار           مبیعات ( 900000     
  تكلفة المبیعات                  400000     
  راتب مدیر المخزن السنوي                   70000     
  تكالیف تشغیلیة سنویة                 157000     

  تكالیف دعایة وٕاعالن سنویة                   15000     

  من المبیعات) %4عموالت (                  36000     

  المطلوب 

  وحدة من المنتج في العام القادم؟ 3000ما هو إجمالي التكالیف المقدرة في حال توقع الشركة لبیع 

  جابة االسئلة المقالیةإ

  حل التمرین الثاني 

قائمة الدخل بالطریقة الكلیة                                     قائمه الدخل                        

  بالطریقة المتغیرة     

  اجماليب          منتجأ         منتج                البیان         اجمالي       متتج ب        منتج أ                     البیان 
  560000      280000   280000المبیعات                      560000    280000   280000المبیعات                  

  ) 240000)   (100000) (140000ت.البضاعه المباعة ( -)     298669)  (124615)  (174054ت.البضاعه المباعة  ( -
  )     11200)      (5600)     (5600(     عمولة مبیعات     -      261331    155385    105946مجمل الدخل            

     308800     174400    134400هامش مساهمه كلي      )    81200)    (40600)   (40600(  ٕاداریةت.التسویقیة و  -

  )130000)      (00590)   (71000تكالیف الثابتة          (                                                                      
  178800     115400     63400صافي الدخل                  180131     114785    65346صافي الدخل            
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  حل التمرین الثالث 

  السعر  المتوقع في حالة استخدام التكلفة الكلیة 
  دینار  29= 5+  4+ 11+  9التكلفة الكلیة للوحده =

   + االرباح داریةقیة واإلم. التسویالعالوة = 

  عدد وحدات الطاقة                   

         =280000 +580000  
                 40000  

  دینار  21.5=         

  دینار  50.5=  21.5+  29السعر المتوقع = 

  حل التمرین الرابع 

  الوحدة حسب التكلفة المتغیرة  إنتاجتكلفة 

  فقط  دینار 100=  5+  62+  33= 

  حیث یتم تحمیل الوحدة المنتجه بالتكلفة الصناعیه المتغیرة فقط

  حل التمرین الخامس 

  االیراد للوحده     التكلفة المتغیرة للوحدة      هامش المساهمه للوحدة                     
                           8                         5                             3  

  دینار  225000=  75000+  150000هامش المساهمه الكلي =   

   225000عدد الوحدات = 
                      3  

  وحدة 75000=                 

  التكلفة المتغیرة  –ستراتیجیة        هامش المساهمه = االیراد إلا

  دینار 214500=  )5*1.1*75000( - 627000=   )1.1*75000( )*95%*8=(                1

  دینار  219600=  ) 5*1.2*75000( - 669600=   )1.2*75000( )*93%*8=(                2

  دینار  206250= )5*1.25*75000( -  675000= )1.25*75000)*(90%*8= (                3

  ه على هامش مساهمألنها األ 2ستراتیجیة رقم إلكثر ربحیه هي األستراتیجیة اإلا
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  حل التمرین السادس

  :2013وحدة لشركة سماحة لسنة  3000 إنتاججمالي التكالیف لحجم إ
  وحدة) 3000دینار           مبیعات ( 1350000     
  تكلفة المبیعات                  600000     
  راتب مدیر المخزن السنوي                   70000     
  كالیف تشغیلیة سنویةت                 157000     

  تكالیف دعایة وٕاعالن سنویة                   15000     

  من المبیعات) %4عموالت (                  54000     
896000  

  896000جمالي التكالیف = إ
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  نظمة تحدید التكلفة أ:  لواحد والعشروناالفصل 

  ABC)ونظام المراحل ونظام الـ أمرو (نظام األ 

  

  الفصلأهداف 

  التالیة: باألموریكون القارئ ملمًا  أنیتوقع ا الفصل بعد دراسة هذ
ونظــام تكــالیف المراحــل و نظــام التكلفــة  أمــرو أنظمــة التكــالیف :نظــام تكــالیف األ  إلــىالتعــرف  -

 نشاط.ال أساسعلى 

 أمرو نظام األ إستخداممعرفة كیفیة قیاس التكلفة ب -

 واعداد الحسابات. أمرو إعداد القیود المحاسبیة الالزمة في نظام تكالیف األ -

  نظام المراحل إستخداممعرفة كیفیة قیاس التكلفة ب -

 تقریر المرحلة. إستخدامب نتاجتحدید تكلفة اإل -

 . نتاجارد أوًال صادر أوًال عند احتساب تكلفة اإلطریقة المتوسط المرجح وطریقة الو  إستخدام -

 .ABCالنشاط  أساستحدید مفهوم نظام التكلفة على  -

  .نتاجالنشاط لوحدات اإل أساساحتساب التكلفة على  -
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  مقدمة 1

في المنشآت بعد تلقى طلب التصنیع لذا تختلف المنتجات وفق  نتاجیبدأ اإل أمرو في نظام تكالیف األ
في صناعة الكتب وأفالم السینما،  النظام اهذ إستخدامویتم  صفات التي یحددها العمیلالموا إختالف

لكل  ةالمنشأ إدارةحسب خطة تعد من قبل  نتاج. بینما في نظام المراحل یتم اإلواألثاث التوصناعة اآل
ة كل فترة. على المتوقع بیعه وكمیة المخزون المرغوب اإلحتفاظ به نهای نتاجفتره, حیث تعتمد خطة اإل

ها بالنمطیة والمواصفات المحددة، مثل صناعة األغذیة إنتاجویصلح نظام المراحل للمنشآت التي یتسم نظم 
  والبترول وغیره. دویةواأل

كمجموعـة مسـتقلة مـن  أو إنتـاجمختلف المواصفات كوحـدة  نتاجیكون اإل یةنتاجاإل أمرو في نظام تكالیف األ
الالزمـة  غیـر المباشـرة والمصـروفات جـورفـي كمیـة المـواد وكمیـة األ تالفإخـ إلـىمما یـؤدي  نتاجوحدات اإل

یجـب فـتح حسـاب خـاص بـه  أمـرآخـر. ولحصـر تكـالیف كـل  إلى أمروبالتالي تختلف التكالیف من  نتاجلإل
مباشـرة ومصـروفات غیـر مباشـرة. ونظـرًا لوجـود العدیـد مـن  أجـوروتحمیله بما یصرف إلیه من مواد مباشرة و 

حسـابات أسـتاذ مسـاعد یـتم ربطهـا فـي حسـاب أسـتاذ  أمـرو قد جـرت العـادة علـى اعتبـار حسـابات األف أمرو األ
  . Work in processتحت التشغیل  إنتاجعام أسمه حساب 

متشابه ویمر  نتاجیرتبط بتصمیم نمطي معین بالتالي فإن اإل نتاجاإل أنوفي نظام تكالیف المراحل وحیث 
وألن كل عمل مرحلة یتم استكماله في المرحلة التالیة  سمى بنظام المراحل.معینة لذا ی یةإنتاجفي مراحل 

تكلفتها في المرحلة التالیة, حیث  إلىلذا صار من الضرورة التتابع في إضافة تكلفة الوحدات في كل مرحلة 
 إلىن مرحلة هنا متدفق م نتاجتعتبر تكلفة المرحلة األولى بالنسبة للمرحلة الثانیة تكلفة مستلمة. نظام اإل

  المخازن تمهیدا لبیعه.  إلىه وتحویله إنتاجمن  نتهاءمرحلة حتى یتم اإل

اسلوب قیـاس  نوهذا النظام ركز على تحسیالنشاط  أساسوایضًا یمكن قیاس التكلفة وفق نظام التكلفة على 
احـد للتكـالیف إیجـاد معـدل تحمیـل و  أسـاسعلـى كالیف االخرى تبنى تنظم ال أنالتكالیف غیر المباشرة حیث 

هنـاك اهتمـام ) Activity Based Costing )ABCالنشـاط  أسـاسغیر المباشرة ووفـق نظـام التكلفـة علـى 
دقـة فـي تحدیـد عناصـر   إلـىوتركیز إلیجاد  معدل تحمیل خاص بكـل مسـتوى مـن النشـاط حیـث یـؤدي ذلـك 

النشـاط یبـدأ بتحدیـد تكلفـة كـل  أسـاسنظـام التكلفـة علـى  أن. إنتـاجبكـل وحـدة  أوالتكلفة الخاصة بكل مركز 
فــي ضــوء  نتــاجوحــدات اإل أونشــاط مــن التكــالیف غیــر المباشــرة ثــم یــتم توزیــع هــذه التكــالیف علــى المراكــز 

  وتالیًا عرض مفصل لكل نظام من هذه االنظمة استفادتها من هذا النشاط.

  یةنتاجاإل  مراو نظام تكالیف األ  2

خاصة طبقا لرغبات  تذات مواصفا إنتاجتي تنتج وحدات هذا النظام یستخدم في المنشآت ال أنبما 
  -:أمرو ي على حدة، ومن خصائص نظام تكالیف األإنتاج أمرالعمالء، فیتم تجمیع تكالیف كل 

غیر نمطي ینفذ حسب طلبات ومواصفات العمالء، ومن ثم یمكن تمییز الوحدات المنتجة  نتاجاإل .1
 تحت التشغیل. أمرو من األ أمرالخاصة بكل 
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حصر عناصر التكلفة   أساسي على حدة، وذلك على إنتاج أمرسب عناصر التكالیف لكل تح .2
 ي من المراكز المختلفة.إنتاجالخاصة به في كل مركز 

من تشغیله، وذلك بمقارنة تكلفته بسعر  نتهاءي، فور اإلإنتاج أمرخسارة كل  أویسهل تحدید ربح  .3
  .مرالبیع لهذا األ

  -:أمرو ة عن تكالیف األ) المحاسب(إجراءات أوخطوات 
(التشغیل) برقم مسلسل یتضمن مواصفات العملیة وكمیتها   نتاجاإل أمرفاق مع العمیل یصدر آالتبعد  .1

 منة وتسلیمه. نتهاءوموعد بدء التشغیل والفترة المحددة لإل

 أوة) (مساعد) یسمى (بطاقة التكلف یةنتاجاإل أمرو التكالیف حساب مستقل بدفتر استاذ األ إدارةتفتح  .2
ي من  نتاجاإل مرالمباشرة ونصیب األ جور(تقریر التكلفة ) یحمل هذا الحساب بالمواد المباشرة واأل

)  یوضح شكل 1والشكل التالي شكل رقم ( معدالت التحمیل). إستخدامتكالیف صناعیة غیر مباشرة (ب
  البطاقة.

  ………………….رقم:  يإنتاج أمربطاقة 

  …………………………..…العمیل إسم

  األعباء اإلضافیة  المباشرة جوراأل  مباشرة مواد

  القیمة  الرقم  التاریخ  القیمة  رقم   التاریخ  القیمة  رقم   التاریخ

                  

                  

                  

  ينتاجاإل مر): بطاقة األ1شكل (
تحت التشغیل،  نتاجاإل أمرأو عن طریق حساب مراقبة تكالیف  نتاجاإل أمرأو تتم مراقبة حسابات  .3

 إلیه في نهایة الفترة اجمالي عناصر التكالیف  التي اثبتت بالتفصیل في بطاقات التكالیف.فیرحل 

تام  عندما  إنتاجتحت التشغیل  (بطاقات التكالیف) في حساب مخازن   نتاجاإل أمرأو تقفل حسابات  .4
مقابلة إیرادات العمیل ل إلىحساب تكلفة المبیعات  عندما یتم تسلیمها   إلىمنها، ثم ترحل  نتهاءیتم اإل

 تام. إنتاجالبیع، وٕاذا لم تسلم  خالل الفترة المحاسبیة فتظهر ضمن رصید  حـ/ 

تحت التشغیل  (أي   نتاجتحت التشغیل في نهایة الفترة المحاسبیة قیمة اإل  نتاجاإل أمرأو تمثل تكلفة  .5
تحت  نتاجاإل أمرأو غیر التامة في نهایة الفترة ) الذي یمثله رصید حـ/  أمرو مجموع تكالیف األ

 التشغیل. 

  -المحاسبة عن تكلفة العناصر المباشرة:
  -: تكلفة المواد :أوالً 

ویمكن  ينتاجاإل مرالمواد التي تصرف خصیصًا لألوهي مواد مباشرة وغیر مباشرة فالمواد المباشرة هي 
ي معین من إنتاج مرالمواد المصروفة أل . ویتم حصرتعقبها بطریقة اقتصادیة وغیر مكلفة اي سهلة التعقب
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على  تحملثم  نتاجاإل إدارةبناًء على طلب  المستودعات إدارةسندات صرف المواد التي تحررها خالل 
ًا أمر األقسام وال تخص  إلىالتي یتم صرفها  هيالخاص به والمواد غیر المباشرة  ينتاجاإل مراألبطاقة 

حاسبة علیها یتم تحمیلها على حساب مراقبة التكالیف یًا معینًا مثل زیوت التزییت ومواد النظافة. وللمإنتاج
  الصناعیة غیر المباشرة

  ثم تثبت بقید محاسبي كما یلي: مرتسجل في بطاقة األ نتاجاإل أمرالمواد المباشرة الخاصة ب .1
  تحت التشغیل  إنتاجمن حـ / ××                                       

  حـ / مخازن المواد  إلى××                                                     
  مخازن المواد تثبت بقید محاسبي كما یلي: إلى نتاجارتجاع مواد مباشرة من مراكز اإل إثبات .2

  من حـ / مخازن المواد××                                  
  ت التشغیل تح إنتاجحـ /  إلى××                                                 

  -المواد الغیر مباشرة: .3
یذكر في اذن الصرف الغرض الذي استخدمت من أجله المواد، وتسجل أذون الصرف في كشف تحلیل 
المواد غیر المباشرة، فتخصم المواد غیر المباشرة المنصرفة من المخازن من بطاقات مراقبة األصناف، 

  -والقید الخاص بها هو:ام بیعیة ام اداریة  سواًء صناعیة وتوزع على مراكز التكالیف المستفیدة
  من مذكورین        

  حـ/ تكالیف صناعیة غیر مباشرة. ××    
  تسویقیة تكالیف حـ/ ××    
  اداریة وتمویلیة تكالیف حـ/ ××    

  حـ/ مخازن المواد  إلى××                                
  -:عام كما یليفي دفتر االستاذ ال حساب مخازن الموادویظهر 

  له            منه                                   حـ/ مخازن المواد                             
×××  
  
××  
  
××  
  
  

  رصید أول الفترة
  

  تحت التشغیل إنتاجحـ/  إلى
  (مرتجع مواد مباشرة)

  حـ/ الموردین إلى
  (شراء مواد)

××  
  
××  
  
××  
  
××  

  
×××  

التشغیل             (مواد  تحت نتاجمن حـ/ اإل
  مباشرة)

  غیر مباشرة تكالیف صناعیة  من حـ/

  (مواد غیر مباشرة)

  تسویقیة تكالیف من حـ/ 

  (مواد تسویقیة)

  إداریة وعمومیةتكالیف من حـ/ 

  )إدارة(مواد 
  رصید أخر الفترة

×××  ×××  
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  -):جور: تكلفة العمل (األثانیاً 

)   time ticketمال بتسجیل أوقات الحضور واألنصراف (بطاقة الوقتالمستحقة للع جوریتم تحدید األ
) work sheetالعملیة  أوالعمل كذلك (بطاقة و  تحدد ساعات العمل التي قضاها العامل بالمصنع.والتي 

وفي النهایة من ناحیة محاسبیة تحسب  .نتاجاإل أمرأو والتي تحدد الزمن الذي یستغرقة العامل في تشغیل 
  كما یلي: جوراأل أوعمل تكلفة ال

  معدل األجر× تكلفة العمل = عدد ساعات العمل   

 إلى جورها الصرف والقید بالسجالت، ویتم تحلیل األأساسالتي یتم على  جوروتفرغ التكلفة في قوائم األ
  محاسبیًا كما یلي: جوروتثبت األ .العملیة أوبطاقة العمل مباشرة وغیر مباشرة، عن طریق تحلیل  أجور

   المباشرة: جوراأل .1

ویمكن تعقب  نتاجاإل أمرأو العمال الذین یعملون بصورة مباشرة على  أجورالمباشرة هي  جوراأل

العمال الذین یشرفون  أجورغیر المباشرة فإنها تشمل  جور، أما األأمرو تكلفتها بسهولة على هذه األ

ي إنتاج أمریتم تحمیل كل . سةعمال التنظیف والحرا أجورعمال الصیانة و  أجورمثل  نتاجعلى اإل

  :ثم یثبت القید المحاسبي التالي نتاجاإل أمرالمباشرة في بطاقة تكلفة  جورألابنصیبة من 

  تحت التشغیل  نتاجمن حـ/ اإل××               

   جورحـ/ األ إلى××                               

  غیر المباشرة: جوراأل .2

الصناعیة غیر المباشرة، وحساب  جورمباشرة مدینا بتكلفة األالغیر یجعل حـساب التكالیف الصناعیة 

البیع والتوزیع  وحـساب مراقبة  إدارةموظفي وعمال  أجورمراقبة تكالیف التسویق مدینا بمرتبات و 

  وكما یلي: التكالیف اإلداریة مدینا بمرتبات موظفي االدارة

  من مذكورین                 

  عیة غیر مباشرة. حـ/ تكالیف صنا××    

  حـ/ تكالیف تسویقیة ××    

  حـ/ تكالیف اداریة وتمویلیة ××    

  جورحـ/ األ إلى××                    

  الوقت الضائع: .3

مسموح به الیعتبر الوقت الضائع المسموح به تكالیف صناعیة غیر مباشرة، أما الوقت الضائع غیر 

  د التالیة:بالقیو قائمة الدخل فیعتبر خسارة تحمل على 

  وقت ضائع مسموح به.

  تكالیف صناعیة غیر مباشرة من حـ/×× 

  جورحـ/ األ إلى××         

  وقت ضائع غیر مسموح به.
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  من حـ/ أ. خ×× 
   جورحـ/ األ إلى××         

  -في دفتر االستاذ العام كما یلي: جورویظهر حساب األ
  له                                    جورراقبة األمنه                                      حـ/ م    

××  
  
  
  
  
  

  الصندوق أوحـ/ البنك  إلى
  )جور( إجمالي مستحقات األ

××  
  
××  
  
××  
  

××  
  
××  

  

  تحت التشغیل إنتاجمن حـ/ 
  مباشره) أجور(

  غیر مباشرة تكالیف صناعیة  من حـ/
  (وقت ضائع مسموح به) أوغیر مباشرة)  أجور(

  تسویقیة تكالیف  من حـ/
  عمال التسویق) أجور(

  اداریة وعمومیةتكالیف من حـ/ 
  موظفي االدارة ) رواتب(

  من حـ/ أ. خ
  (وقت ضائع غیر مسموح)

    

  التكالیف الصناعیة الغیر مباشرة المحاسبة عن :ثالثاً 

خصیصها  والخدمات األخرى التي ال یمكن جورالتكالیف الصناعیة غیر المباشرة تمثل تكلفة المواد واأل
من تلك  إنتاج أمربطریقة مباشرة ومن ثم هناك صعوبة في تحدید نصیب كل  نتاجاإل أمرأو وتحمیلها على 

 إنتاج أمرصعوبة تحدید نصیب كل  مباشرةالصعوبة قیاس التكالیف الصناعیة غیر  أسبابومن  التكالیف.
حجم و  اإلجمالي الفعلي نتاجإلحجم ا معرفة كال من التشغیل بسبب عدم إنتهاءبمجرد هذه التكلفة من 

المحاسبین لمعدالت تحمیل تقدیریة بدال  إستخدام إلىأدى وهذا إال في نهایة الفترة  اإلنفاق اإلجمالي الفعلي
  من التحمیل الفعلي.

معـــــــدل محـــــــدد  إســـــــتخدامب نتـــــــاجاإل أمـــــــرأو یـــــــتم تحمیـــــــل التكـــــــالیف الصـــــــناعیة غیـــــــر المباشـــــــرة علـــــــى اذن 
نتظـار حتـى تتحـدد التكلفـة الفعلیـة فـي ألنـه مـن غیـر العملـي اإل  predetermined overhead rateمقـدماً 

  -نهایة فترة التكالیف. ویتم حساب المعدل كالتالي :
  الصناعیة غیر المباشرة المقدرة التكالیف               

  ــــــــــــــــــــــ=  المحدد مسبقاً  معدل التحمیل
  ةالمقدر  النشاط أساسعدد وحدات                                    

 أو التساعات دوران اآل أوساعات العمل المباشر  بعدة مقاییس منهاالمقدرة یتم قیاس عدد وحدات النشاط 
  غیرها. أوتكلفة المواد المباشرة  أوالمباشرة  جورتكلفة األ

ــالتغیر فــي الو  مســتوى العــام لألســعار ویــتم تتمیــز ســاعات العمــل المباشــرة وســاعات الــدوران بأنهــا ال تتــأثر ب
المباشـــرة والمـــواد المباشـــرة  جـــورعلـــى التـــوالي، أمـــا تكلفـــة األ التالحصـــول علیهـــا مـــن بطاقـــات العمـــال واآل
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ـــؤدي  ـــة فإنهـــا عرضـــة لتقلبـــات األســـعار ممـــا ی ـــة األولی ـــل األعبـــاء  إخـــتالفإحتمـــال  إلـــىوالتكلف معـــدل تحمی
سـاعات العمـل المباشـرة  إسـتخدامشـرائیة للنقـود لـذلك یفضـل لتغیر القوة ال أخرى نتیجةً  إلىاإلضافیة من فترة 

ألن أغلـب التكـالیف غیـر  یـةنتاجإذا كانت المنشأة تعتمد على األیدي العاملة بصورة رئیسیة فـي عملیاتهـا اإل

فإنـه   التبصـورة رئیسـیة علـى اآل المباشرة سوف تكون مرتبطة بساعات العمل. أما إذا كانت المنشأة تعتمد

ألن أغلــب عناصــر التكــالیف غیــر المباشــرة ســتكون مرتبطــة بتشــغیل  التســاعات دوران اآل خدامإســت یفضــل

تزایـد أهمیـة التكـالیف غیـر  إلـىلقد أدى التقدم التكنولوجي الذي تشهده أیامنـا الحالیـة  . وعلى أیة حالالتاآل

عاملـــة وهـــذا یفـــرض زیـــادة المباشــرة المرتبطـــة بـــالتجهیزات اآللیـــة علـــى حســـاب التكـــالیف المرتبطـــة باألیـــدي ال

  . التاالهتمام بساعات دوران اآل

توفیر في تكـالیف التشـغیل ألنهـا متـوفرة فـي دفـاتر وسـجالت  إلىیؤدي األسالیب الثالثة األخیرة  إستخدام أن

ألنهـا غیـر  نتـاجاإل إدارةالمهندسـین وتكـالیف  أجورالمنشأة. وقد تالئم أكثر من غیرها توزیع تكالیف رواتب و 

عـدة  إسـتخدام. على أیة حال یمكن للمنشأة التمع ساعات دوران اآل أوة مع ساعات العمل المباشرة مرتبط

مالءمتهــا لتوزیــع مجموعــة مــن عناصــر التكــالیف. فعنــد  أســاسأســس لتوزیــع التكــالیف غیــر المباشــرة علــى 

قــرار نهــائي بهــذا  لــىإاختیــار هــذه األســس فإنــه یجــب مراعــاة الســبب والنتیجــة والتكلفــة والمنفعــة قبــل التوصــل 

  الخصوص.

 :مباشرة بالقید التالي رصناعیة غیالتكالیف التحمیل  إثباتویتم 

  تحت التشغیل  إنتاجحـ/     ××

   )محملة(حـ/ ت. صناعیة غیر مباشرة       ××  

  نطاق معدل التحمیل

لكـل قسـم علـى  أویتم حساب معدل تحمیل التكالیف الصناعیة غیر المباشرة على مستوى المنشأة  أنیمكن 

تســهیل تحمیــل التكــالیف غیــر المباشــرة علــى  إلــىالمعــدل علــى مســتوى المنشــأة  إســتخدامیــؤدي  كمــا حــدة.

فـي تحمیـل التكـالیف  دقتـه أو عـدم عدالتـه وتخفیض تكالیف تشغیل نظام التكالیف ولكن یعاب علیه أمرو األ

الصــناعیة بــنفس الدرجــة، ولتوضــیح هــذه قــد ال تســتفید مــن التســهیالت  یــةنتاجاإل أمــرو ألن األ أمــرو علــى األ

  -المشكلة سیتم اإلعتماد على البیانات التالیة:

  )1مثال (

ساعات  10دینار) وهي عبارة عن  100( جوردینار) ومن األ 100ي بلغت تكلفته من المواد (إنتاج أمر

ل مباشر،  دنانیر) لكل ساعة عم 5( أساسوتحمل التكالیف الصناعیة غیر المباشرة على  عمل مباشر

القیود المحاسبیة المتعلقة بعناصر التكلفة المحملة على بطاقة  إثباتمع  مرفماهي التكلفة النهائیة لأل

  ؟مراأل

  )1حل مثال (

  :ي سوف تظهر التكالیف التالیةنتاجاإل مربطاقة األ أن

  دینار 100        مواد مباشرة -
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  دینار 100         مباشرة أجور -
  )5× ساعات 10) = 100/10((    دینار   50  رة ت. صناعیة غیر مباش -
  دینار       250              تكلفة نهائیة -

  -محاسبیًا بالقید المحاسبي التالي : نتاجفإن المواد المباشرة تحمل على اإل  أمرو وفق نظام محاسبة األ 
  تحت التشغیل  إنتاجمن حـ/     100
  حـ/ مراقبة  المواد إلى      100  

 :المباشرة  هو جوریل األوقید تحم
  تحت التشغیل  إنتاجمن حـ/     100

  جورحـ/ مراقبة  األ إلى      100  

 :وقید تحمیل التكلفة الصناعیة غیر المباشرة
  تحت التشغیل  إنتاجمن حـ/     50

   )محملة(حـ/ ت. صناعیة غیر مباشرة  إلى      50  

  قید التكالیف الصناعیة غیر المباشرة الفعلیة

  مستندات التكالیف غیر المباشرة الفعلیة وفق القید المحاسبي التالي: إثباتیتم 

 نتاجبین التكالیف الصناعیة غیر المباشرة المحملة على اإل وفي نهایة الفترة المالیة البد من المقارنة

والتكالیف غیر المباشرة الفعلیة ونتیجة المقارنة یكون التحمیل بأكثر من الالزم إذا كانت التكالیف المحملة 

تحمیل بأقل من الالزم إذا كانت التكالیف المحملة على البطاقات  أوأكبر من الفعلیة  أمرو على بطاقات األ

  : أننجد أقل من الفعلیة. وبالتالي قد 

أكبر من التكالیف الفعلیة ویسمى الفرق بینهما  بالتكالیف المحملة  نتاجاإل أمرأو التكالیف المحملة على  .1

  .Over appliedبالزیادة 

تكــون التكــالیف المحملــة أقــل مــن التكــالیف الفعلیــة ویســمى الفــرق بینهمــا بالتكــالیف المحملــة بــالنقص  أن .2

Under applied Cost .  

الـــنقص علــى مــدى أهمیتــه . فــإذا كــان الفــرق غیـــر  أوتتوقــف المعالجــة المحاســبیة للفــرق المحمــل بالزیــادة 

یجــب توزیعــه علــى حســابات فجــوهري یقفــل فــي حســاب تكلفــة البضــاعة المباعــة أمــا إذا وجــد الفــرق جوهریــا  

تحت التشغیل آخـر المـدة، وحسـاب  نتاجالبضاعة  التي تحتوي تكلفتها أعباء إضافیة محملة وهي حساب اإل

 أوأرصـدتها النهائیـة  أسـاسمـا علـى إالتام بالمخازن، وحساب تكلفـة البضـاعة المباعـة، ویـتم التوزیـع  نتاجاإل

  مراقبة التكالیف الصناعیة غیر المباشرةمن حـ/     ××

ح/ التكالیف  إلى أو جورح/ مراقبة األ إلى أومراقبة المواد حـ/  إلى      ××  

  الصناعیة األخرى....
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مــا تحتویـــه أرصــدتها مــن تكــالیف صـــناعیة غیــر مباشــرة ویعتبــر األســـلوب األخیــر أكثــر دقـــة.  أســاسعلــى 
  یة: آالتالبیانات  سیتم االعتماد على مرولتوضیح هذا األ

  )2( مثال
، والفعلیة ینارد 265000هي  نتاجأرصدة التكالیف الصناعیة غیر المباشرة المحملة على اإل أنفترض إ

  وأن أرصدة حسابات البضاعة كالتالي: دینار 225000

  اسم الحساب  الرصید بالدینار

  تحت التشغیل إنتاج 20000
  تام بالمخازن إنتاج  80000

  فة البضاعة المباعةتكل  300000

 أنغیر جوهري ثم على اعتبار الفرق  أن: معالجة األعباء اإلضافیة المحملة بالزیادة على اعتبار المطلوب
  .الفرق جوهریاً 

  )2( مثالحل 
دینار،  40000األعباء اإلضافیة محملة بالزیادة  بمبلغ  أنبمقارنة األعباء اإلضافیة المحملة والفعلیة نجد 

  اء المحملة أكبر من األعباء الفعلیة.األعب أنأي 
  عتبار الفرق غیر مهم:إحالة  .1

 في حالة اعتبار الفرق غیر مهم یتم إقفاله في حساب تكلفة البضاعة المباعة ویتم ذلك بالقید التالي :

  محملةال التكالیف الصناعیة غیر المباشرةمن حـ/     265000
  تكلفة البضاعة المباعةحـ/  إلى      40000  
 فعلیةالالتكالیف الصناعیة غیر المباشرة حـ/            225000  

المحملـة والفعلیـة ألنهـا حسـابات التكالیف الصناعیة غیر المباشرة وبترحیل هذا القید یتم إقفال حسابات 
تكلفــة البضــاعة المباعــة  إلــىالمحملــة بالزیــادة التكــالیف الصــناعیة غیــر المباشــرة إســمیة وعنــد ترحیــل 

. ویصبح رصیدها الذي سوف یظهـر بقائمـة ینارد 40000بمبلغ تكلفة البضاعة المباعة  ینقص رصید
  .دینار 260000الدخل 

  :عتبار الفرق مهماإحالة  .2

وهـي  ةعلـى أرصـدة حسـابات البضـاعة الثالثـ هـذا الفـرق في حالة اعتبار الفـرق مهمـًا فإنـه یجـب توزیـع
  300:80:20لمباعـة بنسـبة أرصـدتها والتــي هـي تـام، وتكلفــة البضـاعة ا ٕانتـاج، و تحـت التشـغیل إنتـاج

  ألف وتحدد حصة كل حساب منها كالتالي:
                                 20    

  ینارد 2000=    -----×   40000تحت التشغیل  إنتاج  
      400  

  

                              80  
  ینارد 8000=   ----×   40000التام بالمخازن  نتاجاإل 

400      
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                             300     
  ینارد  30000=  ---- × 40000تكلفة البضاعة المباعة 

400      
  

  ینارد 40000        إجمالي المبلغ الذي تم توزیعه         
 نتیجة التوزیع بقید الیومیة التالي: إثباتویتم 

  محملةال رةالتكالیف الصناعیة غیر المباشمن حـ/     265000
  تكلفة البضاعة المباعةحـ/  إلى      30000  
 تحت التشغیل إنتاجحـ/           2000  

 تام بالمخازن إنتاجحـ/           8000  

  225000  
 التكالیف الصناعیة غیر المباشرةحـ/          

 فعلیةال

 إقفال حسابات األعباء اإلضافیة المحملة بالزیادة   

  یة المنته أمرو األ 

مخازن  إلىتحت التشغیل  نتاجي یجب تحویل تكلفته من حساب اإلإنتاج أمرعندما ینتهي تصنیع أي 
ي یجب التأكد من تحمیله بكل عناصر التكالیف نتاجاإل مرالتام الصنع وقبل إقفال بطاقة األ نتاجاإل

 ، ویكون قید التحویل.وخصوصًا التكالیف الصناعیة غیر المباشرة

  التام بالمخازن نتاجاإلمن حـ/     ××
  تحت التشغیل إنتاجحـ/  إلى      ××  

  المباعة أمرو قید تكلفة األ 

  تكلفة بضاعة مباعةمن حـ/     ××
  التام بالمخازن نتاجاإلحـ/  إلى      ××  

  )3( مثال

   تحت التشغیل بمعدل تحمیل محدد  نتاجفي شركة النعمة یتم تحمیل التكالیف الصناعیة غیر المباشرة لإل
  تضمنت عملیات الشركة المعلومات التالیة: 2007اط بمسبقًا ، خالل شهر ش

 نتاجالمواد المباشرة التي تم إصدارها لإل دینار   90000     

 نتاجالمواد غیر المباشرة التي تم إصدارها لإل دینار     8000     

 لتكالیف الصناعیة غیر المباشرة الفعلیة ا دینار  125000     

 لتكالیف الصناعیة غیر المباشرة المحملةا دینار  113000     

 المباشرة جوراأل دینار  107000      

 ،علما أنه ال یوجد لحساب 2007اط بالتامة خالل شهر ش یةنتاجاإل أمرو : ما هي تكلفة األالمطلوب
  آخر المدة. أورصید في أول المدة  تحت التشغیل) نتاج(اإل
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    )3( مثالحل 

 نتاجالمواد المباشرة التي تم إصدارها لإل دینار  90000     

 المباشرة جوراأل دینار  107000     

 التكالیف الصناعیة غیر المباشرة المحملة دینار  113000      

 التامة یةنتاجاإل أمرو تكلفة األ دینار  310000      

قط على التكالیف الصناعیة غیر المباشرة تحتوي ف أنالتامة یجب  یةنتاجاإل أمرو تكلفة األ أن: مالحظة
 المحملة.

  )4( مثال

 5000في منشأة صناعیة بلغت التكالیف الصناعیة غیر المباشرة المقدرة لفترة مالیة مبلغ أنه على فرض 
وحده متجانسة. ویتم تحمیل التكالیف الصناعیة  25000التقدیریة عبارة عن  نتاجدینار وكانت كمیة اإل

ي إنتاج أمرعدد الوحدات. وخالل الفترة تم البدء ب أساسعلى  نتاجاإل أمرأو  أوعلى طلبیات غیر المباشرة 
وعمل مباشر  دینار 2000ه مواد مباشرة قیمتها إنتاجوحدة واستخدم في  500) والذي یتكون من 501رقم (
  دینار.  500

  ) خالل الفترة؟501( رممعدل تحمیل التكالیف الصناعیة غیر المباشرة وما تكلفة األ: ماالمطلوب

  )4( مثالحل 
    معدل تحمیل التكالیف الصناعیة غیر المباشرة .1

  الصناعیة غیر المباشرة المقدرة التكالیف
  ـــــــــــــــــــــــ=  معدل التحمیل

  المقدرة عدد وحدات النشاط                    
                      5000  

    ـــــــــــــ=  معدل التحمیل           
                                 25000  

  لكل وحدة   20=                         
  ) خالل الفترة501( مرألتكلفة ا .2

 )501( مرتتعلق باألالمواد المباشرة التي  دینار  2000     

 المباشرة جوراأل  500     

 .) 20*500( التكالیف الصناعیة غیر المباشرة المحملة  100     

 )501( مرتكلفة األ دینار  2600      

   أمرو ال شامل على نظام األ ): مث4( مثال

، وكانت أرصدة حسابات تكلفة البضاعة في یةنتاجاإل أمرو طریقة محاسبة األشركة یمان الصناعیة تستخدم 
 221رقم  مرألتحت التشغیل ویمثل تكلفة ا إنتاج ینارد 30400دفاترها في أول شهر آذار كالتالي: 

  -مواد خام. وخالل شهر آذار حدثت العملیات التالیة: ینارد 25400تام،  إنتاج ینارد 60800
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  على الحساب. ینارد 171000تم شراء مواد خام بمبلغ 

  -من المخازن، بیانها كالتالي: نتاجاإل أمرأو  إلىتم صرف مواد خام 
   اً دینار   35000       223  أمر      اً دینار  36000      221  أمر 
   اً دینار   31000       224  أمر      اً دینار  32000      222  أمر 

قیمة  أنوتبین من تحلیل بطاقات العمل  ینارد 50000 نتاجاإل إدارةموظفي عمال  أجوربلغت رواتب و 
  -السابقة هي كالتالي: أمرو المباشرة التي تخص األ جوراأل

   اً دینار   9000      223  أمر      اً دینار  6000     221  أمر
   اً دینار   10000      224  أمر      اً دینار  7000     222  أمر

قیمـــة فـــواتیر  ینـــارد 40000التكـــالیف الصـــناعیة غیـــر المباشـــرة (األعبـــاء الصـــناعیة اإلضـــافیة) تتكـــون مـــن 
  .دینار 12000الك تمتنوعة على الحساب وأن اإله

  المباشرة. جورمن األ %200فیة یبلغ معدل تحمیل األعباء اإلضا
  .العمالء إلى 224، 223، 221 أمرو سلمت األ

  بالنقص في حساب تكلفة البضاعة المباعة. أوتقوم الشركة بإقفال التكالیف المحملة بالزیادة 

  المطلوب

 نتـاجاإلتحـت التشـغیل و  نتـاجاإلالحقائق المالیة السـابقة وتصـویر حسـابات  ثباتإعداد قیود الیومیة الالزمة إل
  التام. 

  الحل

  :قیود الیومیة 
  مواد خام -حـ/ المخازن    171000

  )1حـ/ الموردین                        (  171000  
  تحت التشغیل إنتاجحـ/     134000

  )2(          مواد خام -حـ/ المخازن       134000  
  جورحـ/ مراقبة األ    50000

  )3(           المستحقة  جورحـ/ األ      50000  
  تحت التشغیل إنتاجحـ/     32000

  )4(               جورحـ/ مراقبة األ      32000  
  حـ/ أعباء إضافیة فعلیة    18000

  )5(                جورحـ/ مراقبة األ     18000  
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  حـ/ أعباء إضافیة فعلیة    52000
  حـ/ الموردین     40000  
  )6(           اإلهتالك   مجمع حـ/      12000  

  تحت التشغیل إنتاجحـ/     64000
  )7حـ/ أعباء إضافیة محملة         (     64000  

  تام إنتاجحـ/ مخزون     207400
  )8تحت التشغیل           ( إنتاجحـ/      207400  

  حـ/ تكلفة البضاعة المباعة    207400
  )9(    التام        نتاجحـ/ مخزون اإل     207400  

  حـ/ أعباء إضافیة محملة    64000
  المباعة            حـ/ تكلفة البضاعة    6000

  )10(          حـ/ أعباء إضافیة فعلیة      70000  

  حسابات األستاذ العام
  تحت التشغیل إنتاجحـ/   

  )8(  207400  رصید  30400  
  134000  )2(      
  32000  )4(      
 64000 )7(   

   نهایة المدة رصید  53000  
  

  

  تام بالمخازن إنتاجحـ/   

  )9(  207400  رصید  60800  
  207400  )8(      

    رصید نهایة المدة  60800  

  نظام تكالیف المراحل 3

شـركة مـا یـرتبط  إنتـاجفي حالـة كـون نظام تكالیف المراحل یستخدم كما ذكرنا في بدایة هذا الفصل الدراسي 
یـتم . و مـن المصـادرنفـس الحجـم  نتاجوحدات اإلتستهلك و متشابه  نتاجإلبتصمیم نمطي معین وبالتالي فإن ا

كمیـة  إنتـاجحصر التكالیف التي تحدث خـالل فتـرة فـي سـبیل وفق هذا النظام من خالل تحدید تكلفة الوحدة 
یــتم تقســیم  مــرلتســهیل هــذا األلــذا و وقســمتها علــى عــدد الوحــدات.  مرحلــة مــا أوفــي قســم مــا  مــن الوحــدات

مناطق عمل متخصصة بحیث تقوم كل مرحلة بالعمل بصـورة مسـتمرة علـى  أومراحل  أوأقسام  لىإالمنشأة 
ففي مصانع األسمنت مثًال هناك مرحلة للطحن ومرحلة للتحمـیص ومرحلـة للتعبئـة،  ،متجانسة إنتاجوحدات 
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ومرحلـة لتحسـین المشـتقات البترولیـة  نتـاجلتقطیـر البتـرول الخـام إل وفي صناعة تكریـر البتـرول هنـاك مرحلـة
یجب إعتبار كل مرحلة وكأنها وحدة محاسـبیة مسـتقلة، وعنـد . و وهكذا الزیوت المعدنیة نتاجوأخرى إل البنزین

تلــك المرحلــة، وتعــرف  إلــىمرحلــة أخــرى یــتم تحویــل تكلفتهــا معهــا  إلــىمــن مرحلــة  نتــاجتحویــل وحــدات اإل
  المحولة. الیفالتك أوستلمة أخرى بإسم التكالیف الم إلىالتكالیف التي تحول من مرحلة 

عتبر وحدة محاسبیة مستقلة ویخصص لها تُ  أني) یجب إنتاج(قسم  یةإنتاجكل مرحلة  أنمما سبق نستنتج 
 جورتحت التشغیل ویتم تحمیله بتكالیف المواد المباشرة واأل نتاجفي الدفاتر حساب یعرف بحساب اإل

المرحلة خالل فترة التكالیف، ویجعل دائنًا  إلىتصرف  المباشرة والمصروفات الصناعیة غیر المباشرة التي
 عملیةهناك  یةإنتاجفي كل مرحلة  التام الذي أنجزته (أتمته) المرحلة خالل تلك الفترة. نتاجبتكلفة اإل

مباشرة وتكالیف غیر  أجوریة تتمثل بضرورة إیجاد التكالیف الخاصة بكل مرحلة من مواد مباشرة و أساس
عند تحدید الوحدات  المكافئة لكل مرحلة. نتاجوحدات اإل أو نتاجت اإلاتحدید عدد وحد عملیةمباشرة ثم 

نمیز بین وحدات تحت التشغیل أول المدة ووحدات تحت التشغیل آخر المدة والمستویات  أنالمكافئة البد 
یتم  أو یةنتاجة اإلقد نجد أنه یتم إضافة المواد المباشرة في بدایة العملی. التي تضاف عندها عناصر التكلفة

 addedإضافتها على مراحل بعد ذلك المستوى، وأما عناصر تكالیف التحویل فیتم إضافتها بإنتظام

evenly . ماسبق ذكره في نظام المراحل یمكن تلخیصه من خالل اعداد تقریر المرحلة والذي یتكون  أن
  من خمس خطوات كما یلي:

 الفعلي للمرحلة. نتاجتحدید تدفق اإل .1

 المكافيء للمرحلة. نتاجدید اإلتح .2

 تحدید إجمالي تكالیف المرحلة. .3

 بالمرحلة. نتاجتحدید متوسط تكلفة وحدة اإل .4

 خالل الفترة، بنوعیة التام وتحت التشغیل. نتاجتحدید تكلفة اإل .5

 ســاسأویعـد التقریــر بطــریقتین: طریقـة المتوســط المــرجح وطریقـة الــوارد اوًال ینــتج اوًال ویختلـف التقریــر بشــكل 
الوحـدات المكافئـة. وفیمـا یلـي توضـیح  أو نتـاجالسـابقة وهـي تحدیـد اإل 2لكل من الطریقتین فـي الخطـوة رقـم 

  .لكل منهما

  المتوسط المرجح: الوحدات المكافئة حسب طریقة اوالً 

ماتســمى بوحــدات تحــت  أوفــي اي مرحلــة یتمثــل بوحــدات تامــة االنجــاز ووحــدات تحــت االنجــاز  نتــاجاإل أن
، لـذلك البـد مـن تحویـل عـدد الوحـدات التـي تحـت التشـغیل والمشكلة تبرز مع وحدات تحت التشغیل التشغیل

  عدد مساو من وحدات تامة، وذلك عن طریق المعادلة التالیة: إلى
  
  

  

وحدة  100الـ  أن، معنى هذا %25 جورا من األوحدة تحت التشغیل ونسبة إتمامه 100فإذا كان هناك 
  وحدة تامة أي: 25تحت التشغیل = 

  نسبة إتمامها من عنصر التكالیف× عدد وحدات التشغیل أخر الفترة 
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  تامة. 25وحدة تحت التشغیل = تكلفة إنجاز  100، وكأن التكلفة التي كلفتها الـ 25=  25%×  100

یحدد محاسب التكالیف الوحدات المنجزة خالل الفترة سواًء كانت  أنلذا في نهایة كل فترة مالیة البد 
تختلف عن بعضها من حیث درجة إستفادتها من عناصر التكالیف، تحت االنجاز  أووحدات تامة تمامًا 

   -وحدات مكافئة كالتالي: إلى جمیعها تحول الوحدات أنلذلك یجب 

  الوارد أوًال صادر أوالً حسب طریقة : الوحدات المكافئة ثانیاً 

تعمل هذه الطریقة على الفصل بین أنشطة وتكالیف الفترة الجاریة عن الفترة السابقة ولذلك ال تعمل على 
الوحدات المكافئة للفترة الجاریة  إلىإضافة الوحدات المكافئة الموجودة في وحدات تحت التشغیل أول المدة 

  الیف الفترة الجاریة والفترة السابقة،والشيء نفسه یتم بالنسبة لتك

   :یةآالتسیتم اإلعتماد على البیانات حسب الطریقتین ولتوضیح خطوات إعداد تقریر تكالیف المرحلة 
   )5( مثال

وحدات تحت التشغیل أول المدة وكانت بیانات تستخدم نظام تكالیف المراحل ویوجد لدیها شركة صناعیة 
  ما یلي:  6والتكالیف خالل شهر نتاجاإل

دینار  750 وكانت تكلفتها من المواد %40وحدة بمستوى إتمام  1000وحدات تحت التشغیل أول المدة 
وحدة, وحدات تامة محولة                   4000دینار، وحدات جدیدة دخلت المرحلة  600التحویل  أوومن التشكیل 

جاریة من التكالیف وال %50وى إتمام وحدة بمست 200وحدة، وحدات تحت التشغیل آخر المدة  4800
المواد تضاف في بدایة  أنمع العلم دینار،  1409تشكیل) التحویل (وتكالیف الدینار,  2200المواد 

  المرحلة والتشكیل بانتظام. 

  وسط المرجح والوارد أوال صادر أوال.متإعداد تقریر المرحلة بطریقتي الالمطلوب: 

  نسبة إتمامها× وحدات التشغیل أخر الفترة +  %100× التام  نتاجالمكافئ = اإل نتاجاإل
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   )5( مثالحل 

  WAوسط  المرجح متطریقة ال:الطریقة األولى 
  التحویل  المواد  اإلجمالي  البیان

        الكمیات

      وحدة 1000  وحدات تحت التشغیل أول المدة 
      وحدة 4000  وحدات بدأت بها المرحلة 

      وحدة 5000  المدخالتمجموع 
  

  وحدات تامة محولة
  

4800  
  

4800  
  

4800  
  )%50×  200( 100  200  )%50( 200  وحدات تحت التشغیل آخر المدة 

  4900  5000  5000 عدد الوحدات المكافئة

        التكالیف
  600  750  1350  تكالیف وحدات أول المدة 

  1409  2200  3609  تكالیف جاریة (تكالیف خالل المدة )

  2009  2950  4959  مجموع التكالیف

  0.59  1  تكلفة الوحدة المكافئة

)2950  ÷5000(  
0.41  

)2009  ÷4900(  

        التقریر(تكالیف المخرجات) ملخص

  2832  4800  تكالیف وحدات تامة محولة
)0.59 ×4800(  

1968  
)0.41  ×4800(  

  118  159  تكالیف وحدات تحت التشغیل آخر المدة
)0.59  ×200(  

41  
)0.41  ×100(  

  2009  2950 4959  مجموع التكالیف
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  FIFOالطریقة الثانیة: طریقة الوارد أوال ینتج أوال 
  التحویل  المواد  اإلجمالي  یانالب

        الكمیات

      وحدة 1000  وحدات تحت التشغیل أول المدة 
      وحدة 4000  وحدات بدأت بها المرحلة 

      وحدة 5000  المدخالتمجموع 
        وحدات تامة محولة

  )%60×1000( 600  0  1000  وحدات تامة من أول المدة
  3800  3800  3800  وحدات تامة بدأت بها

  )%50×  200( 100  200  )%50( 200  ت تحت التشغیل آخر المدة   وحدا

  4500  4000  5000 عدد الوحدات المكافئة

        التكالیف
  (ال تجمع) 600  (ال تجمع) 750  1350  تكالیف وحدات تحت التشغیل أول المدة

  1409  2200  3609  تكالیف جاریة (تكالیف خالل المدة )

  1409  2200  4959  مجموع التكالیف

  0.55  0.863  تكلفة الوحدة المكافئة

)2200  ÷4000(  
0.313  

)1409  ÷4500(  

        ملخص التقریر

      1350  رصید وحدات أول المدة

  تكالیف تامة من أول المدة 
187.8  0  

187.8    
)0.313  ×600(  

   3279.4  تكالیف تامة بدأت بها
  

2090  
 )0.55  ×3800(  

1189.40  
)0.313  ×3800(  

  110  141.3  وحدات تحت التشغیل آخر المدةتكالیف 
 )0.55  ×200(  

31.30  
)0.313  ×100(  

     4959  مجموع التكالیف

  Activity based costing (ABC) النشاط أساسنظام التكلفة على  4

االنشطة كمحاولة لتحسین قیاس التكالیف وبالذات عنصر التكالیف  أساسلقد جاء نظام التكالیف على 

تكالیف اخرى غیر مباشرة مثل غیر المباشرة و  جورتكلفة المواد غیر المباشرة واألغیر المباشرة والتي تشمل 

الصنع والصیانة واإلصالح  آالتوالتأمینات واستهالك للمصنع تكلفة التدفئة واإلضاءة والضرائب العقاریة 
عامة وتعتبر التكالیف غیر المباشرة بانها تكالیف  وتكالیف التشغیل األخرى لألقسام الصناعیة في الشركة.

طریقتان لتخصیص  تحیث قبل ظهور نظام تكالیف االنشطة وجد  .بطبیعتها وال یمكن ربطها بمنتج معین
  :اوهم التكالیف الصناعیة غیر المباشرة ضمن نظم محاسبة التكالیف التقلیدیة

  .على مستوى المصنع واحدمعدل تحمیل  إستخدامالتخصیص ب .1
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في تخصیص التكالیف اإلضافیة، وذلك في المصانع ذات الحجم  ستخداموهي طریقة شائعة اإل
حیث یستخدم في عملیة  .الصغیر والتي تكون بها التكالیف الصناعیة غیر المباشرة ذات حجم صغیر

  .التاآل عدد ساعات تشغیل أوساعات العمل المباشر  التخصیص معدل وحید غالبًا مایكون عدد
  .معدالت تحمیل األقسام إستخدامالتخصیص ب .2

ویتم . في المصنع نتاجتحدید معدل تحمیل خاص بكل قسم من أقسام اإلوهي طریقة یتم من خاللها 
  :الخطوات التالیةهذا التحدید وفق 

 إنتاجخط  أو إنتاجخلطة  أوثل في منتج تحدید الغرض النهائي المراد تحدید تكلفته وهو قد یتم .1
  .لخا..

 ساستجمیع بنود التكالیف الصناعیة غیر المباشرة ثم تحلیلها للتعرف على طبیعتها لمعرفة األ .2
  .المناسب لتخصیصها

 أو یةإنتاجعلى مراكز التكلفة، سواء كانت متعلقة بأنشطة  المجمعةخصیص مجموعات التكالیف ت .3
  .أنشطة خدمیة

على المراكز، یتم توزیع تكالیف المراكز الخدمیة على مراكز  یةنتاجالتكالیف اإلعد تخصیص ب .4
  .بحیث یتم تجمیع التكالیف فیها نتاجاإل

التحمیل المناسب  ساسعلى غرض التكلفة النهائي طبقًا أل نتاجیتم تخصیص تكالیف مراكز اإل .5
  .لكل مركز منها

ضرورة تطویر نظم  إلىدة قیمة التكالیف غیر المباشرة وزیاأدت التطورات الحدیثة في بیئة التصنیع وقد 
مالمح بیئة التصنیع الحدیثة. وكانت من نتیجة محاوالت  بما یتناسب معالتقلیدیة  أوالعادیة التكالیف 

 أساسنظام جدید لتخصیص التكالیف الصناعیة على المنتجات على  التطویر في نظم التكالیف تطویر
في الشركة وهو ما یطلق علیه نظام  یةنتاجمن أنشطة الخدمات اإل إنتاج مرأ أومدى إستفادة كل منتج 

في المنشأة الموارد المتاحة  التي تستهلكهي األنشطة  أنفتراض إویقوم هذا النظام على  .األنشطة تكالیف
وفق نتیجة ممارسة األنشطة . أذن اسلوب القیاس المستخدم تسبب التكالیف، وأن المنتجات تحدث وبالتالي 

وهي النتیجة  في المنشأة عالقة السبب والنتیجة، وذلك بربط األنشطة والموارد المستنفذةهذا النظام یتمثل ب
هذا یسمح بتحدید أدق لتكالیف المنتجات ومعلومات تفصیلیة حول األنشطة  أن. نتاجبالسبب وهو اإل

ة والطویلة األجل وخاصة في مجال ضبط ، وهذا بدوره یرشد قرارات اإلدارة القصیر نتاجالالزمة لإلوالموارد 
تحمیل المنتج بجزء من  إلىنظام تكالیف األنشطة قد یؤدي  إستخدامایضًا فإن  .اإلنفاق ومجال التسعیر

مثل نظام  نظم التكالیف التقلیدیة إستخداماإلداریة وهذا اإلجراء كان غیر ممكن في ظل  أوالتكلفة البیعیة 
  المراحل. ونظام تكالیف أمرو تكالیف األ

بدایة عقد الثمانینات على ید بعض  ABC الـ النشاط أساسبدء ظهور نظام محاسبة التكالیف على لقد 
األكادیمیین من أمثال روبین كوبر و روبرت كابالن حین أخذوا یثیرون عددًا من عالمات االستفهام حول 

قلیدیة. في هذا الوقت تمكن روبین الممارسات العملیة لنظم محاسبة التكالیف الت مالءمةدرجة كفایة و 
كوبر من تطویر نظام جدید للتكالیف یقوم على فكرة تخصیص التكالیف الصناعیة غیر المباشرة على 
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 . Activity-Based Costing (ABC)الـ اسم األنشطة ثم على المنتجات أطلق علیه

مباشرة حیث یتم في المرحلة نظام على مرحلتین لتخصیص التكالیف الصناعیة غیر الهذا ال ذلك یقومل
كلفة كل نشاط،  هذه التكالیف وذلك لتحدیدلتخصیص التكالیف المباشرة ككل على األنشطة المسببة  األولى

إستفادة كل منتج من النشاط  ثم یتم في المرحلة الثانیة تخصیص األنشطة على المنتجات بحسب درجة
یتحمل بأي تكالیف  أننشاطا معینا فال یجب  نتاجاإل أمر أوالمعین، بمعنى أنه إذا لم یستخدم المنتج 

وجود تكالیف في  أویتسبب في نشأة لي آ أووالنشاط هو عبارة عن جهد بشري  . مرتبطة بهذا النشاط
 في  (cost drives) مایسمى بمحركات التكلفة أو النظام. ومن أمثلة األنشطة المسببة لوجود التكالیف

وغیرها.  الصیانة ونشاط فحص ونشاط التصمیم ونشاط ال للتشغیل التد اآلإعدانشاط الشركات الصناعیة 
فكلما كانت عملیات التصنیع  یةنتاجویتوقف عدد األنشطة في الشركة المعنیة على درجة تعقید العملیات اإل

  .التكالیف أكثر تعقیدًا كلما زاد عدد األنشطة المسببة لوجود

دق الحتساب التكالیف, أقیاس  إلىاالنشطة هو الوصول  أساسلى ي لنظام التكالیف عساسلذا الهدف األ
 أوالعنصر الثالث من عناصر قیاس التكلفة وهو التكالیف غیر المباشرة قیاس والتركیز في هذا النظام على 

 لهذایة ساسمقارنة بأنظمة التكالیف التقلیدیة في إحتساب التكلفة فإن المیزة األوبالتالي إلضافیة, ااالعباء 
هو إیجاد أسلوب أكثر مالءمة لتخصیص التكالیف غیر المباشرة. تعتبر التكالیف غیر المباشرة من النظام 

التكالیف المهمة والتي تمثل جزءًا من التكلفة النهائیة للمنتج وفي بعض المنظمات الصناعیة تصل التكلفة 
  . ذا یبرز أهمیة قیاسها بشكل دقیقوه نتاجمن هیكل التكلفة الكلیة لإل مرتفعة نسبة إلىغیر المباشرة 

 Cooper andالباحثان االنشطة تشكل كنظام قابل للتطبیق من قبل  أساسنظام التكلفة على  أن
Kaplan بكافة المنشات وسرعان ما طبقت العدید من الحتساب التكالیف نظامًا جدیدًا ك 1987 وذلك عام

  ذا النظام الجدید معلنة تلبیته الحتیاجاتها المعلوماتیة. أنواعها الصناعیة واإلداریة والخدمیة والتجاریة ه

  ABCخطوات تطبیق نظام 

تحلیل جمیع أنشطة وهي: مراحل متتالیة  ثالثةاألنشطة على  أساسعلى  تكالیفالیتم تطبیق نظام 
ربط ثم  مجموعات متجانسة من األنشطة، أومسببات التكلفة لكل نشاط  أوتحدید موجهات ثم  المنظمة،

 أوالمجمعة في أوعیة التكالیف بموضوع التكلفة الذي قد یكون منتجًا معینًا  أوالیف األنشطة المتراكمة تك
   .طلبیة معینة

  تحلیل األنشطة:  .أ

بحیث تحدد األنشطة. وتساعد تقنیة التخطیط  المنشأةیتم وضع مخطط تدفق لألنشطة المختلفة في 
ابط األنشطة سابقًا والحقًا ومرافقًا إلنجاز منتج الشبكي في إعداد خریطة تدفق لألنشطة لتوضیح تر 

ومناولة  نتاجوبرمجة اإل التتقدیم خدمة  لفئة معینة من العمالء. مثال أنشطة إعداد اآل أومعین 
 Cooper   ویقترح. وغیرها…والتخزین  التالمواد األولیة ومعالجتها في المراحل المختلفة وصیانة اآل

 :تخصیص التكالیف غیر المباشرة على المنتجات وذلك كما یلي مستویات لألنشطة عند أربعة
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        unit level:أنشطة تؤدى على مستوى الوحدة .1

المواد و  وحدة المنتج، مثل العمل المباشر، وهي تمثل األنشطة التي یتم انجازها على مستوى
  وغیرها. القوى المحركةو  المباشرة

  batch level:                                  على مستوى الدفعة ىأنشطة تؤد .2

مثال ذلك  نتاجاإلدفعة معینة من  أوبتشغیل كمیة  تلك األنشطة التي یتم تأدیتها وتتعلقوهي 
    .ومناولة المواد عملیة الفحصو  عملیة اإلعداد والتجهیز

 :product levelعلى مستوى المنتج ىأنشطة تؤد .3

هندسة و  مثال ذلك تحدید مواصفات المنتج نتاجونة اإللمساعدة ومعایتم تأدیتها وهذه األنشطة 
لخدمة منتج معین ككل، ولیس  ىالمواد وخدمات العمالء، أي أنها أنشطة تؤد شراءو  العملیات

 .نتاجاإلكمیة معینة من  أو وحده واحدة

 :   plant levelأنشطة تؤدي على مستوى المصنع .4

 إدارةللمصنع ككل مثل  یةنتاجة الطاقة اإللتسهیل وخدمتلك األنشطة التي یتم تأدیتها وهي 

  .واإلضاءة والتدفئة المصنع

  :تحدید موجهات التكلفة  .ب

أكثر لكل  أودراسات ومشاركات القائمین على إنجاز األنشطة المختلفة یتم تحدید مسبب  إلىستنادًا إ

وبین إحداث  التكلفة موجهنشاط من األنشطة، وذلك انطالقًا من عالقة السبب والنتیجة بین تغیر 
التكلفة نتیجة ذلك التغیر. وغالبًا ما تكون موجهات التكلفة مقاییس كمیة عددیة مثل عدد ساعات 

، عدد مرات شحن المواد، عدد مرات طلب المواد، عدد ساعات الت، عدد مرات إعداد اآلالتعمل اآل
  . وغیرهاالفحص 

  ربط تكالیف األنشطة: 

العالقة السببیة وفق  إلىفئات العمالء یتم استنادًا  أوتجات تخصیص تكالیف األنشطة على المن أن
وهذا یرتبط بدرجة إستفادة كل منتج من األنشطة المحددة والتي تمارس داخل مسببات التكلفة. 

  المنشأة.

   -النشاط نورد المثال التالي: أساسوإلیضاح مفهوم التكلفة على 

  )6( مثال

  . 2012المساندة خالل شهر كانون ثاني یةنتاجفیین لألنشطة اإلتعتمد إحدى الشركات الوعائین التكالی
 الوعاء التكالیفي (النشاط)  تكالیف النشاط التحمیل) أساسموجه التكلفة ( مستوى النشاط

 نقل المواد 60000 عدد المرات مرة 600

  التصیانة اآل  180000  التساعات تشغیل اآل  ساعة 20000

وحدة خالل األسبوع األول من / 2500/ إنتاج /115میم/المتعلقة بالطلبیة  ولقد ظهرت المعلومات التالیة
  . 2012شهر كانون ثاني
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 مواد مباشرة دینار . 25000

 مباشرة أجور دینار . 40000

  نقل المواد  مرة . 150

  التساعات تشغیل اآل  ساعة . 4000

  الوحدة المنتجة .وتحدید تكلفة  /115میم / الطلبیة إنتاجتحدید تكلفة  المطلوب :

  )6حل مثال (
   115 الطلبیة میم إنتاجتكلفه 

  25000ت .مواد مباشره                               
   40000مباشرة   أجورت .                            

  ت . غیر مباشرة من نشاط نقل المواد 
100*150        =15000   

   التت . غیر مباشرة من نشاط صیانة اآل
4000*9         =36000   

  دینار 116000      نتاجتكلفة اإل 

  الوحدة = إنتاجوتكلفة  
  دینار 46.4=  116000/2500

نتقادات التي إلبعض ا إلىفال بّد من اإلشارة  ABCعلى الرغم من المنافع المتوقع تحقیقها بتطبیق نظام 
الذي یتطلب  مرببات التكلفة، األأهم انتقاد هو صعوبة التطبیق واختیار مس أنتعرض لها النظام. 

ام مرتفعة هذا النظتكلفة تطبیق  أناالستعانة بخبرات متخصصة وٕاعادة تدریب الكادر المحاسبي. كما 
عمومًا، لذلك یجب الموازنة بین التكلفة والمنافع. ولكن في األجل الطویل فإن النظام یحقق منافع جمة 

  واسعة لتخفیض التكلفة. آالتن األداء اإلداري وفتح مجخصوصًا في مجال الرقابة التكالیفیة وتحسی

                                               النشاط أساستطبیق نظام التكلفة على  إلىالحاجة 

كفــاءة وفاعلیــة فــي تــوفیر معلومــات تكــالیف تتصــف بالدقــة  لــدیهااألنشــطة  أســاسأنظمــة التكــالیف علــى  أن
.  و یمكن تطبیـق أنظمـة لالنشطة المختلفةواستیعاب منافع ونقاط القوة والضعف  والشمولیة وتساعد في فهم

األنشــطة علــى جمیــع المنظمــات ســواء كانــت صــناعیة أم خدمیــة اعتمــادًا علــى نتــائج  أســاسالتكــالیف علــى 
ذلــك هنــاك عــدة صــفات تمتــاز بهــا  إلــىتحلیــل تكــالیف النظــام مقابــل المنــافع المتحققــة مــن تطبیقــه إضــافة 

  وهي:هذا النظام تطبیق  یناسبهانظمات االقتصادیة التي الم
  تخدم جزء كبیرة من السوق كالمنظمات الخدمیة التي تتصف بكبرحجم مصروفاتها.  ها منظماتان .1
 متباین.  إنتاجبمتطلبات تجهیز متنوعة وحجوم  تنتج منتجات متنوعة ولها زبائن كثر ها منظماتان .2

التكـــالیف لمعهـــد المحاســـبة  إدارةائیة التـــي أجریـــت مـــن قبـــل مجموعـــة ووفقـــًا للدراســـات والمســـوحات اإلحصـــ
مـــن الشـــركات المشـــولة فـــي العینـــة تطبـــق أنظمـــة  %54إن أكثـــر مـــن فـــ)  ,1999Krumwiedeاإلداریـــة (
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وأن  ،األنشــطة وتسـتخدم مخرجاتــه فــي دعــم صـناعة قراراتهــا خــارج الوظیفــة المحاســبیة أســاسالتكـالیف علــى 
 ،طبــق الــنظم المــذكورة حللــت عوائــد الــنظم وفقــًا لجــدوى تكــالیف التصــمیم والتنفیــذمــن الشــركات التــي ت 89%

بدرجــة هــي  ABCالشــركات التــي تطبــق نظــام  أنكمــا أوضــح المســح  ،ضــرورة التطبیــق إلــىوبشــكل یشــیر 
لك المعلومات المستخدمة في ت إنتاجأعلى عن تلك التي ال تطبقه وفقًا لترتیب عوائد القرارات المتخذة وتكلفة 

مـن  %58 أن ,ABC Technologies )2000 (Nairالقرارات. كما أشـار مسـح آخـر تـم مـن قبـل شـركة 
لتحلیـل العملیـات  %51لهـدف احتسـاب دقیـق لتكـالیف المنتجـات والخـدمات، و ABCالشركات تطبق نظـام 

عیــة وبنــاء إلدارة أداء الوحــدات الفر  %49بهــدف خفــض التكــالیف وفــق مفهــوم القیمــة المضــافة، و  یــةنتاجاإل
  لهدف تحلیل الربحیة.  %39مؤشرات تشغیلیة تعمل بجانب المؤشرات المالیة لنظم قیاس وتقییم األداء و 

  االنشطة مایلي: أساسنظام التكالیف على تطبیق  إلىالتي دفعت  سبابومن األ
الحالي  األسعار زیادة حدة المنافسة حیث تركز الشركات المنافسة على زیادة الربحیة في ظل مستوى .1

 .أكثر دقة بدًال من تخفیض األسعار فأنها تسعى على أتباع نظم في حساب التكالیف

العمل المباشر مقابل الزیادة غیر  تغیر األهمیة النسبیة لمكونات التكلفة نتیجة لتناقص أهمیة عنصر .2
كلفة العمل بیئة األعمال الحدیثة قد ال تشكل ت العادیة في التكالیف الصناعیة غیر المباشرة. ففي

 نتاجتوزیع تكالیف اإلوبالتالي من غیر السلیم  اإلجمالیة نتاجمن تكلفة اإل %10المباشر أكثر من 
عنصر ال یمثل سوى  أساساإلجمالیة على  نتاجتكلفة اإل من %50غیر المباشرة التي ربما تزید عن 

 .التكلفة فقط من هذه %10أقل من 

ات فیما بینها من حیث الحجم ختالفاإل تنوع المنتجات وزیادة أنزیادة التنوع في المنتجات فال شك   .3
أنواع األنشطة ومستوى المجهود  إختالف إلىیؤدي  والمواصفات ودرجة التعقید في عملیة التصنیع

لذلك فإن التركیز على العالقات السببیة بین التكالیف وبین  .هذه المنتجات ٕانتاجالمطلوب لخدمة و 
فاألنشطة هي التي تستهلك الموارد المسببة للتكلفة، والمنتجات  مناسب ومقنع,شيء األنشطة المتسببة 
 .وبالتالي یجب تحدید األنشطة لكي یتم تحدید التكلفة تحدیدًا دقیقاً  .تستهلك األنشطة

  :   النشاط أساستطبیق نظام التكلفة على  مزایا
د أنشطة الوحدة وتصنیفها وفق تطبیق النظام وهي تحدی خفض التكالیف وذلك من خالل أول مراحل  .1

تخفیضها قدر  أوظهور أنشطة ال تضیف قیمة للمنتج فیتم إلغاؤها  منهج تحلیل القیمة، وهنا بمجرد
 .المستطاع

 .األنشطة خفض أزمنة تلك األنشطة وذلك من خالل مالحظة ورقابة األزمنة الالزمة لتأدیة یمكن .2

یسببها وحینما تتخذ قرار لخفض ما  تحملها، بل هناك ماالتكالیف ال یتم فقط  أنعندما تفهم اإلدارة   .3
 .سیكون مستمراً  یسبب األنشطة التي تستهلك الموارد فإن هذا الخفض

  األنشطة أساسعیوب نظام التكالیف المبني على 

بالدقـة و تسـاعد  والمتمثلـة فـي تـوفیر معلومـات تتصـف الـرغم مـن مزایـا نظـام محاسـبة تكـالیف النشـاط علـى
النظـام،  إلـىبعـض مـن االنتقـادات الموجهـة  هنـاك أنفي إتخاذ قراراتها وتخطیط ورقابة التكالیف، إال اإلدارة 
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 حیــث ینظــر إلیــه علــى انــه تطــویر لنظــام التكــالیف المتعــارف علیهــا والتــي تعتمــد فــي تحمیــل وتخصــیص

مراكـز األنشـطة.  يالتكالیف الصناعیة غیر المباشرة على عالقة السـبب والنتیجـة مـع إجـراء تفاصـیل أكثـر فـ
السـهل  مررئیسـیة علـى االختیـار السـلیم لمسـببات التكلفـة، وذلـك لـیس بـاأل ه تعتمـد بصـفةإسـتخداموٕان كفاءة 

وٕان تطبیقــه یتطلــب تكلفــة  تحدیــد أفضــل مســبب لتكلفــة النشــاط ودراســة اآلثــار الســلوكیة لــه. ومــن الضــروري
 ه.إستخدامالصناعیة تتردد في  المنشآت مرتفعة وجهدًا كثیرًا وهذا ما یجعل العدید من
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  وتمارین الفصل أسئلة

  ختیار من متعدد)إالتمرین االول (

  التالیة: سئلةاأللكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

دینار ومواد غیر  50000ه في حالة صرف مواد خام بمقدار إثباتالقید المحاسبي الذي یتم  أن .1
 :هو اجنتاإل إلىدینار  3000مباشرة بمقدار 

  من ح/ بضاعة تحت التشغیل 50000 -أ
 ح/ مخازن المواد إلى 50000         

  من ح/ بضاعة تحت التشغیل 53000 -ب
 مخازن الموادح/  إلى 53000          

  من مذكورین -ج
  ح/ تكالیف صناعیة غیر مباشرة 3000

   مخازن الموادحـ/   50000    
  ح/  بضاعة تحت التشغیل إلى 53000

  من مذكورین -د
  حـ/ بضاعة تحت التشغیل 50000

  حـ / تكالیف صناعیة غیر مباشرة 3000   
  مخازن الموادحـ/  إلى    53000

كمعدل تحمیل واحد لتوزیع التكالیف الصناعیة غیر   التاآل دوراتشركة صناعیة تستخدم ساعات  .2
 یة:أظهرت السجالت المحاسبیة المعلومات التال 2011لمباشرة وخالل عام ا

 الفعلي المقدر 

 120000 100000 التكالیف الصناعیة غیر المباشرة

  25000  20000   التساعات دورات اآل

على  تحمیلهافإن التكالیف الصناعیة غیر المباشرة  التي سیتم  التقلیدينظام التكالیف   إستخدامب
  ، تبلغ2011الشراء خالل عام  أمرأو 
 دینار 100000 -د دینار 120000 -ج دینار 125000 -ب دینار 150000 -أ

ساعات العمل  إلىدینار لكل ساعة عمل مباشر استنادا  2ُتحمَّل التكالیف غیر المباشرة بمعدل  .3
 38000التكالیف غیر المباشرة الفعلیة  أنساعة. فإذا علمت  20000المباشر المقدَّرة للسنة الحالیة 

أقل  أوساعة، فإن التكالیف المحمَّلة تكون أكثر  18500دینار، وأن ساعات العمل المباشر الفعلیة 
  من الالزم بما یلي:

 من الالزم كثردینار أ 1000 -ب دینار أقل من الالزم 1000 -أ

 من الالزم كثردینار أ 2000 -د دینار أقل من الالزم 2000 -ج

 أساسة على لتكالیف الصناعیة غیر المباشر ا تحملو  أمرو نظام تكالیف األشركة صناعیة تستخدم  .4
التكالیف التالیة  100رقم  مرالمباشرة،  وقد أظهرت بطاقة التشغیل لأل جورمن تكلفة األ 30%

 أمرتم صنع وبیع المباشرة،  فإذا  جوردینار تكلفة األ 5000دینار تكلفة المواد المباشرة،  2500
  ؟تساوي مرتكلفة الوحدات المباعة لهذا األفان  100التشغیل رقم 

 دینار  12500 -ددینار              8000 -ج دینار 9000 -بدینار              7500 -أ
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تشغیلیة  أمرعلى ثالثة أو  2011التشغیلیة وقد عملت خالل شهر أیار أمرشركة تستخدم نظام األو  .5

  :كما یلي أمروكانت التكالیف الخاصة بهذه األو  103و 102و 101

 6000  103 مرألدینار و   10000 102 مرو ألدینار  15000  101 مرمواد مباشرة أل −
  دینار 

 2000  103 مرألدینار و  4000  102  مردینار و أل  6000  101 مرمباشرة ألأجور  −
  دینار 

تحمل التكالیف الصناعیة غیر المباشرة على  دنانیر لكل ساعة. 10جر ساعة العمل المباشرأمعدل 
  :102مرأللفة ادنانیر لكل ساعة عمل مباشر. ما هي تك 5 أساس

 

  دینار 15000 –د   دینار 24000 -ج  دینار 21000 -ب  دینار 16000 –أ 

البیانات  حدثت 2011شهر أیلول لعام وخالل الصناعیة تتبع نظام تكالیف المراحل  ة نعمانشرك .6
  : المرحلة في بدایةتضاف المواد علمًا بأن ب  یةنتاجالمرحلة اإلالتالیة المتعلقة ب

  . نتاجوحده وهي الوحدات الوحیدة في اإل 4000المرحلة (أ)  وحدات محولة من -
 .وحده 3700وحدات تامة الصنع  -

تامة   60 %مواد ولعنصر التامة بالنسبة وهي ) وحده 300( خر المدةآوحدات تحت التشغیل  -
ي ضوء المعلومات السابقة فإن الوحدات المكافئة لعنصر المواد ف بالنسبة لتكالیف التشكیل.

 :على التوالي تساويلتحویل وعنصر ا

   3880و   4000–أ 
  وحدة

    3780و 3900 -ب
  وحدة

    3900و 3900 -ج
  وحدة

   4000و 4000 –د
  وحدة

  -:(abc)النشاط  أساسعلى التكلفة نظام  صأي من العبارات التالیة صحیحة في ما یخ .7
  .ةه فقط في المنشآت الصناعیإستخدامالنشاط یمكن  أساسنظام التكلفة على   )أ(
لتكالیف الوحدات المنتجة مقارنة  أقل دقةتحدید  إلىیؤدي النشاط  أساسنظام التكلفة على   )ب(

 مع نظام التكالیف التقلیدي.

   .مقارنة مع نظام التكالیف التقلیدي سهولةهو أكثر النشاط  أساسنظام التكلفة على   )ج(
الیف غیر المباشرة تصنیفات إضافیة ومتعددة للتك إلىالنشاط یؤدي  أساسنظام التكلفة على   )د(

   مقارنة مع نظام التكالیف التقلیدي.

تستخدم مؤسسة االحمدي نظام تكالیف األنشطة وتستند في نظام التكالیف لدیها على ثالثة أوعیة  .8
  لتحمیل التكالیف غیر المباشرة وقد قامت المؤسسة بتقدیم البیانات التالیة: 
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  التكالـيف 

    دینار  360000  والرواتب  جوراأل
  دینار 140000    إهـتالك
  دینار 160000    المنافع

  دینار  660000    المجموع
  توزیع الموارد المستهلكة 

 المجموع أخرى إعداد وتجهیز تجمیع أوعیة تحمیل التكالیف غیر المباشرة

 %100 %10 % 80 %10 والرواتب جوراأل

 %100 %45 % 50 %5  اإلهتالك

 %100 % 25 % 60 % 15  المنافع

ة التكلفة غیر المباشرة اإلجمالیة لنشاط اإلعداد والتجهیز والتي سوف تستخدم ضمن وعاء هذا قیم أن
  :النشاط هي

 دینار  396000 -د دینار  418000 -ج دینار  454000 -ب دینار  528000 -أ

تتعلق باألنشطة وتكالیف هذه البیانات التالیة تستخدم نظام تكالیف األنشطة و  الجمالمؤسسة  .9
  : حدى الفترات المالیةإطة ووحدات النشاط المقدرة عن االنش

  مجموع  وحدات النشاط   مجموع التكلفة   األنشطة  
  ساعة الة تجمیع 37000  دینار 710770  نشاط التجمیع

  إنتاجطلب  1800  دینار 39690  نتاجنشاط اعداد طلبات اإل

  ساعة فحص 1940  دینار 119116  نشاط فحص وتجریب

   111 أحد  منتجات  الشركة  وهو  منتج تالیة  تخص والبیانات  ال
  ساعة الة    510         ساعات العمل السنوي للماكینات 

  طلب     80             الطلبات السنویة 
  ساعة فحص    10             المعاینة السنویة 

ات لوحداالنشاط فان إجمالي التكالیف غیر المباشرة لجمیع  أساسنظام التكلفة على  إستخدامب
  تساوي؟ 111المنتجة من المنتج 

 دینار  8425 -د دینار 50884 -ج دینار  869576 -ب دینار 12175 -أ

تشغیلیة  أمرأو على ثالثة  2012التشغیلیة وقد عملت خالل شهر أیار  أمرو شركة تستخدم نظام األ .10
  -:كما یلي أمرو وكانت التكالیف الخاصة بهذه األ 103و 102و 101

  دینارًا  6000 :103 مردینارًا وأل 10000 :102 مردینارًا وأل 15000 :101مرمواد مباشرة أل •
  دینارًا  2000: 103 مروأل دینارًا  4000 :102 مردینارًا وأل  6000 :101مرمباشرة أل أجور •
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تحمل التكالیف الصناعیة غیر المباشـرة علـى  دنانیر لكل ساعة. 10معدل أجر ساعة العمل المباشر
هو الطرف المدین في قید صـرف المـواد المباشـرة خـالل ما  ،لكل ساعة عمل مباشر دنانیر 5 أساس

  ؟2012شهر أیار 
  / بضاعة تحت التشغیلـح 15000  -ب  /بضاعة تحت التشغیل.ـدینارًا ح 31000  -أ
  / تكالیف صناعیة غیر مباشرةـح 15000  -د  / تكالیف صناعیة غیر مباشرةـح 31000  -ج

مرجح في نظام المراحل والبیانات التشغیلیة للمرحلة األولى شركة تونس تستخدم طریقة المتوسط ال .11
 للقسم لشهر حزیران.

  نسبة اإلكتمال  الوحدات  البیان
  %90  10000  مخزون تحت التصنیع أول المدة

    75000   نتاجبها اإل بدئالوحدات التي 

  %40  17000  مخزون تحت التصنیع نهایة المدة 

دینار تكالیف تشكیل وقد تم خالل المدة  77455تبلغ ة المدة كالیف مخزون تحت التشغیل بدایت أن
لعنصر دینار، ماهي تكلفة الوحدات المكافئة  552062تشكیل بمبلغ إضافة تكالیف ) ر حزیران(شه

  خالل الشهر ؟تكلفة التشكیل 

  7.361  -ب   8.610  -أ
  8.146  -د  8.416  -ج
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  جابة الصحیحة إلا

  للتمرین االول
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  أ  أ  ب  د  أ  أ  ب  أ  ب  د

11                    

                    ج

  التمرین الثاني

دینار وكانت  15000في منشأة صناعیة بلغت التكالیف الصناعیة غیر المباشرة المقدرة لفترة مالیة مبلغ 
ساعة. ویتم تحمیل التكالیف الصناعیة غیر المباشرة  30000ساعات العمل المباشر التقدیریة عبارة عن 

) 302ي رقم (إنتاج أمرساعات العمل المباشر. وخالل الفترة تم البدء ب أساسعلى  نتاجإلا أمرأو على 
 1500 مرساعة عمل وبلغت المواد المباشرة لهذا األ 300ه إنتاجوحدة واستخدم في  500والذي یتكون من 

  دینار.  280دینار والعمل المباشر
  ) خالل الفترة؟302( مررة وما تكلفة األمعدل تحمیل التكالیف الصناعیة غیر المباش: ماالمطلوب

  التمرین الثالث

خر آیة من سجالت إحدى الشركات الصناعیة والخاصة بأرصدة البضاعة في آالتتم الحصول على المعلومات 
  المدة:

  إجمالي  تكالیف غیر مباشرة محملة  أجور  مواد  

  150000  40000  60000  50000  تحت التشغیل إنتاج

  400000  120000  170000  110000  تام إنتاج

  1650000  430000  680000  540000  بضاعة مباعة

  2200000  590000  910000  700000  اإلجمالي

  دینارًا. 22000 وكانت التكالیف الصناعیة غیر المباشرة محملة بالزیادة بمبلغ

  المطلوب

الفرق السابق  أنبات إذا إعتبر تحدید قیمة األعباء اإلضافیة الفعلیة وعمل قید الیومیة الالزم إلقفال الحسا .1
  غیر جوهري.

التكالیف غیر المباشرة المحملة وعمل قید الیومیة الالزم إلقفال رصید  أساسعلى توزیع الفرق السابق  .2
  الحسابات.

  الرابع التمرین

  الثانيو  111ول رقم ألین اأمر كان لدیها  2012وفي بدایة شهر تموز من عام  أمرو شركة تستخدم نظام األ
دینار على التوالي، وخالل فترة  23000دینار و 21000في بدایة شهر تموز  اموتكالیفه 222قم ر 
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 أمرو ، وبلغت التكالیف التي تم تحمیلها على األ333رقم  الثالث مرالتكالیف الجاریة تم بدء العمل على األ
  كالتالي:  الجاریةخالل الفترة  یةنتاجاإل

  

     333 مراأل    222 مراأل         111 مراأل  

  دینار 8000    دینار 10000دینار      9000   ةالمواد المباشر 
  دینار 4200    دینار 6300دینار     2800  ساعة) دینار/ 2مباشرة (بواقع  أجور

  إذا علمت ما یلي:  
ساعة عمل  دینار/ 3 أساسكانت الشركة تقوم بتحمیل التكالیف الصناعیة غیر المباشرة على  -

  دینار. 20000بلغت التكالیف غیر المباشرة الفعلیة للفترة الجاریة مباشر و 
 األخرى.  أمرو األ إنتاجتحت التشغیل وانتهى  333 مرفي نهایة المدة بقي األ -

   المطلوب

  .البضاعة التامة الصنعحدد قیمة  .1
  جمیعا. أمرو النقص على األ أوحدد التكالیف غیر المباشرة المحملة بالزیادة  .2

  امسالخالتمرین 
) (أ یةنتاجتوفرت لدیك البیانات التالیة عن إحدى الشركات الصناعیة إلحدى فتراتها المالیة للمرحلة اإل

  -(ب): یةنتاجوالتي تحول وحداتها التامة للمرحلة اإل
  الوحدات .1

  وحدة 4000      ها إنتاجبدایة وحدات  -
  وحدة2400 وحدات تامة محولة         -
 %20عند مستوى اتمام وحدة  1600 وحدات تحت التشغیل آخر المدة -

مادتین س، ص وأن المادة س تضاف في بدایة تشغیل المرحلة أ والمادة  نتاجنه یستخدم في اإلأ علماً 
خالل عملیة  بانتظامأما تكالیف التحویل فهي تضاف  %30ي إنتاجص تضاف عند مستوى تشغیل 

  .نتاجاإل
  ؟س والمادة ص وعنصر التحویل ةلة ) للمادإیجاد عدد الوحدات المكافئة ( المعادالمطلوب: 

  التمرین السادس

في تطبیق نظام تكالیف األنشطة، ولقد والتي تنتج منتجین منتج دیلوكس ومنتج عادي ترغب شركة البراق 
في ثالثة أوعیة تكالیفیة، هي  )المساندةغیر المباشرة (قام مدیر دائرة التكالیف بإعادة تصنیف التكالیف 

التكلفة  محركات، الفحص والتفتیش، ویقابل تلك األوعیة التكالیفیة الت، إعداد وتجهیز اآلتالتشغیل اآل
  . ، عدد مرات الفحص والتفتیشالت، عدد مرات إعداد وتجهیز اآلالتالتالیة : ساعات تشغیل اآل

  :دائرة التكالیف البیانات التالیةولقد قدم الیك مدیر 
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 موجهات تكلفة النشاط تكلفة النشاط كسمنتج دیلو  منتج عادي مستوى النشاط

 التساعات تشغیل اآل 150000 ساعة 20000 ساعة 30000 ساعة 50000

  التعدد مرات إعداد اآل  300000  مرة 200  مرة 800  مرة 1000
  عدد مرات الفحص والتفتیش  150000  فحصاً  350  فحصاً  650  فحصاً  1000

  جمالي التكالیفإ  دینار 600000      

  .تكالیف األنشطة نظام إستخدامب المنتج من التكالیف غیر المباشرةتحدید تكلفة  :المطلوب

  التمرین السابع
خام س حیث یتم إضافتها في بدایة عملیة  مادة إستخدام إلىفي احدى الشركات الصناعیة  نتاجیحتاج اإل

  :نتاجى مراحل اإلي البیانات الخاصة بإحدآالتو  %50عند مستوى إتمام  نتاج، ویتم فحص اإلنتاجاإل

  وحدات تحت التشغیل أول المدة  )%60وحدة ( 7000
  وحدات مضافة خالل الفترة الجاریة  وحدة 43000
  وحدات تامة  وحدة 40000

  وحدات تحت التشغیل آخر المدة  )%60وحدة ( 8000
  وحدة تالف طبیعي 820منها  وحدات تالفة فعلیة   )%50وحدة ( 2000

تكالیف  ینارد 12600مواد مباشرة و ینارد 14000التشغیل أول المدة من :  تحت إنتاجویتكون رصید 
تكالیف مواد مباشرة  ینارد 86000 تحویل. وتم تحمیل هذا الحساب خالل الفترة الجاریة بالمبالغ التالیة:

  تكالیف تحویل. ینارد 124800

  ؟: إعداد تقریر تكالیف المرحلة حسب طریقة المتوسط المرجحالمطلوب

  المقالیة سئلةول األحل

  حل التمرین الثاني

  معدل التحمیل
  دینار 15000        تكالیف صناعیة غیر مباشرة مقدرة -
  دینار 30000                  ساعات العمل المباشر التقدیریة -
  نصف دینار لكل ساعة   = دینار   15000                              معدل التحمیل           -

  ساعة  30000                                                        
  302 مرتكلفة األ

 )302( مرتتعلق باألالمواد المباشرة التي  دینار  1500     

 المباشرة جوراأل  280     

 .) 5*300( التكالیف الصناعیة غیر المباشرة المحملة  150     

 )302( مرتكلفة األ دینار  1930      
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  حل التمرین الثالث

  إجمالي  تكالیف غیر مباشرة محملة  أجور  مواد  

  150000  40000  60000  50000  تحت التشغیل إنتاج

  400000  120000  170000  110000  تام إنتاج

  1650000  430000  680000  540000  بضاعة مباعة

  2200000  590000  910000  700000  اإلجمالي

  دینارًا. 22000 یر المباشرة محملة بالزیادة بمبلغوكانت التكالیف الصناعیة غ

  المطلوب
الفرق السابق  أنتحدید قیمة األعباء اإلضافیة الفعلیة وعمل قید الیومیة الالزم إلقفال الحسابات إذا إعتبر  .1

  غیر جوهري.
إلقفال التكالیف غیر المباشرة المحملة وعمل قید الیومیة الالزم رصید  أساسعلى توزیع الفرق السابق  .2

  الحسابات.
  قیمة األعباء اإلضافیة الفعلیة -

  دینار 568000=  22000 – 590000
  قید الیومیة -

  أعباء إضافیة محملةمن حـ/     590000
  تكلفة البضاعة المباعةحـ/  إلى      22000  
 حـ/ أعباء إضافیة فعلیة           568000  

 إقفال حسابات األعباء اإلضافیة المحملة بالزیادة

  كالتالي:التكالیف غیر المباشرة المحملة  أساسزیع الفرق على تو  -
                                 40    

  ینارد 1491=    -----×   22000تحت التشغیل  إنتاج  
      590  
  
                              120  

  ینارد 4475=   ----×   22000التام بالمخازن  نتاجاإل 
590      

  
                               430     

  ینارد  16033  = ---- × 22000تكلفة البضاعة المباعة 
590        

  ینارد 22000         إجمالي المبلغ الذي تم توزیعه           
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 نتیجة التوزیع بقید الیومیة التالي: إثبات -

  أعباء إضافیة محملةمن حـ/     590000
  البضاعة المباعة تكلفةحـ/  إلى      16033  
 تحت التشغیل إنتاجحـ/           1491  

 تام بالمخازن إنتاجحـ/           4475  

 حـ/ أعباء إضافیة فعلیة           568000  

 إقفال حسابات األعباء اإلضافیة المحملة بالزیادة   
  

  رابعلحل التمرین ا
  قیمة البضاعة تامة الصنع  =  .1

  222 مرفة األ+ تكل 111 مر= تكلفة األ
) =9000+2800+2800/2*3)+(10000+6300+6300/2*3(  
 =16000  +25750  
  دینار  41750= 

  دینار  85750=  41750+ 44000هذا الرقم الرصید =  علىو یضاف 

  النقص  أوالتكلفة غیر المباشرة المحملة بالزیادة  .2
  ر المباشرة التكالیف الصناعیة غی –= التكالیف الصناعیة غیر مباشرة المحملة 

  دینار محملة بالنقص  50=  20000 – 19950= 

  حل التمرین الخامس

  عدد الوحدات المكافئة للمادة س و ص والتحویل = 
  ویل   حالبیان                                المادة س      المادة ص     الت

  2400          2400         2400الوحدات التامة                      
   320             0            1600خر المدة     آوحدات تحت التشغیل 

   2720        2400         4000الوحدات المكافئة                    

  حل التمرین السادس
  موجه تكلفة كما یلي: أومعدل التكلفة لكل نشاط تحدید یتم  والً أ

 موجهات تكلفة النشاط فة النشاطتكل مستوى النشاط معدل التكلفة لكل نشاط

 التساعات تشغیل اآل 150000 ساعة 50000 دینار لكل ساعة 3

  التعدد مرات إعداد اآل  300000  مرة 1000  دینار لكل مرة 300
عدد مرات الفحص   150000  فحصاً  1000  دینار لكل فحص 150

  والتفتیش
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  :كما یلي نظام تكالیف األنشطة إستخدامب اشرةالمنتج من التكالیف غیر المبتحدید تكلفة ثم یتم 
 منتج دیلوكس منتج عادي

 60000  = دینار لكل ساعة 3 ×ساعة  20000  دینار 90000=  دینار لكل ساعة 3 ×  ساعة 30000
  دینار

  دینار 60000 دینار لكل مرة = 300 ×مرة  200  دینار 240000دینار لكل مرة = 300 ×مرة  800
 52500دینار لكل فحص =  150 ×فحصًا  350  دینار 97500دینار لكل فحص =  150 ×فحصًا  650

  دینار
  دینار 172500المجموع          دینار 427500المجموع                                

  حل التمرین السابع
ي هذا التقریر قمنا وف التاليلقد تم إعداد تقریر تكالیف المرحلة حسب طریقة المتوسط المرجح كما في الجدول 

  .تالف عادي وتالف غیر عادي إلىبإدراج وحدات التالف بعد تقسیمها 
  تقریر تكالیف المرحلة حسب طریقة المتوسط المرجح

  

    اإلجمالي  مواد  تكالیف تحویل

  :الكمیات      
  وحدات تحت التشغیل أول المدة  )60%(7000    
  المرحلة إلىوحدات مضافة   43000    
  ت سیتم المحاسبة علیهاوحدا  50000    

  وحدات تامة  40000  40000  40000
  وحدات تالف عادي  )50%(  820  820  410
  وحدات تالف غیر عادي  )50%( 1180  1180  590

  وحدات تحت التشغیل آخر المدة  )60%(8000  8000  4800
  مكافئةوحدات     50000  45800

  التكالیف بالدینار:      
  المدةرصید أول   26600  14000  12600

  تكالیف الفترة الجاریة  210800  86000  124800
  إجمالي التكالیف  237400  100000  137400
  عدد الوحدات المكافئة÷     50000  45800

  تكلفة الوحدة المكافئة  5  2  3
  ملخص التكالیف      

  5×  40000وحدات تامة   200000    
  وحدات تالفة عادیة   2870  2× 820  3×  410
  وحدات تالفة غیر عادیة  4130  2×  1180  3×  590

  تحت التشغیل آخر المدة إنتاج  30400  2× 8000  3×  4800
  اإلجمالي   237400    
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  : تخصیص التكالیف لثاني والعشروناالفصل 

  (التكالیف المشتركة وتكالیف دوائر الخدمة)
  

  الفصلأهداف 
  التالیة: باألموریكون القارئ ملمًا  أنیتوقع ا الفصل بعد دراسة هذ

  بیان كیفیة توزیع التكلفة المشتركة على المنتجات. -

 ق توزیع مختلفة.من التكلفة المشتركة باستخدام طر  نتاجاحتساب تكلفة اإل -

  بیان أهمیة تخصیص التكالیف. -

  تخصیص التكالیف على مراكز التكلفة المختلفة. -

 وفق الطرق المختلفة. نتاجعلى مراكز اإل نتاجتخصیص تكالیف مراكز خدمات اإل -
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  مقدمة .1
 یة واحدةإنتاجضمن عملیة تصنیع مادة خام معینة ظهور عدة منتجات و یترتب على في بعض الصناعات 

ها من عملیة إنتاجتعرف المنتجات المشتركة بأنها المنتجات التي یتم وهذا مایسمى بالمنتجات المشتركة. 
) وتضم ain Productsمجموعة المنتجات الرئیسیة ( صناعیة واحدة وأنه یمكن تصنیفها في مجموعتین:

) وتضم By - Productsمجموعة المنتجات الفرعیة (و  ،هاإنتاج إلىالمنتجات التي تهدف المنشأة 
تتمیز أسعار وكمیات مجموعة المنتجات . نتاجها بصورة عرضیة أثناء عملیة اإلإنتاجالمنتجات التي یتم 

من یضًا أ. وفي علم محاسبة التكالیف البد رتفاع مقارنة مع أسعار وكمیات المنتجات الفرعیةإلالرئیسیة با
لكل منهما البیعیة  القیمةفي انخفاض غم من تشابهما التمییز بین خردة المصانع والمنتجات الفرعیة وبالر 

خام مثل قصاصات القماش في المادة بواقي الالخردة هي ن أال إ ،لقیمة البیعیة للمنتجات الرئیسیةمقارنة با
لم تستفد من تكالیف التحویل والخردة في المصانع . نشارة الخشب في صناعة االثاث أوصناعة المالبس، 

وبالتالي فهي البیعیة محدودة، أما المنتجات الفرعیة فإنها تستفید من تكالیف التحویل،  لذلك فإن قیمتها
منتجات ولیس بواقي مادة خام ومن أمثلة المنتجات الفرعیة في المصانع مثل جفت الزیتون في معاصر 

  سقط اللحوم في صناعة اللحوم وهكذا.  أوالزیت 

  توزیع التكلفة المشتركة على المنتجات .2
المنتجات المشتركة تتحمل المنشأة تكالیف مواد مباشرة، وأجور مباشرة، وتكالیف صناعیة  إنتاجیتم  حتى

غیر مباشرة، وهذه التكالیف تعرف باسم التكالیف المشتركة، إذن فالتكالیف المشتركة هي التكالیف التي یتم 
ستوى الذي تتمیز عنده تحملها قبل أن یتم فصل المنتجات المشتركة عن بعضها البعض، ویسمى الم

فإن التكالیف الصناعیة التي  نفصال، وٕاذا تم تشغیل أحد المنتجات بعد نقطة اإلنفصالإلالمنتجات بنقطة ا
، ألنها تخص أحد المنتجات دون ضافیةاإل أو یتم تحمیلها في سبیل ذلك تعرف باسم التكالیف الخاصة

  . غیره، ویمكن تحمیلها علیه بدون مشاكل تذكر

   :توزیع التكالیف المشتركة أهداف
  .كانت األسعار تتوقف على التكلفة إذاقرارات التسعیر والسیما  إتخاذالمساعدة في  .1
  مجمل الربح. إلى المساعدة في تحدید تكلفة المبیعات من المنتجات وصوالً  .2
  المساعدة في تقویم المخزون من المنتجات لغرض إعداد التقاریر المالیة. .3
  .  حویل الداخلیة بین أقسام المنشأةأسعار الت المساعدة في تحدید .4

 Byproductsالمحاسبة على تكالیف المنتجات الفرعیة 

تتوقف المحاسبة على المنتجات الفرعیة على سیاسة تكلفة المخزون التي تتبعها المنشأة وهنا یمكن أن 
وتعرف بطریقة  نتاجیة عند اإلنمیز بین طریقتین تقوم األولى بإثبات صافي القیمة البیعیة للمنتجات الفرع

أن یتم بیعها وتعرف هذه الطریقة بطریقة  إلىوتقوم الثانیة بتأجیل إثبات قیمة المنتجات الفرعیة  نتاجاإل
  :لتالي یمكن تلخیص الطریقتین بما یلياب المبیعات،
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  طرق المحاسبة عن المنتجات الفرعیة
  
  
  

  

  وسیتم مناقشة هذه الطرق على التوالي:
  نتاجباإلیراد من المنتج الفرعي عند اإل  عترافاإلیقة طر 

تحـت التشـغیل دائنـًا بمبلـغ صـافي  نتـاجبموجب هذه الطریقة یجعـل حسـاب مخـزون المنـتج الفرعـي مـدینًا واإل
القیمــة البیعیــة للمنتجــات الفرعیــة والتــي هــي عبــارة عــن ثمــن بیــع المنــتج الفرعــي نــاقص التكــالیف الصــناعیة 

  عتماد على البیانات التالیة:إلاریة الالزمة لبیعه،لتوضیح ذلك سیتم اوالتسویقیة واإلد

  )1مثال (
كغم ویقدر سعر بیع الكیلو غرام من هذا   3000ها خالل الفترة إنتاجبلغت كمیة المنتج الفرعي التي تم 

  . لمبیعاتمن قیمة ا %10دینار، كما تقدر المصروفات البیعیة واإلداریة الالزمة لبیع الوحدة  2 المنتج

  .نتاجإثبات قیود الیومیة المتعلقة بالمنتج الفرعي حسب طریقة اإل المطلوب:

  )1مثال (حل 
  صافي القیمة البیعیة للمنتج الفرعي

  التكالیف الالزمة للبیع –االیراد = 
) =3000 × 2 (– )3000 × 2 × 10% (  
  دینار  5400= 

  ویتم إثبات ذلك بقید الیومیة التالي:
  الفرعي  نتاج/ مخزون اإلمن حـ   5400

  تحت التشغیل  إنتاجحـ /  إلى  5400

دینار وفتح حساب مخزون المنتجات  5400بعد ترحیل هذا القید یتم تخفیض التكالیف المشتركة بمبلغ 
تم  وعمل تقریر التكالیف سواءً  نتاجدینار. ویتم عمل هذا القید بمجرد اإل 5400الفرعیة ویجعل مدینًا بمبلغ

  نتج الفرعي أم ال. بیع الم

الفرعي  عتراف باإلیراد من المنتجإلا
حیث یتم تأجیل االعتراف  عند البیع

  ه إلى أن یتم بیع بقیمته
Sale point method 

الفرعي عند  عتراف باإلیراد من المنتجإلا
حیث یتم تأجیل االعتراف باإلیراد  اإلنتاج

  اإلنتاج عند إتمام

Production point method 
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  باإلیراد من المنتج الفرعي عند البیع عترافاإلطریقة 

 ها ویتم تأجیل ذلك حتى یتم بیعها.إنتاجحسب هذه الطریقة ال یتم إثبات المنتجات الفرعیة في الدفاتر عند 
لمنتجات الفرعیة ولمتابعة الكمیات المنتجة من المنتجات الفرعیة قد یتم كتابة مذكرة بكمیتها، ولعدم تحمیل ا

بتكالیف مشتركة تبقى التكالیف المشتركة على حالتها. وتستخدم هذه الطریقة نفس قیود الیومیة في إثبات 
) تكون قیود 1العتماد على بیانات المثال رقم (، وبانتاجقیمة المبیعات  التي استخدمت في طریقة اإل
  الیومیة المستخدمة في هذه الطریقة كالتالي:  

 یتم تخفیض التكالیف المشتركةي الیثبت قیود محاسبیة وال إجراءات محاسبیة أیة أالیوجد :  نتاجعند اإل
تم بیع المنتج الفرعي في  إذابالمنتج الفرعي بقیمة البیع فمثًال  عترافما عند البیع الفعلي تثبت قیود اإلأ

  :دینار یكون القید المحاسبي كما یلي 5000المثال السابق بمبلغ 
  من حـ / النقدیة   5000

  حـ / مبیعات المنتج الفرعي   إلى  5000

  طرق توزیع التكالیف المشتركة  .3

  یتم توزیع التكالیف المشتركة على المنتجات المشتركة باستخدام إحدى الطرق التالیة:
  الكمیات أساسطریقة التوزیع على  .1
  القیمة البیعیة أساسطریقة التوزیع على  .2
  صافي القیمة البیعیة أساسطریقة التوزیع على  .3
  نسبة مجمل الربح الثابت أساسطریقة التوزیع على  .4

  :وسیتم توضیح هذه الطرق من خالل المثال التالي

  )2( مثال

كیلو غـرام مـن  400000منتجین أ، ب واستخدمت  نتاجقامت شركة صناعیة باستخدام  مادة كیماویة إل إذا
) كیلـــو غـــرام مـــن (ب) ویمكـــن بیـــع (أ) بعـــد 150000و() كغـــم مـــن (أ) 250000( نتـــاجالمـــادة الكیماویـــة إل

) دینـار للكیلـو ویمكـن أن یصـنع المنـتج (أ) تصـنیع إضـافي فـي مرحلـة 0,34تكریر المـادة الكیماویـة بسـعر (
  0,26) دینـار للكیلـو أمـا المنـتج (ب) فـیمكن أن یبـاع بعـد التكریـر بسـعر 1,6مستقلة لیباع بعد ذلـك بسـعر (

) دینـار 100000دینار للكیلو وبلغـت التكلفـة المشـتركة ( 1,80إضافیًا ثم یباع بسعر  یصنع أودینار للكیلو 
  .) دینار190000) ولـ (ب) (246000) (أفي حین تكلفة التصنیع اإلضافي لـ (

  )2حل مثال (

    -إن توزیع التكالیف المشتركة حسب الطرق السابقة یكون كما یلي:

  -الكمیات: أساسحسب طریقة التوزیع على   )أ(

إجمالي كمیة  إلىیتحدد نصیب كل منتج من التكالیف المشتركة حسب نسبة كمیة المنتج وهنا 
وبالتطبیق على ارقام المثال السابق تتم عملیة التخصیص  وبدون اعتبار ألهمیة  المنتجات نتاجاإل

  كما یلي:
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  منتج  العدد  النسبة  توزیع التكلفة المشتركة  ت. الوحدة المشتركة

  أ  250000  %5.62  62500  25.0

25.0  
100000

37500

  100%

5.37%

  400000

150000

  
  ب

  -حسب طریقة القیمة البیعیة :    )ب(
قدرتها على  أساسكة على المنتجات المشتركة على بتوزیع التكالیف المشتر یقة تقوم هذه الطر و 

القیمة البیعیة والتي هي عبارة عن عدد الوحدات  المنتجة مضروبة بسعر بالتحمل، والتي تقاس 

  وبالتطبیق على ارقام المثال السابق تتم عملیة التخصیص كما یلي: نفصالعند نقطة اإلبیعها 
 

ت. الوحدة 
  المشتركة

توزیع تكلفة 
  مشتركة

القیمة   لنسبةا
  البیعیة

  منتج  العدد  السعر 

.274  
68500  %5.68  85000  34.0  

250000

  
  أ

.210 
100000

31500

  %100

5.31

  124000

39000

  
  ب  150000  26.0

  - حسب طریقة صافي القیمة البیعیة :   )ج(

ن عملیة بیع المنتج تتم بعد التصنیع االضافي أنفترض عند استخدام طریقة صافي القیمة البیعیة 

وهنا نواجه مشكلة اإلجابة على  .تحمل تكالیف خاصة إلىوهذا یؤدي  نفصالبعد نقطة اإلللمنتج 

حول من هي التكالیف التي تحقق األرباح، فالبعض یرى أن التكالیف المشتركة هي التي التساؤل 

صافي  إلىتحقق األرباح وبالتالي یطرحون التكالیف الخاصة من القیمة البیعیة للمنتجات للتوصل 

رقام المثال السابق تتم عملیة أوبالتطبیق على  نفصالالقیمة البیعیة للمنتجات عند نقطة اإل

  صیص كما یلي:التخ

تكلفة 
الوحدة 
  المشتركة

توزیع تكلفة 
  مشتركة

ت.  –صافي القیمة البیعیة= ( سعر البیع   النسبة
  منفصلة)

  منتج  العدد

.263 65800  %8.65  250000)6.1(246000154000 −=  250000

  
  أ

.228 

100000

34200

  100%

2.34

  
150000)8.1(190000

234000

80000 −=
  

  ب  150000

  نسبة مجمل الربح الثابت أساسحسب   )د(
وتقوم هذه الطریقة باحتساب نسبة مجمل ربـح ثابتـة لجمیـع منتجـات الشـركة وبالتـالي فـي مثالنـا السـابق 

  تكون نسبة مجمل الربح التي تسعى الیها االدارة كما یلي:
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  االجمالي  منتج ب  منتج أ  نالبیا

  670000  270000  400000  القیمة البیعیة للمنتجات

  436000  190000  246000  یطرح: التكلفة المنفصلة

  100000      یطرح: التكلفة المشتركة

  134000      اجمالي الربح= 

  %20      )134000/670000نسبة مجمل الربح= (

  لفة المشتركة كما یلي:وبعد تحدید نسبة مجمل الربح یتم تخصیص التك

  االجمالي  منتج ب  منتج أ  البیان

  670000  270000  400000  القیمة البیعیة للمنتجات

  134000  54000  80000  )%20مجمل الربح (بنسبة یطرح: 

  536000  216000  320000  = اجمالي التكلفة

  436000  190000  246000  یطرح: التكلفة المنفصلة

  100000  26000  74000  = التكلفة المشتركة

   173.  296.  تكلفة الوحدة المشتركة

  تخصیص تكالیف مراكز الخدمة .4

تقان مهارة استخدامه هو إن النوع الثاني من تخصیص التكالیف والذي یجب على محاسب التكالیف إ
 cost centersالمصنع على مراكز معینة تسمى مراكز تكلفة  أوتخصیص تكالیف عامة في المنشأة 

عملیة التخصیص هذه في الرقابة على عناصر التكلفة ولتوضیح الیة توزیع التكالیف غیر حیث تفید 
  المباشرة في منشأة ما البد من تحدید مایلي:

 إنتاجتتضمن عناصر النفقات التي ال ترتبط بوحدة وهذه  :ماهیة التكالیف غیر المباشرةبیان  .1
وبالتالي هي عناصر تكلفة عامة  اجنتمحددة ولكن یستفید منها أكثر من وحدة من وحدات اإل

ویتم ربط التكالیف غیر المباشرة بمراكز معین.  إنتاج أوعلى مستوى المنشأة ولیست مباشرة لمنتج 
مراكز  أو، مراكز خدمات تسویقیة أویة، إنتاجمراكز خدمات  أو، إنتاجالتكلفة سواًء مراكز 

لمباشرة یتم توزیعها أوًال على مراكز التكلفة خدمات إداریة وتمویلیة. وعلى ذلك فإن التكالیف غیر ا
المستفیدة منها ثم یعاد توزیعها على وحدات المنتج النهائي في حین أن التكالیف المباشرة تحمل 

  مباشرة على وحدات المنتج النهائي.

 وهي: هناك ثالثة أنواع من التكالیف غیر المباشرةحیث  :أنواع التكالیف غیر المباشرة بیان .2

 لیف الصناعیة غیر المباشرة.التكا −

 التكالیف البیعیة غیر المباشرة. −

 التكالیف اإلداریة غیر المباشرة. −
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التسویقیة  أولتوزیع التكالیف غیر المباشرة الصناعیة  توزیع التكالیف غیر المباشرة:سس أبیان  .3
د على تحدید المنفعة: ویعتم أومعیار الخدمة اسس معینة مثًال  أو عاییربماإلداریة یسترشد  أو

هذه  ٕاتخاذالعالقة المباشرة بین كل بند من بنود التكالیف غیر المباشرة وبین مراكز التكلفة و 
  ًا لتحمیل البند على المراكز المستفیدة.أساسالعالقة 

حیث یتم توزیع التكالیف غیر المباشرة على خطوتین  أسس توزیع التكالیف غیر المباشرة:بیان  .4
  كما یلي:

ن أما إالیف غیر المباشرة على المراكز المستفیدة: وهذه التكالیف غیر المباشرة توزیع التك  )أ(
 إلىكثر من مركز فتحتاج أتكون عامة بین  أولكل مركز تكلفة  معروفة تماماً تكون 

مركز أ هي معروفة لهذا المركز فتحمل مواد غیر مباشرة مستهلكة داخل توزیع فمثًال 
. والتكالیف غیر المباشرة إهالك آالت مركز معینثلها یضًا مأو  على المركز أ مباشرةً 

یستفید منها أكثر من مركز: مثل إیجار مبنى المصنع، هي تلك التي مشتركة ال أوالعامة 
 أساسختیار إتوزیع فیتم  إلىوهذه بدورها تحتاج   لخ.إمیاه، كهرباء، مرتبات المدیرین..

سس معینة. ولتوضیح ذلك نفرض اوفق  توزیع التكالیف المشتركة (العامة) بین المراكز
ن توزع على مراكز أ) دینار في منشأة ما یجب 12000ن تكلفة اإلیجار البالغة (أمثًال 

التوزیع المالئم هو مثًال المساحة فإذا علمت أن المساحة  أساسن أالتكلفة أ، ب، ج، د و 
وبالتالي  2م200، 2م150،  2م50، 2م100التي یستغلها كل مركز كانت على التوالي 

   -فإن عملیة التخصیص تكون كما یلي:

  :مركز تكلفة

  2400=   100  × 12000  المركز أ =
500  

  

  1200=   50  × 12000  المركز ب =
500  

  

  3600=   150  × 12000  المركز جـ =
500  

  

  4800=   200  × 12000  المركز د =
500  

  12000  المجموع

لكل عنصر من عناصر التكالیف غیر المباشرة وذلك كما  وهكذا تتم عملیات التخصیص
  .لى جمیع مراكز التكلفة المستفیدةمعین وع أساسذكرنا وفق 

عند توزیع هذه التكالیف المتعلقة  توزیع تكالیف مراكز الخدمات على المراكز المستفیدة:  )ب(
لهذا المركز، التوزیع المناسب  أساسبمراكز الخدمات على المراكز المستفیدة یجب تحدید 
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فمثًال یتم توزیع تكالیف مركز صیانة اآلالت (وهو مركز خدمي) على المراكز المستفیدة 
قیمة هذه  أومناسب یتمثل في عدد ساعات دوران اآلالت في كل مركز  أساسعلى 

   -:وهيعدة طرق  هذه تتم وفق إن عملیة التخصیص  اآلالت.
  طریقة التوزیع المباشر.             .1
  .التوزیع التنازلي طریقة .2
  طریقة التوزیع التبادلي. .3

  أوًال: طریقة التوزیع المباشر
التي استفادت منه  نتاجحسب طریقة التوزیع المباشر نوزع تكلفة كل مركز خدمة على حدة على مراكز اإل

ت وبموجب طریقة التوزیع التنازلي نوزع تكلفة كل مركز خدمة على حدة على مراكز التكلفة التي استفاد
  منه ونبدأ بمركز الخدمة الذي قدم خدمات أكثر لمراكز الخدمات األخرى وهكذا.

حسب طریقة التوزیع التبادلي نوزع تكلفة كل مركز خدمة على حدة على جمیع مراكز التكلفة التي استفادت 
  -منه، ویمكن توضیح هذه الطرق بالمثال التالي:

  )3( مثال
  .إنتاج(ج، د) مراكز و ب) مراكز خدماتو  تالیة، (أشركة صناعیة لدیها مراكز التكلفة ال

  المركز  أ  ب  ج  د
  ت. مباشرة 12000  8800  2000  3000
  نسب االستفادة من أ  -  10%  40% 50%
  نسب االستفادة من ب  15%  -  30%  55%

 

بالطرق الثالث: المباشر والتنازلي  نتاجتخصیص تكالیف مراكز الخدمات على مراكز اإل :المطلوب
 ادليوالتب

 )3حل المثال (

  ود). (ج إنتاج) على مراكز أ( نوزع مركز خدمات ،حسب التوزیع المباشر

  5334=   40  × 12000  نصیب المركز ج =
90  

  

  6666=   50  × 12000  نصیب المركز د =
90  

 ثم مركز خدمات (ب) أیضًا على (ج ود).

  3106=   30  × 8800  نصیب المركز ج =
85  

  5694=   55  × 8800  ز د =نصیب المرك
85  

  ثانیًا: طریقة التوزیع التنازلي
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. ومراكز الخدمات األخرى نتاجلهذه الطریقة یتم توزیع تكالیف كل مركز خدمه على كل من مراكز اإل طبقاً 
یبدأ حسب أهمیتها النسبیة بحیث  تنازلیاً  یه ترتیباً نتاجتتطلب هذه الطریقة أن یتم ترتیب مراكز الخدمات اإلو 

بتوزیع تكالیف مركز الخدمة األهم الذي یؤدى خدمات ألكبر عدد ممكن من مراكز الخدمات ومراكز  أوالً 
. وبالتالي قل عدد من المراكزأ إلىوبحیث ینتهي بتوزیع تكالیف مركز الخدمة الذي یودى خدمات  نتاجاإل

بتوزیع تكالیف مركز الخدمة األخیر على ثم الذي یلیه وینتهي  أوالً  مركز الخدمة األهم نسبیاً نبدأ بتوزیع 
   .فقط نتاجمراكز اإل

 ولویات تنازلیاً ألویراعى في هذا الصدد أن تكون ا ولكن ما هي مراكز الخدمات التي یتم توزیعها أوالً 
 :كاالتى

والخدمات وذلك بنسبة ما  نتاجتوزیع مركز الخدمة الذي تعم خدماته على اكبر عدد من مراكز اإل −
   .مركز من خدماته یستفید كل

د من خدماته اكبر عدد بعد ما تقدم یعاد توزیع تكالیف المركز التالي في الترتیب التنازلي الذي یستفی −
  .من المراكز

ستفادة مركز إحتمال إراعت  انهأنتقادات الطرق السابقة و إ ومن المالحظ أن هذه الطریقة عالجت عیوب و 
الخدمات إنها أغفلت فكرة تبادل الخدمات (ى أحد فقط خر ولكن من طرف واآخدمات من مركز خدمات 

  نتشار في المشروعات الصناعیة كبیرة الحجمإلالمتبادلة) بین مراكز الخدمات ذاتها وهذه الطریقة واسعة ا

(أ)  ألن (ب) یخدم (أ) ثم بمركز خدمات (ب)أوًال حسب التوزیع التنازلي نبدأ وبالرجوع للمثال السابق و 
  .(ب) إلى (أ) لك أكبر من خدمة)% وذ15بنسبة (

  نوزع مركز خدمات (ب ) على مراكز( أ، ج، د)

  1320=   15  × 8800  نصیب المركز أ =
100  

  

   2640=   30  × 8800  نصیب المركز ج =
100  

   

  4840=   55  × 8800  نصیب المركز د =
100  

  نوزع مركز خدمات (أ) على مراكز (ج، د)ثم 
  

  5920=   40  ) ×1320+12000(  نصیب المركز ج =
90  

  

  7400=   50  ) ×1320+12000(  نصیب المركز د =
90  

  ثالثًا: طریقة التوزیع التبادلي
یه وفى ظل هذه الطریقة نتاجالخدمات المتبادلة بین مراكز الخدمات اإل عتبارإلتأخذ هذه الطریقة بعین ا

ن هذه أي أ. ستفادها من مركز الخدمات األخرىإیه خدمات أتكالیف كل مركز خدمات تكلفه  إلىیضاف 
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یة خدمات تبادلیة بین مراكز الخدمات ولتوضیح ذلك وبالرجوع للمثال السابق نتبع أتتجاهل  الطریقة ال
  :الخطوات التالیة

نشكل المعادالت التالیة حتى نضمن توزیع تكلفة كل مركز خدمة على جمیع مراكز التكلفة المستفیدة،  .1
   -معادالت كما یلي:ال

  ب  %15+12000تكلفة مركز أ = 

  أ    %10+8800مركز ب=      

  13523أ ) إذن أ=  %10+8800(%15+12000ومنها مركز أ = 

  10152) = 13523(%10+8800=  وب          

  نوزع (أ) على (ب، ج، د) .2
  1352=%10× 13523 -نصیب  ب

 5409= %40×13523 -ج        

  6762= %50×13523 -د        

  نوزع (ب) على (أ، ج ، د) .3
  1522=%15×10152 -أ  نصیب

  3046=%30×10152 -ج        
  5584=55×%10152 -د        

  )4مثال (

هما (مركز النقل البرى)  و(مركز النقل بواسطة  نتاجتتكون إحدى شركات المواصالت من مركزین لإل
نة)، (مركز المعلومات). وقد توافرت البیانات السكك الحدیدیة)، ومركزین للخدمات هما (مركز الصیا

  التالیة عن مقدار اإلستفادة من مراكز الخدمات.
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  مستویات اإلستفادة المخططة طبقا للطاقة القصوى

مركز  بیان
النقل 
 البرى

مركز النقل 
بواسطة السكك 

 الحدیدیة

مركز 
 الصیانة

مركز 
 المعلومات

 %10 - %30 %60 نسب اإلستفادة من مركز الصیانة
 - %20 %50 %30 نسب اإلستفادة من مركز المعلومات

  ولقد بلغت التكالیف الفعلیة لكل مركز خدمة كاآلتى:

مركز النقل  بیان
 البرى

مركز النقل 
بواسطة السكك 

 الحدیدیة

مركز 
 الصیانة

مركز 
 المعلومات

 80000 300000 450000 500000 التكالیف 

  بكل مركز نقل كاآلتى: ولقد بلغت المسافة المقطوعة فعال
  میل        15000000مركز النقل البرى  −
  میل 12000000مركز النقل بواسطة السكك الحدیدیة   −

  المطلوب 
 بإتباع نتاجتوزیع تكالیف مراكز الخدمات على مراكز اإل .1

  طریقة التوزیع المباشر −
 طریقة التوزیع التنازلى  −
 طریقة التوزیع التبادلى −

  .واحد فى كل مركز مع عقد مقارنة بین الطرق الثالثةتحدید تكلفة المیل ال .2

 )4حل مثال (

  : طریقة التوزیع المباشرأوالً 

 التوزیع أساس مراكز خدمات إنتاجمراكز  بیان
 المعلومات الصیانة السكك الحدیدیة البرى

  80000 300000 450000 500000 التكالیف 
 3/  6   100000 200000 توزیع مركز الصیانة

 5/  3   50000 30000 توزیع مركز المعلومات

    600000 730000 إجمالى التكالیف 
         

    12000000 15000000 المسافة المقطوعة
    0.05 0.0486 تكلفة المیل الواحد
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  : طریقة التوزیع التنازلىثانیاً 

 التوزیع أساس مراكز خدمات إنتاجمراكز  بیان
 المعلومات صیانةال السكك الحدیدیة البرى

  80000 300000 450000 500000 التكالیف 
 2/  5/  3  16000 40000 24000 توزیع مركز المعلومات

 3/  6  316000 105333 210667 توزیع مركز الصیانة
    595333 734667 إجمالى التكالیف 
    12000000 15000000 المسافة المقطوعة
    0.0496 0.0489 تكلفة المیل الواحد

  ثالثا: طریقة التوزیع التبادلى

   -:غراض تبسیط التعامل الریاضي وعلى فرض أنأل
  تعبر عن إجمالى تكلفة مركز خدمات الصیانة بعد اإلستفادة المتبادلة  مجـ س
  تعبر عن إجمالى تكلفة مركز خدمات المعلومات بعد اإلستفادة المتبادلة  مجـ ص

  لتالي فانبا
  )1مجـ ص     .............................. ( 0.2 + 300000مجـ س = 

  )2مجـ س       .............................  ( 0.1+  80000مجـ ص = 

  )1)  فى (2بالتعویض من (

  مجـ س ) 0.1+  80000( 0.2+  300000مجـ س = 

  322449مجـ س = 

  2بالتعویض فى معادلة                            
  مجـ س 0.1+  80000مجـ ص = 
  322445×  0.1+  80000مجـ ص = 
  112245مجـ ص = 

 أساس مراكز خدمات إنتاجمراكز  بیان

السكك  البرى التوزیع

 الحدیدیة

 المعلومات الصیانة

  80000 300000 450000 500000 التكالیف 
  3/1/  6 89796 )322449( 96735 193469 توزیع مركز الصیانة

 2/ 5/  3  )112245( 22449 56122 33674 لوماتتوزیع مركز المع
    602857 727143 إجمالى التكالیف 
    12000000 15000000 المسافة المقطوعة
    0.050 0.0484 تكلفة المیل الواحد
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  سئلة وتمارین الفصلأ
  :ختیار من متعدد)إاألول (التمرین 

  الیة:الت األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

مشتركة وكانت تكلفتها خالل المدة  إنتاجمن عملیة  ) ، جأ، ب ( تنتج إحدى الشركات المنتجات .1
    وكانت كمیة واسعار المنتجات الثالثة كما یلي:دینار،  200000

  لمنتجا اسم الكمیة السعر
  أ  50000  8

  ب  35000  الیباع مباشرة
  ج  10000  1

تحسـینه فـي منـتج ب حتـى تصـبح لـه قیمـة سـوقیة لـذلك یـتم وتضطر الشركة لالسـتمرار فـي تصـنیع ال
بسـعر   لیبـاع بعـد ذلـك المنـتج دینـار 100000 التحسـینبلغت تكالیف التشـغیل لهـذا تصنیع مستقل و 

  .دنانیر للكیلو 4

  -هو: تقریباً  من التكالیف المشتركة )أ(فان نصیب المنتج الكمیات طریقة  إتباعماتم  إذا

  دینار          100000  -ب  دینار       105236  -أ
  دینار     17777   -د  دینار     63333  -ج

مشتركة وكانت تكلفتها خالل المدة  إنتاجمن عملیة  ) ، جأ، ب( تنتج إحدى الشركات المنتجات .2
  وكانت كمیة واسعار المنتجات الثالثة كما یلي:  دینار،  200000

  لمنتجا اسم الكمیة السعر
  أ  50000  8

  ب  35000  ةالیباع مباشر 
  ج  10000  1

تحســینه فــي وتضــطر الشــركة لالســتمرار فــي تصــنیع المنــتج ب حتــى تصــبح لــه قیمــة ســوقیة لــذلك یــتم 
 4بســعر لیبــاع بعــد ذلـك المنــتج  دینـار 100000 التحســینبلغـت تكــالیف التشــغیل لهـذا تصـنیع مســتقل و 

  .دنانیر للكیلو

  -من التكالیف المشتركة هو: )ب(المنتج  طریقة صافي القیمة البیعیة فان نصیب ماتم إتباع إذا

  دینار          100000  -ب  دینار     105236  -أ
  دینار          17777 -د  دینار    63333-ج
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ع ویعتبر ع منتجًا فرعیًا یباع ،ص،(ب) یتم إشتقاق ثالثة منتجات س في نهایة العملیة الصناعیة .3
 وقد بلغت المبیعات منه خالل الفترة األخیرة دینار  2الوحدة منه على حالتها عند اإلنشقاق بسعر

 1:2:2وحدة من المنتجات الثالثة مجتمعة وبنسبة  20000الفترة  إنتاجدینار فإذا بلغ  6400
  .دینار 40000ع على التوالى وبلغت التكلفة المشتركة ،ص ،س للمنتجات

 

باإلیراد من المنتج  عترافاإل ةفي حالمجموع تكلفة البضاعة المباعة والمخزون للمنتجات الرئیسة ان 
 -:تكون نتاجالفرعي عند اإل

  دینار          33600  -ب  دینار      32000  -أ
  دینار     40000    -د  دینار     30400  -ج

 عترافاإل في حالةمجموع تكلفة البضاعة المباعة والمخزون للمنتجات الرئیسة ن أفي السؤال السابق  .4
 -:ند البیع تكونباإلیراد من المنتج الفرعي ع

  دینار          33600 -ب  دینار     32000 -أ
  دینار     40000 -د  دینار    30400-ج

، حیث تبلغ ص) وذلك خالل عملیة تصنیع مشتركةتنتج شركة ابو اللجین منتجین هما (س) و( .5
لتر من  10000 نفصالدینار وینتج بعد اإل 50000 نفصالالتكالیف المشتركة للمنتجین قبل نقطة اإل

لتر ویباع التر بدینار ونصف ویتم توزیع  15000) صالمنتج (س) ویباع التر بدینار ومن المنتج (
من التكالیف المشتركة  (ص)نصیب المنتج ن أ التكالیف المشتركة بین المنتجین حسب القیمة البیعیة

 -هو:

  دینار         34615 -ب  دینار  15385 -أ
  دینار          30000 -د  دینار  50000-ج

بو الهدى منتجین هما (د) و(ر) وذلك خالل عملیة تصنیع مشتركة ، حیث تبلغ التكالیف أتنتج شركة  .6
لتر من المنتج  10000 نفصالدینار وینتج بعد اإل 25000 نفصالالمشتركة للمنتجین قبل نقطة اإل

ر ونصف ویتم توزیع التكالیف لتر ویباع التر بدینا 15000(د) ویباع التر بدینار ومن المنتج (ر) 
 -من التكالیف المشتركة هو: (د)نصیب المنتج ان  المشتركة بین المنتجین حسب القیمة البیعیة

  دینار          17308 -ب  دینار    10000 -أ
  دینار      7692 -د  دینار    25000-ج

ن (أ) و (ب). فإذا علمت أن المنتجی نتاججالونا من المواد المباشرة إل 15000تستعمل شركة عمان  .7
 50دنانیر للجالون، بینما یباع المنتج (ب) وهو المنتج الرئیسي، بسعر  4المنتج (أ) یباع بسعر 

  دینار للجالون. وفیما یلي المعلومات عن الشركة لشهر آب: 
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  آخر مدة المبیعات          بضاعة أول مدة         بضاعة           نتاجاإل                       
  375_                                            4000           4375منتج (أ)               
  500                       125                  9625         10000منتج (ب)              

  دینار. 15000بلغت  نتاجفإذا علمت بإن تكالیف اإل

واعتبار إیراداته بمثابة تخفیض للكلفة، فإن  نتاجنتج الثانوي باألستاذ العام خالل اإلبالم عتراففي حالة اإل
  :نتاجمقدار صافي إیراد المنتج الثانوي الذي یخفض تكالیف اإل

  دینار 1500 -ب  صفر -أ
  دینار 17500 -د  دینار 16000 -ج

ن (أ) و(ب). فإذا علمت أن المنتجی نتاججالونا من المواد المباشرة إل 15000تستعمل شركة عمان  .8
 50دنانیر للجالون، بینما یباع المنتج (ب) وهو المنتج الرئیسي، بسعر  4المنتج (أ) یباع بسعر 

  دینار للجالون. وفیما یلي المعلومات عن الشركة لشهر آب: 

  آخر مدةالمبیعات          بضاعة أول مدة         بضاعة            نتاجاإل                       
  375_                                              4000           4375منتج (أ)               
  500                         125                  9625         10000منتج (ب)              

  دینار. 15000بلغت  نتاجفإذا علمت بإن تكالیف اإل

المنتج الثانوي في األستاذ العام في لحظة البیع، إن مقدار بضاعة آخر المدة للمنتج ب عتراففي حالة اإل
  الثانوي هو:

  دینار 563 -ب  صفر -أ
  دینار 17500 -د  دینار 1500 -ج

الثانوي في الدفاتر عند لحظة  أوبقیمة المنتج الفرعي  عترافعدم اإل إلىن الطریقة التي تؤدي إ .9
 هي: نتاجاإل

باإلیراد من المنتج  ترافعاإلطریقة  -أ
  .نتاجالفرعي عند اإل

باإلیراد من المنتج  عترافاإلطریقة  -ب
  .الفرعي عند البیع

باإلیراد من  عترافاإلطریقة عدم  -ج
  .المنتج الفرعي مطلقاً 

  الشيء مما ذكر -د

 هي: نتاجسهل طریقة واكثرها اختصارًا في توزیع تكالیف مراكز الخدمات على مراكز اإلأن إ .10

  التوزیع التنازليطریقة  -ب  التوزیع المباشرطریقة  -أ
  طریقة التوزیع المختصرة -د  طریقة التوزیع التبادلي -ج
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 الثاني: مقاليالتمرین 

 إنتـاجدینـار وقـد تـم  54000بلغت التكالیف المشتركة لمنتجین رئیسیین في إحدى الشـركات الصـناعیة مبلـغ 
 ضــافیةبلغــت التكـالیف اإل نفصـالن المنـتج ص وبعـد نقطــة اإلوحـدة مــ 1500وحـدة مـن المنــتج س و 3000

دینــار للوحــدة والمنــتج  50دینــار وتــم بیــع المنــتج س بســعر  90000دینــار وللمنــتج ص  75000للمنــتج س 
  دینار للوحدة. 150ص بسعر 

  المطلوب

س  جإنتــانصــیب كــل مــن وحــدة  والكمیــات لتوزیــع التكــالیف المشــتركة ، مــا هــ أســاسباســتخدام طریقــة  .1
  ص من التكلفة المشتركة. إنتاجووحدة 

نصــیب كــل مــن  و، مــا هــمنتجــات لتوزیــع التكــالیف المشــتركةباســتخدام طریقــة صــافي القیمــة البیعیــة لل .2
  ص من التكلفة المشتركة. إنتاجس ووحدة  إنتاجوحدة 

 : مقاليلثالثاالتمرین 

، حیث تبلغ التكـالیف المشـتركة شتركةب) وذلك خالل عملیة تصنیع متنتج شركة الفرات منتجین هما (أ) و(
كغــم مــن المنــتج أ والــذي یمكــن  5000 نفصــالدینــار وینــتج بعــد اإل 25000 نفصــالللمنتجــین قبــل نقطــة اإل

ـــتج( ب)  10000بیعـــه بمبلـــغ  ـــار ومـــن المن ـــار ویـــتم توزیـــع  22500كغـــم یمكـــن بیعـــه بمبلـــغ  7500دین دین
للمنتجــین  ضــافیةمـن كــل منــتج كمــا تبلــغ التكــالیف اإل نتــاجالتكـالیف المشــتركة بــین المنتجــین حســب حجــم اإل

  كما یلي : 

  المنتج  ضافیةالتكالیف اإل  سعر البیع بعد التصنیع اإلضافي

  أ  دینار 6000  دینار 17500

  ب  دینار 9000  دینار 30000

  .التكلفة المشتركة) و(ب) من أ(: تحدید نصیب المنتج المطلوب

  الرابع مقالي تمرینال

ي، أساس(ب) ، منتج (أ) منتج  ، حیث تنتج منتجین هما (أ)، 2008بدأت أعمالها في عام  شركة الوحدة
  والمبیعات: نتاجحول اإل 2008بینما المنتج (ب) منتج فرعي، المعلومات التالیة تخص العام 

  

 نفصالحتى نقطة اإل نتاجتكلفة اإل  ینارد 120000

 ي (أ)ساسمبیعات المنتج األ  ینارد 270000 

 مبیعات المنتج الفرعي (ب) ینارد   5000

 31/12/2008 في مخزون المنتج (أ) ینارد 15000  

  .نتاجعلما أن سیاسة الشركة تقوم بالمحاسبة عن المنتجات الفرعیة في وقت اإل
  ما هي تكلفة المبیعات لكل من المنتج (أ)، والمنتج (ب). :المطلوب

  التمرین الخامس مقالي
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تــب علیــه ظهــور فــي القســم األول ویتر  نتــاجیــة حیــث یبــدأ اإلإنتاجعلــى ثالثــة أقســام تحتــوي إحــدى المنشــات 
دینــار/ كغــم ، امــا المنــتج ب  2، ویــتم بیــع المنــتج أ بعــد ذلــك مباشــرة وبســعر ثــالث منتجــات هــي: أ، ب، ج

قســم  إلــى، ویــتم تحویــل المنــتج ج دنــانیر/ كغــم 4ویبــاع بعــدها بســعر الثــاني  نتــاجقســم اإل إلــىفیــتم تحویلــه 

  دنانیر/ كغم.  5الثالث حیث یباع بعدها بسعر نتاجاإل

   -الكمیات التالیة:  إنتاجستطاع القسم األول إ 2012/ 12وخالل شهر 

، وقـد بلغـت تكـالیف كغـم مـن المنـتج ج 100000لمنـتج ب، م مـن اغـك 90000كغم من المنـتج أ،  60000

    -تشغیل األقسام الثالثة خالل فترة التكالیف كالتالي :

  .  دینار 170000دینار القسم الثالث  150000، القسم الثاني دینار 360000القسم األول 

  توزیع التكالیف المشتركة باستخدام  المطلوب:

    .طریقة الكمیات المنتجة -1

 .  طریقة صافي القیمة البیعیة -2

  التمرین السادس مقالي

 -:حسامالخاصة بشركة  ةظهرت البیانات التالی 2012خالل شهر شباط 

  المركز / نسب الخدمات  )60000الصیانة (  )90000الهندسة (  )200000اإلدارة (

  الصیانة 0.0%  10%  15%

  الهندسة  5.0%  0.0%  10%

  اإلدارة  5.0%  0.0%  0.0%

  الخلط  60%  40%  45%

  التصنیع  30%  50%  30%

  المجموع  100%  100%  100%

  المطلوب:
  -باستخدام: تاجنتوزیع تكالیف مركز الخدمات على مراكز اإل 

 . طریقة التوزیع المباشر.1

 . طریقة التوزیع التنازلي.2

  

  اجابة االسئلة المقالیة
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   :الصحیحة ات االجاب
  لتمرین األولل

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  أ  ب  د  أ  د  ب  د  أ  د  أ

  لتمرین الثانيل

   .الكمیات لتوزیع التكالیف أساسباستخدام  -1

  ت الوحدة المشتركة   كلفة المشتركة توزیع الت  النسبة   العدد  منتج 

  12  36000  %66.6  3000  س

  12  18000  %33.3  1500  ص

  .باستخدام طریقة صافي القیمة البیعیة -2

صافي القیمة البیعیة (سعر   العدد  منتج 

  ت منفصلة ) –البیع 

  توزیع تكلفة مشتركة   النسبة 

 75000-) 3000*50(  3000  س

=75000  

35.72%  19285.71  

 90000-)1500*150(  1500  ص

=135000  

64.28%  34714.28  

  لتمرین الثالث مقاليل

  ت الوحدة المشتركة   توزیع التكلفة المشتركة   النسبة   العدد  منتج 

  2  10000  %40  5000  ا

  2  15000  %60  7500  ب

  لتمرین الرابع مقاليل

  ي (ا).ساسف المنتج األصافي للمنتج الفرعي (ب) یتم تخفیضه من تكالیالفإن  نتاجحسب طریقة اإل

  وبالتالي فإن تكلفة المبیعات الخاصة بالمنتج (أ):

 120000      التكالیف المشتركة

 )5000(      صافي القیمة التحصیلیة للمنتج الفرعي (ب)

 115000         نتاجصافي تكالیف اإل

  15000       31/12/2008تكلفة المخزون في 

 100000        تكلفة المبیعات
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  لتمرین الخامس مقاليل

  توزیع التكالیف المشتركة باستخدام 

   .طریقة الكمیات المنتجة -1

  توزیع التكلفة المشتركة  نسبة الكمیة  الكمیة  المنتج

  86400 24.  كغم 60000  أ

  129600 36.  كغم 90000  ب

  144000 40.  كغم 100000  ج

  .طریقة صافي القیمة البیعیة -2

  توزیع التكلفة المشتركة  نسبة صافي القیمة  قیمةصافي ال  الكمیة  المنتج

  64800 18. د 120000  كغم 60000  أ

  115200 32. د 210000  كغم 90000  ب

  180000 50. د 330000  كغم 100000  ج

  لتمرین السادس مقاليل

 ع المباشرطریقة التوزی -1

  40000=    ) 60000)* 6/9الخلط  ( -1   )  60000الصیانة ( -1

  20000=     )60000)* 3/9التصنیع (-2                        
 40000=      ) 90000) *4/9الخلط ( -1   )  90000الهندسة ( -2

   50000=    )90000) *5/9التصنیع ( -2                        
 120000=  )200000)*45/75الخلط ( -1 )  200000اإلدارة ( -3

    80000= )200000)*30/75التصنیع (-2                        

  طریقة التوزیع التنازلي -2

  ***ترتیب األولویات 

 %25) =%10+%15اإلدارة :نسبة الخدمة ( -1

 )90000الهندسة :نسبة الخدمة متساویة  (التكلفة  -2

 )60000الصیانة :نسبة الخدمة متساویة ولكن التكلفة اقل ( -3

 20000= 200000* % 10الهندسة  -1                  200000اإلدارة : -1

  30000=   200000*%15الصیانة  -2                                         

   90000=    200000* %45الخلط  -3                                         

   60000=     200000%30التصنیع -4                                         

  11000=  110000*% 10الصیانة  -1               110000الهندسة   -2
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   36000=     110000*%40الخلط  -2               ) 90000+20000(
  45000= 110000*%50التصنیع -3                                     

             67333.33=    101000)*6/9الخلط ( -1                101000الصیانة  -3

   33666.67=  101000)*3/9التصنیع ( -2        )  60000+30000+11000(
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 مراقبة التكالیف: لثالث والعشرونا الفصل

  

  الفصلأهداف 

 التالیة: باألموریكون القارئ ملمًا  أنیتوقع  ا الفصلبعد دراسة هذ

 .توضیح معنى المعاییر ودورها في بناء الموازنات •

  وصف المعاییر وأنواعها وكیفیة تحدیدها. •

 باشرة.وتكالیف غیر م أجوربیان عملیة معایرة عناصر التكلفة من مواد و  •

 .والتكالیف الصناعیة غیر المباشرة أجورو  ات عنصر تكلفة الموادإنحرافإحتساب وتحلیل  •

 ات المزیج والناتج.إنحرافإحتساب وتحلیل  •

 ات.نحرافنتائج اإل إستخداموصف عملیة  •

 والرقابة. داءلأل نحرافبیان نواحي القوة والضعف في التكالیف المعیاریة وتحلیل اإل •
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  مقدمة  1
اء الرقابة المالیة وهذا ما تم توضیحة أجر ب إالن تكتمل أهمیة التخطیط المالي أي الحیاة العملیة الیمكن ف

التكالیف في الوحدة الدراسیة الثالثة عشرة وفي الوحدة الدراسیة الحالیة المستهدف هو التعلم على مقارنة 
أسبابه  إلىوتحلیله  )إنحراف( إختالفمن ما یسمى بالمعیاریة وذلك لكشف ما بینها  أوالفعلیة بالمخططة 

 داءات هي من حلقات الرقابة المالیة التي تخدم رقابة األنحراف. إن حلقة تحلیل اإلدارةاإل إلىوالتقریر عنه 
الفعلي بالمخطط كما أنها تفید في خدمة حلقة التخطیط المالي من التغذیة العكسیة  داءمن خالل مقارنة األ

والرقابة لها تعاریف متعددة فالبعض  ن التخطیط المالي في الفترات المالیة القادمة.تحسی إلىالتي تقود 
كان كل شيء تم ویتم وفقا للخطط الموضوعة والتعلیمات الصادرة  إذاما  إكتشافنها أیعرفها على 

الوقوف على نواحي الضعف واألخطاء ومن ثم العمل على عالجها  إلىوالمبادئ الساریة، وأنها تهدف 
 أرقام أومواقف  أوأفراد  أوأشیاء  أو كانت أعماالً   ومنع تكرارها، وان الرقابة تكون على كل شيء سواءً 

  .اتنحرافتحلیل اإل أو على الرقابة المالیةه الوحدة الدراسیة مالیة وتركیزنا في هذ

ر المعتمدة تمكن القائمین ن القیام بتجمیع وتحلیل البیانات والمعلومات الخاصة بالتكالیف ومقارنتها بالمعاییإ
ات والعمل نحرافمقارنة مختلف عناصر التكلفة، ومن ثم تحدید اإلأیضًا ات و إستنتاجعلى المؤسسة من عدة 

اءات والقرارات الكفیلة بتصحیح الوضعیات جر كل األ ٕاتخاذعلى تحلیلها وتحدید أسبابها والمسؤولین عنها، و 
د تقاریر دوریة تمكن المستویات اإلداریة العلیا من مراقبة مدى وتدارك النقائص المسجلة، ویتم ذلك بإعدا

على مستوى كل المراكز  داءنجاح الخطط المعدة ونجاعة األسالیب المطبقة في قیاس التكلفة وحسن األ
الرقابة المالیة لها دور في تحدید االخطاء الناتجة عن التنفیذ وایضًا منع  فإنوبالتالي  یة والخدماتیةنتاجاإل

ال یمكن معرفة حیث انه الرقابة المالیة االسراف واالعتماد فقط على البیانات الفعلیة قد الیفید كثیرًا في 
الظهار مدى ها إستخدامیصعب  يیة واالنتهاء منها وبالتالنتاجاتمام العملیة اإل بعد إالالتكالیف الفعلیة 

وذلك لتالشى  التكالیف المحدده مقدما أویة یة من عدمها ومن هنا وجدت التكالیف المعیار نتاجالكفاءه اإل
   الغراض الرقابة على التكالیف.   ى نظم التكالیف الفعلیةالموجود فالقصور 

  Standard Costingالتكالیف المعیاریة   2
رقم یتم  أوالمقیاس  أوالمعدل  أوالتكلفة  أومستوى الخدمة  أوالكمیة  أوالمعیار هو عبارة عن السعر 

في محاسبة التكالیف هو  المعیارف ,, ویتم التعبیرعنه للوحدة الواحدةوفقا لمواصفات معینة قاً مسبتحدیده 
المعیاریة التكلفة . اما هإنجاز م سیتالنشاط الذي  أوالخدمة  أوالوحدة المنتجة  أساسالذي یتم اعداده على 

الذي یكون قد یكون  النشاط وأ نتاجالمعاییر لحجم معین من اإل أساسفهي التكلفة التي یتم قیاسها على 
  .ضمن ما تم التخطیط لهوحدة واحدة 

مقارنة  إلىویهدف كل منهما  التكالیفمن اسالیب الرقابة على  أسلوبتعتبر كل من الموازنة والمعیار 
ن الفرق أ إال مسبقاً التكالیف المحددة  ین یعتمدعلىسلوبالنتائج الفعلیة مع المخطط لها حیث ان كل من األ

كز على عناصر اي یر  المنتج الواحدنظام التكالیف المعیاریة متعلق بتكالیف  أني بینهما هو اسساأل
 مالیة لفترة مالیة قادمة یتم تحدیدها في بدایة الفترة المالیة. أداءهي خطة , بینما الموازنة التكالیف المتغیرة
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حیث یتم تحدیدها  تكالیف محددة مقدماً  التكالیف المعیاریة هي تكالیف الخطة المالیة وهي فإنعلیه  وبناءً 
ترتبط بتكلفة المنتج المتمثلة حیث السنة  تلك خالل نتاجاإل أوكمیة النشاط  أساسقبل بدایة السنة على 

. ویتم تحدید اي جمیع عناصر التكالیف المتغیرة للمنتج الواحد والتكالیف غیر المباشرة أجوربالمواد و 
عناصر التكالیف وتحدد في ضوء ظروف المنشأة.  إستخداممع طریقة علمي یتناسب  أسلوبالمعاییر ب

  . حدة منها ظروف مختلفة عن األخرىفمعاییر كل منشأة تختلف عن معاییر المنشأة األخرى ألن لكل وا
تشمل معاییر التكلفة نوعین رئیسین هما معاییر كمیة ومعاییر السعر , حیث تختص معاییر الكمیة بكمیة 

(مثل كمیة المواد  الخدمة وتعرف بالكمیة المعیاریة أووحدة المنتج  نتاجها إلإستخدامالالزم  عنصر التكلفة
 عن السعر المعیاري لوحدة قیاس الكمیة عبرتمعاییر السعر فأما  منتج معین ) نتاجالتي سوف تستخدم إل

  . منتج معین) نتاج(مثل سعر المواد التي سوف تستخدم إل

ذا تم توقع سعر إ متر خشب فهذه هي الكمیة المعیاریة و  2 إلى یحتاج نهأب كرسي تاجإنتم معایرة  إذامثًال 
یتم متعددة و  نتاجفي اإل المواد المباشرةدنانیر فهذا هو السعر المعیار للمواد. و  5شراء متر الخشب بمبلغ 

 أجور. وتقاس هكذاو  المتر المربع والجالون والبرمیلو الطن و  مثل الكیلوغرام مختلفةقیاسها بوحدات قیاس 
وحدات قیاس الطاقة، والتي قد تكون  إستخدامبساعة العمل. وأما المصروفات غیر المباشرة فإنها تقاس ب

ساعات دوران اآلالت. ویعبر معدل التحمیل عن تكلفة وحدات  أوساعات العمل المباشرة  أووحدات المنتج 
  قیاس الكمیة. 

وتحدد  ,بضرب الكمیة المعیاریة لعنصر التكالیف في سعره المعیاري نتاجتحدد التكلفة المعیاریة لوحدة اإل
 أناي یمكن  .نتاجالفعلي في التكلفة المعیاریة لوحدة اإل نتاجالتكلفة المعیاریة للفترة بضرب عدد وحدات اإل

  :ة لوحدة المنتج المعادلة التالیةتاخذ التكلفة المعیاری

  المعیاريالسعر  ×لوقت) ا أوالتكلفة المعیاریة = معیار ( الكمیة 

وحدة. وكانت الكمیة المعیاریة للمواد المباشرة  15000ما الفعلي خالل فترة  نتاجبلغ حجم اإل إذافمثًال 
هي  نتاجالتكلفة المعیاریة للمواد المباشرة لوحدة اإل فإندنانیر،  4والسعر المعیاري  جالون 6 نتاجلوحدة اإل

 24× وحدة  15000( دیناراً  360000 نتاجوان التكلفة المعیاریة لإلدنانیر)  4×  جالون 6( دیناراً  24
  للوحدة).  دیناراً 

  ات نحرافالتكالیف المعیاریة والموازنة المرنة وتحلیل اإل 
  ات التكالیف الصناعیة المباشرة إنحرافمعایرة وتحلیل 

لفترة معینة مع النتائج المخطط یتم من خالل مقارنة النتائج الفعلیة لالیرادات والمصاریف  نحرافتحلیل اإل
معرفة اسباب الفروقات بین النتائج الفعلیة والمتوقعة و على تحدید  دارةلها لنفس الفترة وهذا یساعد اإل

مرغوب بها ومعالجتها  غیرات إنحرافوجود   إلىالعملیات التي ادت على  دارةوبالتالي تركیز جهود اإل
 دارةاإل نحرافوى جمیع النشاطات لدى الشركة . ویساعد تحلیل اإلالفاعلیة والكفاءة على مست إلىللوصول 

  .داءوتقییم األالقرارات المتعلقة بالتخطیط والرقابة  إتخاذفي 
التي  (الموازنة الثابته مقارنة النتائج الفعلیة مع النتائج المخطط لهاتحلیل اسباب الفروقات الناتجة عن عند 

ي ساسالسبب األ فإن )على حجم ثابت من المبیعات ال یتغیر خالل السنة یتم اعدادها في بدایة العام بناءً 
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من  الكمیة المباعة (المنتجة) فعلیا مع الكمیة المباعة (المنتجة) المخطط لها. إختالفلهذه الفروقات هو 
مرنة التي معنى وفائدة اكثرفانه یتم مقارنة التكالیف المعیاریة مع الموازنة ال نحرافاإل لتحلیلیكون  أناجل 

النشاط الفعلي الذي تم تحقیقة خالل الفترة وهذا  أو نتاجومستوى اإلالتكلفة المعیاریة  إستخدامیتم اعدادها ب
  ات ال نستطیع احتسابها من خالل الموازنة الثابته.إنحرافیساعد على حساب مجموعة 

  1 مثال
. محالت التجزئة  إلىوتبیع المنتج برتقال ماكینة عصیر وبیع منتج واحد وهو  إنتاجتقوم الشركة المتكاملة ب

(التكالیف المعیاریة وقد توفرت المعلومات التالیة والخاصة بالتكالیف المتغیرة المخططة للوحدة الواحدة 
  2012للوحدة) لشهر تموز 

  7  المواد المباشرة
  4  الصناعیة المباشرة أجور
  3  المباشرةغیر الصناعیة  أجور

  دنانیر 5المخططة للوحدة الواحدة فهي أما التكلفة الثابتة 
بسعر بیع ماكینة  5000 أساسعلى نه تم تحدید عدد الوحدات المخطط لبیعها خالل شهر تموز أب علماً 
  وبیاناتها كما یلي:  4750ات الفعلي الذي تم بیعها هوعلما بان عدد الماكیندینار  25

   النتائج الفعلیة  
 4750  الوحدات المباعة

 115000 المبیعات

  التكالیف المتغیرة

 35750 المواد المباشرة

 19500 الصناعیة المباشرة أجور

 14200 تكالیف صناعیة غیر مباشرة

 70550 مجموع التكالیف المتغیرة

 44450 المساهمة الحدیة

 26000 التكالیف الثابته

 18450 الربح التشغیلي

  .ات للموازنة الثابتةنحرافالمطلوب: تحلیل اإل

  1حل مثال 
من اجل مقارنة  )1رقم (ات للموازنة الثابتة للشركة المتكاملة یتم اعداد الجدول نحرافجل تحلیل اإلأمن 

  النتائج الفعلیة مع النتائج المخطط لها
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  )1جدول رقم(
الموازنة   النتائج الفعلیة  

  الثابتة
الموازنة  إنحراف

 الثابتة

 

( غ )مرغوبغیر  250 5000 4750  الوحدات المباعة  

 غیر مرغوب( غ ) 10000 125000 115000 المبیعات

     التكالیف المتغیرة

 غیر مرغوب( غ ) 750 35000 35750 المواد المباشرة

( م ) مرغوب 500 20000 19500 الصناعیة المباشرة أجور  
 مرغوب ( م ) 800 15000 14200 تكالیف صناعیة غیر مباشرة

 مرغوب ( م ) 550 70000 69450 ةمجموع التكالیف المتغیر 
 غیر مرغوب( غ ) 10550 55000 44450 المساهمة الحدیة

 غیر مرغوب( غ ) 1000 25000 26000 التكالیف الثابته

 غیر مرغوب( غ ) 11550 30000 18450 الربح التشغیلي

ه ویكون وبعضها غیر مرغوب ب ات المرغوب بهانحرافنالحظ من الجدول اعاله انه یوجد بعض اإل
زیادة الربح التشغیلي الفعلي عن المخطط له والعكس صحیح  نحرافسبب ذلك اإل إذامرغوب  نحرافاإل

على ذلك  بناءً  نخفاض الربح التشغیلي الفعلي عن المتوقع .إ إلىدى أ إذاغیر مرغوب به  نحرافیكون اإل
على الربح  یؤثر سلباً  و ق یكون سالباً الفر  فإنكانت االیرادات الفعلیة ( المبیعات) اقل من المخطط له  إذا

كان الفعلي اقل من المخطط  إذایكون مرغوب بها . بعكس التكالیف التشغیلي وبالتالي یكون غیر مرغوب
  الفرق بین الفعلي والمخطط له سیكون سالبا. أنزیادة الربح التشغیلي مع العلم  إلىن ذلك سوف یؤدي ألله 

ات إنحراف( ات بین النتائج الفعلیة والموازنة الثابتهنحرافالسبب الرئیسي لإل إنف لیه سابقاً إشارة إلوكما تم ا
كثر لهذه أعطاء معنى إ جل اهو الفرق بین الكمیات الفعلیة والمخطط لها ومن  الموازنة الثابتة)  عادةً 

نوعین حسب الشكل  إلىالموازنة الثابتة  إنحرافالموازنة المرنة حیث یتم تقسیم  إستخدامات فانه یتم نحرافاإل
  التالي:
  

  

 احنراف املوازنة الثابتة

 احنراف املوازنة املرنة احنراف حجم املبيعات

 الولاملستوى ا

 الثايناملستوى 
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  )2جدول رقم (

 

النتائج 
  الفعلیة

 )1 ( 

ات الموازنة إنحراف
  **المرنة

)2) = (1 (-  )
3 ( 

الموازنة 
  *المرنة

  )3 (  

حجم  إنحراف
  ***المبیعات

 )4  ) = (3( -  )
5 ( 

الموازنة 
  الثابتة

 )5 ( 

  الموازنة الثابتة إنحراف
 )6 ) = (1  (-  )5 (  

   أو
 )6  ) = (2  ) + (4 

( 

غ   4750 0 4750  الوحدات المباعة غ   5000 250   250 

غ   115000 المبیعات غ   118750 3750 غ   125000 6250   10000 

 0   0   0   التكالیف المتغیرة

غ   33250 2500 35750 المواد المباشرة  1750 35000 750 

الصناعیة  أجور
غ   19000 500 19500  اشرةالمب غ   20000 1000   500 

تكالیف صناعیة 
غ   14200 غیر مباشرة غ   14250 50  غ   15000 750   800 

مجموع التكالیف 
غ   66500 2950 69450 المتغیرة غ   70000 3500   550 

غ   45550 المساهمة الحدیة غ   52250 6700  غ   55000 2750   9450 

غ   25000 0 25000 1000 26000 التكالیف الثابته  1000 

غ   19550  الربح التشغیلي غ   27250 7700  غ   30000 2750   10450 

  
 

 
 

 
 

 

غ       غ    7700 2750    
الموازنة المرنة إنحرافمجموع    حجم المبیعات إنحرافمجموع      

    
 

   

غ 10450       

الموازنة الثابتة إنحرافمجموع        

 
من خالل  اعداد الموازنة المرنة المبنیة على عالقة التكالیف (الثابته والمتغیرة) مع الوحدات المنتجة یتم* 

  :إتباع الخطوات التالیة
ماكینة) وسعر البیع  5000عداد الموازنة الثابته وذلك من خالل تحدید الكمیة المخطط لبیعها (إ  -1

 أجوردنانیر  4دنانیر مواد مباشرة,  7ها (دینار) والتكالیف المتغیرة المخطط ل 25المخطط له (
 25000(والتكالیف الثابته المخطط لها دنانیر تكالیف صناعیة غیر مباشرة) 3, صناعیة مباشرةً 

  سوف تستخدم في الموازنة المرنةجمیع هذه المعلومات  أنعلما  دینار) 
  ماكینة 4750 )المبیعاتتحدید الكمیة الفعلیة من المخرجات ( -2
  وازنة المرنة لالیرادات (المبیعات) وذلك من خالل المعادلة التالیة تحدید الم -3

  سعر البیع المخطط له   x المبیعات = عدد الوحدات المباعة         
  x   25  4750المبیعات =         
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   118750المبیعات =         
   :تحدید الموازنة المرنة للتكالیف وذلك من خالل المعادلة التالیة  -4

  المخطط لها ع التكالیف = مجموع التكالیف المتغیرة + مجموع التكالیف الثابتهمجمو 
+ مجموع التكالیف الثابته المخطط  )التكلفة المتغیرة المخطط لها   xعدد الوحدات المباعة ( =
  لها

  عاله كالتالي:أ للتكالیف للشركة المتكاملة في مثالنا حیث یمكننا تحدید الموازنة المرنة 

    ة المرنة للتكالیف المتغیرةالموازن
  x   7  33250 4750المواد المباشرة 

  x   4  19000 4750الصناعیة المباشرة  أجور

  x   3  14250 4750 غیر مباشرة متغیرة تكالیف صناعیة

  66500  مجموع التكالیف المتغیرة

  25000  الموازنة المرنة للتكالیف الثابته

  91500  الموازنة المرنة للتكالیف

  الموازنة المرنة  –= النتائج الفعلیة  الموازنة المرنة  إنحراف **
                                =19550  -  27250   
  غ 7700=                                

  الموازنة الثابتة -= الموازنة المرنة    حجم المبیعات  إنحراف*** 
                               =27250  -  30000  
  غ  2750=                               

ات على مستوى الموازنة الثابتة (المستوى االول) وعلى مستوى الموازنة المرنة وحجم نحرافبعد تحدید اإل
 ات الموازنة المرنة من خاللإنحراف إلىدت أسباب التي ألتحلیل ا ) فانه سیتمالمستوى الثانيالمبیعات (

  على الشكل التالي:بشكل من التفصیل  التكالیف الصناعیة المباشرة اتإنحراف معایرة وتحلیل
  ات المواد المباشرة إنحراف -1

  ات السعرإنحراف 1.1
 الكفاءة  أوالكمیة  إنحراف 1.2

  )نتاجنوع  تستخدم في اإل أو( یستخدم في حالة وجود اكثر من مادة المزیج  إنحراف 1.2.1

نوع   أوستخدم في حالة وجود اكثر من مادة ( ییة نتاجاإل أوالمخرجات  أو العائد إنحراف 1.2.2
  )نتاجتستخدم في اإل

  الصناعیة المباشرة  أجورات إنحراف -2
  معدل السعر  إنحراف 2.1
 الوقت ) الكفاءة  إستخدام(  إنحراف 2.2

  )نتاجفي اإلالمستخدمة  أجورفي  إختالفیستخدم في حالة وجود  (مزیج العمل إنحراف 2.2.1
  )نتاجالمستخدمة في اإل أجورفي  إختالفوجود یستخدم في حالة  ( عائد العمل إنحراف 2.2.2

  ات التكالیف الصناعیة غیر  المباشرةإنحراف -3
  كالیف الصناعیة غیر المباشرة المتغیرةات التإنحراف 3.1   
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  االنفاق إنحراف   3.1.1      
  كفاءة إنحراف  3.1.2       

  ات التكالیف الصناعیة غیر المباشرة الثابتةإنحراف   3.2   
  سعر) أوانفاق ( موازنة  إنحراف  3.2.1        

  نتاجحجم اإل إنحراف  3.2.2       

  وتحلیل تكلفة المواد الصناعیة المباشرةمعایرة   - والً أ

الكمیـة و تشمل معاییر تكلفة المواد المباشرة نـوعین رئیسـین همـا معـاییر كمیـة المـواد ومعـاییر سـعر المـواد 
عند وضع و   إنتاجها لكل وحدة إستخدامكمیة المواد المباشرة التي یجب  المعیاریة من المواد المباشرة هي

یجب عمل دراسة علمیـة وتنفیـذ عملیـات القیـاس الفنیـة والهندسـیة وتعـدیل نتـائج ذلـك بعمـل الكمیة معاییر 
نسـبة المـواد , و أخـذ الظـروف العملیـة فـي الحسـبانللتاكـد مـن المعـایرة وطبعـًا البـد مـن التشغیل االختبـاري 

 أوتبخـــر  أوالتشــغیل)  أوالمناولــة  أوثنــاء التخــزین أ( يفاقـــد عــاد أوالتــي ســیتم فقــدها علــى شــكل عــادم 
 ةاما معایرة سعر المواد فهذا یتم حسـب السـجالت التاریخیـة للشـركوتضمینها في معیار الكمیة.  انكماش 

المشـتریات ویجـب نسـیق مـع دائـرة معیـار السـعر للمـواد یـتم بالت في الفتـرة القادمـة وبنـاءً  سعاروتوقعاتها لأل
تبعاد المســتودع مــع اســ إلــىیتضــمن الســعر المعیــاري كافــة التكــالیف والمصــاریف حتــى وصــول المــادة  أن

  .الخصم التجاري وخصم الكمیة

   2مثال 

) دنانیر للكیلو 7كغم من المادة الخام والسعر المعیاري المتوقع ( )5وحدة واحدة یتطلب ( إنتاجكان  إذا
)  7,40) كغم وسعر الشراء الفعلي (480ها (إنتاج) وحدة استخدم في 80( إنتاجواحد وقد تم غرام ال

وبین  نتاجدینار للكیلو. فما هي الكمیة المعیاریة من المواد للوحدة الواحدة والكمیة المعیاریة من المواد لإل
  ؟ ات الكمیة والسعرإنحراف

   2حل مثال 

اكثــر مــن الكمیـــة  أوكمیــة اقــل  إســتخدام المباشـــرة هــواد الصــناعیة التكلفــة المعیاریــة للمــو  إنحــرافســبب 
الكلــي لتكلفــة  نحـرافویــتم احتســاب اإل .ســعار المعیاریـةاعلــى مـن األ أواقــل  أسـعار إســتخدام أوالمعیاریـة 

  المواد الصناعیة كالتالي:
  سعر الفعلي)ال× (الكمیة الفعلیة  –السعر المعیاري ) × الكلي = ( الكمیة المعیاریة  نحرافاإل

  التكلفة الفعلیة  -= التكلفة المعیاریة                   
                  )=80  ×5  ×7 (– )480  ×7.4 (  
                    =2800 – 3552    
  غ 752=                   

  الكمیة الفعلیة× السعر الفعلي )  –سعر المواد = ( السعر المعیاري  إنحراف
                      ) =7 – 7.4  ( ×480  

  غ 192=                       
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  السعر المعیاري× ) الكمیة الفعلیة –الفعلي  نتاجكمیة المواد=(الكمیة المعیاریةالالزمة لإل إنحراف

                    )=5 × 80 -480 ( ×7  

  غ 560=                     

  
   3ل مثا

د الكمیــة یــتحدب تقــومو  كمــادة مباشــرة البالســتیكیةاأللــواح  إســتخدامب الطــاوالت البالســتیكیةشــركة تقــوم بتصــنیع 

  المعیاریة للمواد المباشرة كالتالي:

  التكلفة  العنصر

  مترمربع 2,75  المواد الالزمة

  مترمربع ,25  مخصص مواد تالفة

  مربع متر 3  الكمیة المعیاریة من المواد المباشرة للوحدة

  السعر المعیاري للمواد المباشرة كالتالي:

  الكمیة  العنصر

  دینار 4,00  سعر الشراء ( صافي من الخصم)

  دینار 0,75  شحن وتوصیل

  دینار 0,25  استالم وتجهیز

  دینار 5  السعر المعیاري للوحدة الواحدة من المواد الخام

  فماهي التكلفة المعیاریة للوحدة

   3حل مثال 

  السعر المعیاري× الكمیة المعیاریة =   تكلفة المعیاریة للمواد المباشرةال

                                 =3   ×5  

  دینار 15=                                 

   أجورمعایرة عنصر  -ثانیاً 

  ما یلي: دتحدی أجورتتطلب معایرة عنصر عن عنصر المواد حیث  أجورالتختلف عملیة معایرة عنصر 

 الوحدة  نتاجإلمعیار الزمن ( الوقت )  وهو الوقت الالزم  -1

 ة ساعة العمل.أجر  -2

  االحنراف الكلي للمواد

 غ 752

  املواد كميةاحنراف  

 غ 560

  احنراف سعر املواد

 غ 192
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 المحیطة بالعمل مثل على الظروف  بناءً تحدید ساعات العمل المباشرة  أجوروتتضمن خطوة معایرة 
على فعالیة  العامل التي تؤثر باي شكلوخبرة وكفاءة وموقع العمل  نتاجالتجهیزات الفنیة المتوفرة في اإل

 داءمتوسطات زمن األ  إلىمن خالل اللجوء ناعات . ویمكن تقدیر الزمن في بعض الصلعملهالعامل  أداء
 نتاجكمیة من اإل إنتاجیتم حیث  اختباریة إنتاجالقیام بعملیات  أوالحركة و  الزمندراسة  أوفي الماضي 

ل اعطاألیرة یجب األخذ في الحسبان أوقات وعند المعا عدة مرات وفي كل مرة یتم التحكم بظروف العمل. 
اآلالت مثًال قد تتعطل هذه اآلالت عن العمل ومن ثم یتوقف العمل. وكذلك یتوقف  إستخدامالحتمیة، فعند 

  القیام بتأدیة فرائض الصالة. أوستراحات الرسمیة لتناول وجبات الطعام إلالعمل أثناء أوقات ا

دنى ألالمعتمدة بموجب القانون (الحد ا أجورعتماد على إلنه قد یتم اإف) العمل( أجورمعایرة ما فیما یخص أ
 .السائدة أجورمستویات  إلى الرجوع أوالتعاقد  أوردني على سبیل المثال) ألحسب قانون العمل ا جورأل

 أوالساعة  أساسسبوع ثم على ألا أوالشهر  أوالسنة  أساسعلى  جرألحتساب معدل اإعلیه یمكن  وبناءً 
من خالل تحدید  قیمة مالیة  إلىالزمن الالزم للقطعة المنتجة وبذلك نستطیع تحویل معیار الزمن  أوعة القط

المباشرة على عدد ساعات العمل المعیاریة السنویة.  أجورالمعیاري للساعة بقسمة إجمالي  جرمعدل األ
باإلضافة  ضافيإلا جرأل) وعالوة ا(النقدیة والعینیة نتاجأقسام اإل أجورالمباشرة على إجمالي  أجورمل توتش
  مساهمة المنشأة في التأمینات اإلجتماعیة والصحیة. إلى

في ضوء المهن العمالیة  أولكل فئة عمال  أومعیاري لكل عامل على حدة  أجریمكن أن یتم حساب معدل 
 أوالثاني  لوبساأل إستخداملكل قسم على حدة. ولتوفیر تكالیف تشغیل نظام التكالیف یفضل  أو المختلفة

 أجورالمتوسط المرجح  إستخداممعدل لعدة فئات من العمال فإنه یفضل  إستخداماألخیر. وعند  سلوباأل
ها وقسمة أجر المعیاري یتم ضرب عدد ساعات عمل كل فئة في معدل  جرهؤالء العمال. ولحساب معدل األ

  -ه تم جمع البیانات اآلتیة:الناتج على عدد ساعات العمل لكل الفئات. ولتوضیح ذلك إفتراض أن

  االتكلفة  ة الساعةأجر   ساعات العمل  الفئة
  10,5  3.5  3  أ

  8  2  4  ب

  12,5  2,5  5  ج

  31    12  اإلجمالي

  ساعات) دینارًا لكل ساعة.  31/12( 2.58ساعة العمل لهذه الفئات هو  أجروبهذا یكون معدل 
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  4مثال 

  كالتالي: نتاجلوحدة اإل یاریةنتابع المثال السابق بتحدید ساعات العمل المع

  الكمیة  العنصر

  ساعة 2,5  فعلي لكل وحدة إنتاجوقت 

  , ساعة2  فترة استراحة

  , ساعة3  مخصص أعطال

  ساعات 3  ساعات العمل المعیاریة لكل وحدة

  5مثال 

  حدى المنتجات:إلالمباشرة  جوربطاقة التكالیف المعیاریة ألمن فیما یلي البیانات المستخرجة 

  وحدة 900  د الوحدات المنتجة الفعلیةعد

  ساعة 250  عدد الساعات الفعلیة

  ساعة 230  عدد الساعات المعیاریة

  دینار 3  المعیاري للساعة جرمعدل األ

  دینار 4  الفعلي للساعة جرمعدل األ

  الصناعیة المباشرة جورالكلي أل نحرافتحدید اإل -1    المطلوب :
  الكلي  نحرافاإلتحلیل  -2               

  5حل مثال 

  التكلفة الفعلیة   -الكلي = التكلفة المعیاریة    نحرافاإل
  الفعلي) جراأل× (عدد الساعات الفعلیة  –المعیاري )  جراأل× = ( عدد الساعات المعیاریة          
         )  =230  ×3  (- )250  ×4 (  
          =690 – 1000  
  غ 310=          

   المعیاري جرمعدل األ×  عدد الساعات الفعلیة ) –الوقت ( الكفاءة) = ( عدد الساعات المعیاریة  ستخدامإ إنحراف
                                  ) =230 – 250  (×  3  
  غ 60=                                  

  عدد الساعات الفعلیة×  لفعلي)ا جرمعدل األ –المعیاري  جر( السعر) = ( معدل األ جرمعدل األ إنحراف
                                  ) =3 – 4  (×  250  
  غ 250=                                  
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  ةضافیاالعباء اإل أوالمصروفات غیر المباشرة   -ثالثاً 
عظم الشركات حیث تتعلق التكالیف الصناعیة للتكالیف في م هاماً  تعتبر المصاریف غیر المباشرة جزءً 

تدخل في  أوتظهر  أنیة دون نتاجغیر المباشرة بجمیع عناصر التكالیف التي تستخدم لتسهیل العملیات اإل
المواد المباشرة  بإستثناءوهذا یشمل جمیع المصروفات الصناعیة الباقیة التكوین المادي للمنتج النهائي 

ة غیر مرغوب بها لذلك یطلق إضافینها مصاریف أهذه المصاریف على  إلى وقد ینظر المباشرة أجورو 
  .علیها مصطلح االعباء

فات و ألن بعض هذه المصر  نتاجلمعایرة هذه المصروفات یجب معرفة سلوكها تجاه التغیرات في حجم اإل
االالت وقطع  وتتضمن االنارة و التدفئة وصیانة متغیرة  حیث تتغیر طردیًا مع التغیر  في حجم النشاط

وبعضها اآلخر  ثابت حیث یبقى مجموعها على ما هو علیه طالما كانت التغیرات في حجم  الغیار....الخ 
و تتضمن ایجار المصنع والتامین على المباني والرسوم التي تدفع عن  النشاط ضمن المدى المالئم للطاقة

دیر قیمتها التي سوف تظهر بالموازنة . ولمعایرتها یجب دراسة كل بند من بنودها وتقمباني المصنع
یة نتاجحیث یوجد ثالث مستویات للطاقة اإل العادیة یةنتاجاإل التقدیریة. وتعد هذه الموازنة لمستوى الطاقة

  وهي:

 .مكانیات المادیة والبشریةإلالكامل لكل ا ستخدامالطاقة النظریة : والتي تعني اإل �
منها بعض المسموحات مثل غیاب العمال بسبب المرض  میخصالطاقة العملیة : هي الطاقة النظریة  �

 .نقطاع الكهرباءإالت بسبب آلتعطل ا أو
  .الطاقة العادیة : هي الطاقة العملیة المعدلة وفقا لمتوسط المبیعات المنتظرة �

  6مثال 
هي  دنانیر وأن إجمالي التكالیف الثابتة 4أن التكلفة المتغیرة لوحدة النشاط هي  افترضولتوضیح ذلك 

  كما یلي:  إنتاجالموازنة المرنة لعدة أحجام  فإنوحدة وبالتالي  1200وأن الطاقة العادیة هي  دیناراً   3000
  الموازنة المرنة

التكلفة عند حجم   التكلفة بالدینار  بیان 
  900 إنتاج

التكلفة عند حجم 
  1200 إنتاج

التكلفة عند حجم 
  1400 إنتاج

  5600  4800  3600  للوحدة 4  التكلفة المتغیرة

  3000  3000  3000  إجمالي 3000  التكلفة الثابتة

  8600  7800  6600   إجمالي التكالیف

  االحنراف الكلي لالجور

 غ 310

  انحراف استخدام الوقت ( الكفاءة)

 غ 60

  جر ( السعر)احنراف معدل اال

 غ 250
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وحدة وحددت التكالیف  1400 أووحدة  900 إنتاجعند مستوى  دیناراً  3000لقد بلغت التكالیف الثابتة 
ستویات النشاط المتغیرة بضرب التكلفة المتغیرة للوحدة في عدد وحدات النشاط عند كل مستوى من م

دنانیر للوحدة وأن معدل  4الثالثة. ومن دراسة الموازنة المرنة نجد أن معدل تحمیل األعباء المتغیرة هي 
وحدة).  1200/  ینارد 3000وحدة ( 1200عند مستوى  دیناراً  2.5یساويمثًال تحمیل األعباء الثابتة 

  ة. للوحد دیناراً  6,5=  2,5+  4وعلیه یكون معدل التحمیل = 

  التكلفة المعیاریة الكلیة

 جورالتكلفة المعیاریة الكلیة للوحدة هي مجموع التكلفة المعیاریة للمواد المباشرة + التكلفة المعیاریة أل
  .ةضافیاإل+التكلفة المعیاریة لألعباء المباشرة 

  بناًء على ما سبق تكون التكلفة المعیاریة الكلیة هي:
  

 

    تكلفة معیاریة =  سعر معیاري  x  كمیة معیاریة  عنصر التكلفة

    x  7  =    35  5  مواد مباشرة

      x  2,58  =     7.74  3  مباشرة أجور

    x  6,5  =    6,5  *1  أعباء غیر مباشرة

   للوحدة 49,24    =       المجموع

  لكل وحدة. 6,5عباء غیر المباشرة هو معدل التحمیل لأل *

  اتنحرافتحدید وحساب اإل  3

حیث أن الفروقات بین المبیعات الفعلیة والمبیعات  ,ات الخطوة األولى في نشاط الرقابةنحرافیعتبر تحلیل اإل
ات في نحرافوسیتم تناول هذه اإل اتنحرافالمعیاریة وبین التكالیف الفعلیة والتكالیف المعیاریة تسمى باإل

وسیتم دراسة هذه  ,ات التكالیفإنحرافات المبیعات والثانیة وتضم إنحرافمجموعتین األولى وتضم 
  على بیانات المثال التالي: عتمادات سیتم اإلنحرافالمجموعات على التوالي. وألغراض تحلیل اإل

   7مثال 

 إلـــىحیــث تحتـــاج  ریاضـــة والديوبیـــع منــتج واحـــد وهـــو بدلــة  إنتــاجالمالبـــس ب نتـــاجتقــوم الشـــركة المثالیــة إل
عـداد الموازنـة إ وقـد تـم الجملـة محـالت  إلىالبیع ویتم  اخرى  والى عدة عملیات یدویةوخیاطة وقص تفصیل 

  2011هـا خـالل شـهر تمــوز إنتاججمیـع البـدالت التـي تـم  أن فتـراضإعلـى  2011التخطیطیـة لشـهر تمـوز 
ها إسـتخدامشـراؤها خـالل الشـهر قـد تـم التـي تـم زرار,...) أل, ا( القمـاش ولیـةألجمیع المواد ان أو قد تم بیعها 

مـواد  أوتحـت التصـنیع  أوللبدالت الجـاهزة خر المدة آ أوول المدة أنه الیوجد مخزون إوبالتالي ف نتاجفي اإل
  .أولیة
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    المبلغ بالدینار

  المبیعات  للوحدة دینار 12بسعر  بدلة 1200   14400

   نتاجتكالیف اإل 

  مواد مباشرة  للمتر دیناراً  3بسعر  للبدلة /قماش  متر 2   7200

  مباشرة أجور  للساعة دیناراً  0.2ل بمعد للبدلة  ساعة 8   1920

  غیرمباشرةأعباء صناعیة      1440

  إجمالي التكالیف الصناعیة     10560

  هامش المساهمة     3840

  التكالیف الثابتة    2760

  الربح التشغیلي    1080
  

  :تجمیع المعلومات الفعلیة اآلتیة تمنة وخالل فترة المواز 
  

 

    المبلغ بالدینار

  المبیعات             12,5 بسعر  لةبد 1000  12500

   نتاجتكالیف اإل 

 دیناراً  2.8بسعر  للبدلة /متر قماش  2.22  6216
  للمتر

  مواد مباشرة

  مباشرة أجور  للساعة دیناراً  0.22بمعدل للبدلة  ساعة 9  1980

   غیر مباشرةأعباء صناعیة     1305

  إجمالي التكالیف الصناعیة     9501

  همةهامش المسا     2999

  التكالیف الثابتة    2850

  الربح التشغیلي    149

  المطلوب 
  .م غیر محببةأات االرباح وهل هي محببة إنحراف. بیان 1
  .والتكالیف غیر المباشرة أجوراالجمالي لعناصر المواد و  نحراف. بیان اإل2
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  7حل مثال 

  )3جدول رقم (

  

النتائج 
 الفعلیة 

الموازنة 
 الثابتة الموازنة إنحراف الثابتة

 غ 1900   14400 12500  المبیعات

 غ 984 7200 6216 مواد مباشرة

 م 60 1920 1980 مباشرة أجور

 غ 180 1080 900 أعباء صناعیة متغیرة 

 م 45 360 405 أعباء صناعیة ثابتة

 غ 1059 10560 9501 التكالیف الصناعیة  إجمالي

 غ 841 3840 2999 هامش المساهمة

 غ 90 2760 2850 ابتةالتكالیف الث

 غ 931 1080 149 الربح التشغیلي

في صالح المنشأة ألن األرباح  نه لیس ألغیر مرغوب به  إنحرافدینار وهو  931الموازنة الثابته  إنحراف
 إلىالفعلیة أقل مما كانت تتوقعه المنشأة. هذا الرقم ال یعطي الكثیر من المعلومات ألن سببه قد یعزي 

المالبس  نتاجفي الشركة المثالیة إل دارةوترغب اإلكلیهما.  أوات التكالیف إنحراف أویرادات ات اإلإنحراف
من  أوهذا الفرق من ناحیة عدم الدقة في التخطیط لعدد البدالت المباعة  إلىمعرفة االسباب التي ادت 

لبیانات الفعلیة لعملیة المقارنة تم لذلك ت للتجار. ها وبیعها فعالً إنتاجللبدالت التي تم ناحیة الكفاءة والفاعلیة 
تعدیل من خالل تعكس مستوى النشاط الفعلي حیث  شارة الیها سابقاً إلالمرنة والتي تم اموازنة المع 

  كما هو في الجدول التالي: ادات لتعكس مستوى النشاط الفعليالتكالیف واإلیر 
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  ) 4جدول رقم ( 
  

  

النتائج 
 الفعلیة

ات إنحراف
 الموازنة المرنة ةالموازنة المرن

حجم  إنحراف
 الموازنة الثابتة المبیعات

غ   1000 0 1000  الوحدات المباعة 200 1200 

 المبیعات
12500  

م  غ   12000 500 2400 14400 

         التكالیف المتغیرة

 المواد المباشرة
6216 

 7200 1200م 6000 216غ 

 الصناعیة المباشرة أجور
1980 

م   1600 380غ 320 1920 

  غیر مباشرة أعباء صناعیة
  

غ 105 1305 م 240  1200   1440 

إجمالي التكالیف الصناعیة 
 المتغیرة

9501 

 10560 1760م 8800 701غ

 المساهمة الحدیة
2999 

غ    3840 640غ  3200 201

 الثابتهالصناعیة التكالیف 
2850 

غ  90 2760 0 2760 

غ   440 291غ 149 الربح التشغیلي 640 1080 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دینار في  931الموازنة الثابتة غیر المرغوب به ومقداره  إنحرافمن الجدول اعاله نالحظ انه تم تجزئة 
  دینار. 640حجم المبیعات  ٕانحرافدینار و  291الموازنة المرنة  إنحرافجزائین هما  إلىالربح التشغیلي 

السـبب الرئیسـي للفــرق بـین الموازنـة المرنـة والموازنــة  أنحجــم المبیعـات نالحـظ  إنحـرافتحلیـل  إلـىبـالرجوع 
 فـإنبدلـة وبالتـالي  1200بدلة  وعـدد البـدالت المخطـط بیعهـا  1000 هو عدد البدالت المباعة فعالً الثابته 
المباعــة حجــم المبیعــات یقــیس التغیــر فــي المســاهمة الحدیــة المخطــط لهــا باالعتمــاد علــى الوحــدات  إنحــراف

  لي:والمخطط لها كالتا

                                   عدد البدالت  -عدد البدالت        × حجم المبیعات = المساهمة الحدیة المخطط لها للبدلة  إنحراف
  المباعة فعال     المخطط بیعها                                                                        

  
عدد البدالت                                     -عدد البدالت       ×  التكلفة المتغیرة المخطط لها للبدلة   –دلة السعر المقدر للب=  

  المباعة فعال     المخطط بیعها                                                                         
 = )12 – 8.8  ) ×  (1000 – 1200 (  
  دینار غ  640= بدلة  200 -×  دینار   3.2 = 

 غ 640حجم املبيعات احنراف  غ 291احنراف املوازنة املرنة 

 غ 931 الثابتةاحنراف املوازنة 
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الطلب على البدالت لم یكن كما هو متوقع  أنالمبیعات الفعلیة عن المتوقعة هو  إختالفوقد یرجع سبب 
تغیر نمط المستهلكین حیث لم یؤخذ ذلك بعین  أوبسبب المنافسة في السوق  أوعند وضع الموازنة 

   .حلیل السوق بشكل مناسب عند وضع الموازنة الخاصة بالمبیعاتنه لم یتم تأ أوعتبار من قبل الشركة إلا

یة وذلك من خالل مقارنة نتاجالموازنة المرنة فیستخدم لقیاس كفاءة العملیات اإل إنحرافما فیما یتعلق بأ
ن یجاد فرق الموازنة المرنة مإ, ویتم على عدد الوحدات المباعة فعالً  االیرادات والتكالیف المخطط لها بناءً 

  .لیه سابقاً إشرنا ج الفعلیة والموازنة المرنة كما أالنتائخالل ایجاد الفرق بین 

  الموازنة المرنة  –الموازنة المرنة = النتائج الفعلیة  إنحراف
                          =  149  -  440   

  غ 291=                         
الفعلي والتكالیف الفعلیة عن المخطط لها في الموازنة  السعر إختالف هو نحرافالسبب الرئیسي لهذا اإل

  , لذلك یمكن تحلیل هذا الفرق بمزید من التفاصیل على الشكل التالي:الثابتة
  

  
  السعر الفعلي عن السعر المخطط له  إختالفبسبب  ینتجالسعر  إنحراف
  الوحدات المباعة فعال× سعر البیع المخطط له )  –= ( سعر البیع الفعلي  سعر البیع إنحراف

                      ) =12,5 – 12.00  × (1000  
  م  500=                      

السعر الفعلي عن  إرتفاعزیادة الربح التشغیلي وقد یكون سبب  إلىمرغوب به النه یؤدي  نحرافهذا اإل
خر مثل جودة البدالت التي یتم تصنیعها آاي سبب  أووق بشكل عام في الس سعاراأل إرتفاعالمتوقع هو 

  لدى الشركة  

دینار غیر مرغوب به وقد یرجع سبب  701التكالیف المتغیرة للموازنة المرنة فیبلغ  إنحرافما بخصوص أ
 ساعات عمل) أوولیة ( أمواد  إستخدامول فهو ألما السبب اأحدهما, إ أوحد السببین التالیین أى أهذا الفرق 

العاملة ) یدي ألا أجور أوالمواد االولیة ( أسعار إرتفاعما السبب الثاني فهو أكثر مما هو مخطط له, أ
  .مقارنة بما هو مخطط له

حیث الثابته الصناعیة  التكالیف إنحرافالموازنة المرنه فهو  إنحرافخیر الذي یؤثر على ألا نحرافما اإلأ
دینار  90دینار بفرق  2760وحسب الموازنة المرنة دینار  2850 الثابتة الفعلیةالصناعیة  بلغت التكالیف

غیر مرغوب به حیث قد یكون سبب هذا الفرق زیادة غیر متوقعة في هذه التكالیف مثل زیادة ایجار 
   نتاجزیادة رواتب المشرفین على اإل أوالمصنع 

  

  احنراف املوازنة املرنة

  غ) 291( للربح التشغيلي

 

  الثابتهالصناعية احنراف التكاليف 

 غ 90

  هاملتغري  الصناعية احنراف التكاليف

 غ 701

   احنراف سعر البيع

 م 500
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  الصناعیة المتغیرة المباشرةات التكالیف إنحرافتحلیل 

وحدات المدخالت التي هي المواد المباشرة  من خالل  الصناعیة المتغیرة ات التكالیفافإنحر تحلیل یتم 
  وساعات العمل المباشرة. 

  ات المواد المباشرةإنحراف

ألن التكلفــة  مرغــوب بــهغیــر  إنحــراف دینــاراً  216المــواد یبلــغ  إنحــراف) نجــد أن 4جــدول رقــم ( إلــىبــالرجوع 
 )7(علــى بیانــات المثــال رقــم  عتمــاد، فباإلنتــاجالتكلفــة المعیاریــة الالزمــة لإلمــن الفعلیــة للمــواد المباشــرة أعلــى 

دینــار  2,8ســعر وب متــر قمــاش 2.22 إلــىتحتــاج  بدلــةوأن كــل  بدلــة 1000الفعلــي  نتــاجنجــد أن كمیــة اإل
  . دنانیر للمتر 3متر قماش وبسعر  2علما بان الكیة المعیاریة للبدلة الواحدة هي . للمتر

ـــة الكلـــي نحـــرافعلـــى هـــذه المعلومـــات یمكـــن تجزئـــة اإل عتمـــادوباإل   همـــا جـــزأین إلـــى الخـــاص بـــالمواد االولی
 إنحـرافالثـاني هـو  نحـرافواإل السـعر الفعلـي عـن السـعر المعیـاري إخـتالفأثـر السـعر حیـث یظهـر  إنحراف
المعیاریـة الالزمـة عـن كمیـة المـواد  نتـاجالكمیـة الفعلیـة المسـتخدمة فـي اإل إخـتالفیبـین أثـر  (الكفاءة) الكمیة

  ات كالتالي: نحراف.. لذلك یتم حساب هذه اإلنتاجلإل
  السعر الفعلي)× (الكمیة الفعلیة  –)السعر المعیاري× یة المعیاریة الكلي = ( الكم نحرافاإل

  التكلفة الفعلیة  -= التكلفة المعیاریة                     
                  = 6000 – 6216  

  غ 216=                    
  الكمیة الفعلیة× ) السعر الفعلي –المعیاري سعر المواد = ( السعر إنحراف

                      ) =3–2.8  ( ×2220  
  م 444=                      

  السعر المعیاري× ) الكمیة الفعلیة –المواد=(الكمیة المعیاریة  كفاءة إنحراف
                     )=2000-2220 ( ×3  
  غ 660=                      

  عدة عوامل مثل: إلىولیة ألبین السعر الفعلي والمعیاري للمواد ا ختالفوقد یرجع سبب اإل
 عدم واقعیة المعیار �
 قیام الموردین برفع السعر  �
 زیادة تكالیف النقل والتامین والعمولة  �
 داءالمشتریات وعدم كفایتهم في األ إدارةعجز افراد  �
 الخصم النقدي  أوالحصول على خصم الكمیة  عدم �
  مادة بدیلة بسبب عدم وجود المادة في السوق إستخدام �

سـباب ألحـد اأ إلـىبین الكمیـة المعیاریـة والكمیـة الفعلیـة المسـتخدمة مـن المـواد فقـد یعـود  ختالفما سبب اإلأ
  التالیة:
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 مادة اخرى بدیلة إستخدام �
 طریقة الصنع أوالت اآل أوالتغیر في تصمیم المنتج  �

 عدم واقعیة المعیار �

 رداءة المادة المستخدمة �

 شراف على العمالإلسوء ا أونقص خبرة العمال بسبب عدم التدریب  �

  بسبب عدم الصیانةاآلالت اعطال  �

   المباشرة أجورات إنحراف

من اقل  أوعدد ساعات اكثر  إستخدام إلىالصناعیة المباشرة  جورالتكلفة المعیاریة أل إنحرافیرجع 

، وتحدد التكلفة قل من المعدالت المعیاریةأ أوكثر أ أجرمعدل  إستخدام إلىالساعات المعیاریة باالضافة 

الوحدة وهذا الرقم  نتاجفي ساعات العمل المعیاریة الالزمة إل نتاجبضرب عدد وحدات اإل جورالمعیاریة أل

  الساعة. جریضرب في المعدل المعیاري أل

 إلىاحتاج بدلة و  1000الفعلي بلغ  نتاجأن اإل إلى) التي تشیر 7لمثال رقم (على بیانات ا عتمادباإل

عمل مباشر وان معدل  اتساع 8 هي للبدلةساعة عمل مباشرة فعلیة وأن ساعات العمل المعیاري  9000

الكلي  نحرافوعلیه یكون اإل ینارد 1980الفعلیة بلغت  أجور. وان تكلفة 0.2المعیاري للساعة  جراأل

   -المباشرة كالتالي: رجو أل
  

  التكلفة الفعلیة  -الكلي = التكلفة المعیاریة  نحرافاإل

  الفعلي) جراأل× (عدد الساعات الفعلیة  –) المعیاري جراأل× اعات المعیاریة = (عدد الس         

         )  =8000  ×0.2  (- )9000  ×0.22 (  

          =1600 – 1980  

  غ 380=          

   المعیاري جرمعدل األ×  )عدد الساعات الفعلیة –الوقت ( الكفاءة) = ( عدد الساعات المعیاریة  إستخدام فإنحرا

                                  ) =8000 – 9000  (×  0.2  

  غ 200=                                  

  عدد الساعات الفعلیة×  الفعلي) جردل األمع –المعیاري  جر= ( معدل األ             جرمعدل األ إنحراف

                                  ) =0.2 – 0.22  (×  9000  

  غ 180=                                  

  :احد االسباب التالیة إلىالوقت  إنحرافوقد یرجع سبب 

 نتاجالعاملین في اإلعدم وجود المهارة الالزمة لدى  �

 ت التشغیلعدم الخبرة بتعلیما �

 معدالت الضیاع غیر العادي إرتفاع �

 عدم استقرار العمالة �

 وزمن العمل بشكل صحیح أجورعدم تحلیل  �

 نتاجالت عند بدء اإلعدم جاهزیة اآل �
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   :فقد یكون بسبب أجورمعدل  إنحراف إلىما االسباب التي قد تؤدي أ
 عدم واقعیة المعیار �
 الظروف الطارئة  �
   قرار الحكومة بزیادة الرواتب �

ات مع بعضها نحرافات السابقة من خالل الشكل التالي الذي یوضح عالقة اإلنحرافویمكن تلخیص اإل
  :اتنحرافتفاصیل هذه اإل إلىالبعض باالضافة 

  

  مصروفات الصناعیة غیر المباشرة ال إنحراف

وبناء على  متغیرة وثابتة إلىباشرة یمكن تقسیمها التكالیف الصناعیة غیر الم فإنكما تم االشارة الیه سابقا 
التكالیف الصناعیة غیر  إنحراف إلىات التكالیف الصناعیة غیر المباشرة إنحرافذلك سوف یتم تحلیل 

  التكالیف الصناعیة غیر المباشرة الثابتة  ٕانحرافالمباشرة المتغیرة و 

  غیرةالمت التكالیف الصناعیة غیر المباشرةات إنحرافأوًال : 

 نتـاجلـدى الشـركة المثالیـة إلجل تحدید معدل التكـالیف  الصـناعیة غیـر المباشـرة المتغیـرة المخطـط لهـا أمن 
هــي المســبب الرئیســي اآلالت ســاعات تشــغیل   أنمــع مــدیر العملیــات بالشــركة  دارةالمالبــس فقــد قــررت اإل

 أسـاسكاآلالت ریـة لتشـغیل سـاعات المعیاعلیـه تـم تحدیـد ال للتكالیف الصناعیة غیر المباشرة المتغیـرة وبنـاءً 
  .حتساب معدل التكالیف الصناعیة غیر المباشرة المتغیرةإل

لكــل بدلــة یــتم اآلالت ســاعة  0.4 إســتخدامیــتم  أن إلــىت الشــركة خططــ مــن خــالل دراســات الحركــة والوقــت
لــى ذلـك یكــون معــدل وع .دینــار 3الت بمقـدارلــآلالواحــدة  لسـاعةالمخطــط لهــا ل تكلفـةالحتســاب إوتــم  هـاإنتاج

  .)3× 0.4دینار ( 1.2التكالیف غیر المباشرة المتغیرة المخطط لها لكل بدلة یساوي 

  احنراف املوازنة الثابتة

 غ 931

  احنراف املوازنة املرنة

 غ 291

  احنراف حجم املبيعات

 غ 640

  احنراف سعر البيع

 م 500

  احنراف املواد االولية 

 غ 216

  احنراف االجور املباشرة

 غ 380

احنراف التكاليف الصناعية 

 غ 105غري املباشرة 
احنراف التكاليف 

 غ 90الصناعية الثابتة 

  احنراف السعر

 م 444

  احنراف الكمية

 غ 660

  احنراف معدل االجر

 غ 180

  احنراف الكفاءة

 غ 200
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 بدلـة خـالل 1000وبیـع  إنتـاجبعـد  2011تم استخراج المعلومات التالیـة مـن سـجالت الشـركة لشـهر تمـوز 
  .الشهر

  الموازنة المرنة  النتائج الفعلیة  

  1000  1000  عدد البدالت 

  0.40  0.45  لكل بدلةآلالت اساعات 

  400  450  اآلالتساعات 

  1200  1305  التكالیف الصناعیة غیر المباشرة المتغیرة

  3  2.9  التكالیف الصناعیة غیر المباشرة المتغیرة لكل ساعة الة

  1.2  1.305  التكالیف الصناعیة غیر المباشرة المتغیرة للبدلة الواحدة

واألعباء  نتاجتغیرة بالفرق بین األعباء المتغیرة المعیاریة المحملة على اإلالكلي لألعباء الم نحرافیحدد اإل
   :المتغیرة الفعلیة ویساوي

   1200  - 1305الكلي لألعباء المتغیرة =  نحرافاإل
  غ  دیناراً  105 =                         

ات إنحرافبنفس طریقة تحلیل ویتم تحدیدهما  نفاقإ ٕانحرافكفاءة و  نحرافإ إلى نحرافویمكن تقسیم هذا اإل
  -المباشرة ویتم حسابهما كالتالي: أجورعنصر المواد المباشرة و 

معدل التحمیل المعیاري للتكالیف  ×)  المعیاریةعدد الساعات  –الفعلیة(عدد الساعات  = كفاءة إنحراف
  المتغیرة

              = )450 – 400  (× 3  
  غ 150=              

الكفاءة للتكالیف الصناعیة غیر المباشرة المتغیرة هو في كفاءة  إنحرافالرئیسي في  السبب أننالحظ 
 إنتاجساعة من اجل  450اآلالت وتشغیل  إستخدامتوزیع التكالیف . ففي هذا المثال تم  أساس إستخدام
 إستخدامساعة حسب المخطط له وقد یرجع سبب  400 إستخدامانه من المفروض  بدلة علماً  1000

قل أالعمال كانوا  أن أولم تكن في حالة تشغیل جید اآلالت  أنعات تشغیل اكثر من المخطط له بسبب سا
   .لم تحدد بشكل دقیق لتشغیلهامعاییر الوقت المخطط  أواآلالت  إستخدامكفاءة في 

   ساعات العمل الفعلیة× معدل التحمیل المعیاري)  -(معدل التحمیل الفعلي  =انفاق  إنحراف
               ) =2.9 – 3.0 (× 450   

  م 45=               
  ات األعباء الثابتة إنحرافثانیًا: 

حیث تظهر في الموازنة الثابتـة والموازنـة المرنـة  المالیةیتم تحد التكالیف الثابتة المخطط لها في بدایة الفترة 
ضمن مستوى معین من  نتاجر بحجم اإلفي الموازنتین الن التكالیف الثابته ال تتاث  وقد ظهرت بنفس القیمة

  نتاجاإل
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  تكالیف الموازنة المرنة  – = التكالیف الثابتة الفعلیة الموازنة المرنة للتكالبف الثابتة إنحراف

                                            =2850 – 2760  
  غ 90=                                            

كفاءة في  إنحرافغ التكالیف الثابتة في الموازنة المرنة والموازنة الثابته لذلك الیوجد وبسبب ثبات مبل

 فإنعدم تاثرة بكفاءة العملیات خالل الفترة المخطط لها وبناء على ذلك  إلىالتكالیف الثابتة باالضافة 

  انفاق التكالیف الثابتة إنحرافالموازنة المرنة للتكالیف الثابتة یساوي  إنحراف

  :لثابتة من خالل المعادلة التالیةللتكالیف غیر المباشرة ا نتاجحجم اإل إنحرافاحتساب  یمكن

  

     المخططةالتكالیف غیر المباشرة الثابتة    = التكالیف غیر المباشرة       نتاجحجم اإل إنحراف

  إنتاجمخططة لكل وحدة الكمیات ال إستخدامب -            الثابتة المخططة                          

  الفعلي نتاجمسموح به لإل                                                        

                      =2760 –  )*2.3  ×1000 (  

  غ 460=                      

  وحدة 1200على  2760تم احتسابها من خالل قسمة  2.3* 

  والعائدالمزیج  إنحراف 4
بعضها بنسبة مزج معینة وتعرف هذه  إلىعدة مواد خام تضاف  إستخدامالعدید من المنتجات ب تاجإنیتم 

تغییر هذه النسب  إلىقد توجد المبررات التي تؤدي  نتاجالنسب بنسب المزیج المعیاري. وعند القیام باإل

مواد أخرى.  أوادة ومن ثم زیادة نسبة مادة على حساب مادة أخرى وهذا یعرف بإحالل مادة على حساب م

 إلىاإلحالل یؤدي  فإنالمواد وجودتها. وبطبیعة الحال  أسعارویحدث هذا اإلحالل عادة نتیجة تغیر 

  .المزیج إنحرافیعرف باسم  نحراففي التكالیف وهذا اإل إنحرافحدوث 

   8مثال 

  -إحدى السلع كالتالي: نتاجكانت البیانات المعیاریة إل
 

 السعرالمعیاري لمعیاریةالكمیة ا المواد االولیة

 40 255 س
 60 425 ص
 10 170 ع

  850  المجموع
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  استخراج المعلومات الفعلیة التالیة من سجالت الشركة: تم وخالل الفترة
 *المزیج الفعلي التكلفة الكلیة السعر الفعلي الكمیة الفعلیة المواد االولیة

 0.314 10450 38 275 س
 0.503 22880 52 440 ص
 0.183 1600 10 160 ع

 1.000 34930  875 المجموع

  

لجمیــع كمیــة الفعلیــة لكــل مــادة علــى مجمــوع الكمیــة الفعلیــة تــم احتســاب نســبة المــزیج الفعلــي مــن خــالل قســمة ال* 

  875 /275. مثال نسبة المزیج للمادة س = المواد

  المطلوب
   المواد. وعائد مزیج إنحرافحساب 

  8مثال  حل

المواد 
 االولیة

الكمیة 
الفعلیة 

  المستخدمة
)1(  

المزیج 
المعیاري 

)2( 

السعرالمعیاري 
)3( 

4 = 
1x2x3 

المزیج 
  )5الفعلي (

6= 
1x3x5 

الكمیة 
المعیاریة 

)7( 

8 = 2 x 3 
x7 

 10200 850 11000 0.314 10500 40 0.3 875 س

 25500 850 26400 0.503 26250 60 0.5 875 ص

 1700 850 1600 0.183 1750 10 0.2 875 ع

    38500  39000  37400 

         

م          1600غ   500

     

 إنحراف
 مزیج المواد

 

 إنحراف
 عائد المواد

 

         

         

غ        1100   

      

 إنحراف
كمیة 
   المواد

  والرقابة  داءلأل نحرافالتكالیف المعیاریة وتحلیل اإل  مزایا 5
حیث تفید في القیام بواجباتها اإلداریة المختلفة،  دارةمساعدة اإل إلىیف المعیاریة التكال إستخدامیؤدي 

مساءلة االشخاص ومحاسبتهم على عناصر التكالیف الواقعة فى ات في نحرافالتكالیف المعیاریة وتحلیل اإل
أن یؤدي  قرارات رشیدة وعمومًا یمكن تخاذمعلومات مناسبة إلوایضًا تفید بتقدیم مسئولیتهم  نطاق

  المزایا التالیة:تحقیق  إلىها إستخدام
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التكلفة الفعلیة وكشف التكالیف المعیاریة بلمقارنة  ساسالمساعدة في الرقابة، وذلك عن طریق تقدیم األ .1
ات الهامة، وبهذا نحرافات وتسلیط الضوء على اإلنحرافودراسة أسباب حدوث اإل إنحرافما بینهما من 

ضروریة  راجعةات تعتبر تغذیة نحرافباالستثناء فتقاریر اإل دارةتطبیق مبدأ اإل تسهل التكالیف المعیاریة
  للتأكد من أن أنشطة المنشأة تسیر حسب الخطط المرسومة.  دارةلإل

زیادة وفعالیة  إلىالتكالیف المعیاریة  إستخدامدى اعداد الموازنات بؤ التخطیط، حیث یالمساعدة في  .2
قق واقعیة الموازنات حعلمیة تتسم بالدقة والموضوعیة مما ی سسأعلى بناء التخطیط وتعد الموازنات 

   . مكانیة تطبیقهاإ و 
مناطق عدم الكفایة ومعالجة أسباب ذلك, وبالتالي تحقق التكالیف  إكتشاف إلىیؤدي وضع المعاییر  .3

  المعیاریة أهداف برامج خفض التكالیف. 

 أوتقدر كلفة طلبیة معینة  أنستطیع المنشأة وجود معاییر من خاللها ت أنالتسعیر, المساعدة في  .4
 .أیضاً منتج معین وهذا یفید في مجاالت تسعیر المنتجات والخدمات 
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  سئلة وتمارین الفصلأ

  األول:التمرین 

  التالیة: األسئلةلكل سؤال من  الصحیحة اإلجابة خترإ
أن عدد الساعات علمت  إذادینار للساعة,  7.3ساعة عمل مباشرة بمعدل  14400 إستخدامتم  .1

 :جرمعدل األ إنحرافدینار للساعة فما هو  7معیاري  أجربمعدل  14700المعیاریة هو 
  

  غ م 2100  )ب(  م 2100  )أ(

  غ م4320  )د(  م  4320  )ج(

ساعات تشغیل اآللة, حیث  أساسوفق  نتاجتكالیف التصنیع غیر المباشرة لإل االستقاللتحمل شركة  .2

دینار، وكانت التكالیف غیر المباشرة الثابتة  42000ة للشهر كانت التكالیف غیر المباشرة الثابتة المقدر 

ساعة تشغیل لآللة.  4200في موازنتها األصلیة  أساسدینار. إستخدمت الشركة ك 43600الفعلیة 

  ساعة تشغیل لآللة. 4400الفعلي للشهر مجموعها  نتاجالساعات المعیاریة التي یحتاج إلیها اإل

  یف غیر المباشرة الثابتة لهذا الشهر؟اإلنفاق للتكال إنحرافما هو 

 م 1600  )ب( غ2000        )أ(

 غ1600        )د( م  2000  )ج(

 4و  3إستخدم المعلومات التالیة إلجابة األسئلة من 

ساعات تشغیل اآللة. التكـالیف  أساسوفق  نتاجتحمل شركة عكا التكالیف الصناعیة غیر المباشرة لإل

  -نقدیة لشهر معین تظهر كما یلي: وأغیر المباشرة إما أن تكون التكلفة فعلیة 

التكالیف غیر المباشرة 

 الثابتة

 الثابتةالموازنة 

 (بالدینار)

التكالیف الفعلیة 

 (بالدینار)

 18700 18500 اإلشراف

 8000 7800 المنافع

 12400 12000 إهتالك المصنع

مجموع التكالیف غیر 

 39100 38300 المباشرة الثابتة

ســاعة تشــغیل آلــة. وقــد عملــت الشــركة فــي  3800فــي موازنتهــا األصــلیة  أســاسإســتخدمت الشــركة ك

الفعلـي  نتـاجساعة تشغیل لآللة خالل الشـهر. السـاعات المعیاریـة التـي یحتـاج إلیهـا اإل 4950الواقع 

  ساعة تشغیل لآللة. 3875للشهر مجموعها 

  اإلنفاق للتكالیف غیر المباشرة الثابتة لهذا الشهر؟ إنحرافما هو  .3

 غ 756  )ب( م 756  )أ(

 غ 800  )د( م 800  )ج(
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  الحجم للتكالیف غیر المباشرة الثابتة لهذا الشهر؟ إنحرافما هو  .4
 غ 756  )ب( م 756  )أ(
 غ 800  )د( م 800  )ج(

 للتردینار  1.1من المواد الخام بتكلفة  لیتر 24300 إستخدامتم   ABCأثناء القیام بتصنیع المنتج  .5
  الكمیة یساوي: إنحرافن إ. للتردینار  1بتكلفة  لتر 23800الواحد. كمیة المواد المعیاریة كانت 

 غ م 1100  )ب( غ م 550  )أ(
 غ م 1175  )د( غ م 625  )ج(

 :إلىالموازنة المرنة  إستخدامالكلي للتكالیف الصناعیة غیر المباشرة عند  نحرافیتم تحلیل اإل .6
 ٕانحرافالمزیج و  إنحراف  )أ(

 العائد
 كفاءة ٕانحرافانفاق و  إنحراف  )ب(

 ٕانحرافكمیة و  إنحراف  )ج(
 السعر

العمل ومعدل  كمیة إنحراف  )د(
   جراأل

 :السعر الفعلي عن السعر المعیاري للمواد على إختالفتقع مسؤلیة  .7
 المشتریات إدارة   )ب( المالیة دارةاإل   )أ(
 المخازن   إدارة  )د(   نتاجاإل إدارة  )ج(

  :العمل التالیة لتصنیع منتج معین لقد تم تحدید معاییر .8
ساعات العمل المعیاریة لكل 

 وحدة من المنتج
 ساعات 5

 لكل ساعة 9 المعیاري جراألل معد

  والمعلومات التالیة تخص عملیات تتعلق بمنتج من الشهر السابق
 وحدة 650 الحقیقیة نتاجكمیة اإل

ساعات العمل الحقیقیة التي 
 شغلت

 ساعة 2800

 دیناراً  26600 مجموع تكلفة العمل الحقیقیة

  كفاءة العمل في هذا الشهر؟ إنحرافما هو 
 م 4050  )ب( غیر مفضل 450  )أ(
  غ 4050  )د(  مفضل 1400  )ج(

ساعات تشغیل اآللة. حیث  أساسوفق  نتاجتكالیف التصنیع غیر المباشرة لإل عین جالوتتحمل شركة  .9
دینار، وكانت التكالیف غیر المباشرة الثابتة  42800كانت التكالیف غیر المباشرة الثابتة المقدرة للشهر 
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ساعة تشغیل لآللة.  6000موازنتها األصلیة في  أساسدینار. إستخدمت الشركة ك 43200الفعلیة 

ما هو . ساعة تشغیل لآللة 6300الفعلي للشهر مجموعها  نتاجالساعات المعیاریة التي یحتاج إلیها اإل

  الحجم للتكالیف غیر المباشرة الثابتة لهذا الشهر؟ إنحراف

 م 400  )ب( م 2140  )أ(

 غ 2140  )د( غ 400  )ج(

لتكالیف المعیاریة وقد استخرجت المعلومات التالیة المتعلقة الحقائب نظام ا نتاجتستخدم شركة الفارس إل .10

  یلول:أالعمل المباشر الحد المنتجات لشهر  أجورب

  2000الفعلي :  نتاجالساعات المعیاریة لإل

  دینار 8.4الفعلي للساعة        :  جرمعدل األ

  دینار 8 المعیاري للساعة     : جرمعدل األ

  غ 1600:      كفاءة العمل           إنحراف

  یلول هي:أعدد ساعات العمل الفعلیة خالل شهر 

 1810  )ب(     1800  )أ(

 2200  )د(     2190  )ج(

  المعلومات التالیة تخص عملیات تتعلق بمنتج من الشهر السابق.  .11

 دینار 1.60  كیلو /السعر المعیاري للمادة الخام

 دینار 1.55  كیلو  /السعر الفعلي للمادة الخام

 كیلو 2000  تراةالكمیة الفعلیة المش

  كیلو 1900  الكمیة الفعلیة المستخدمة

  كیلو 1800  الفعلي نتاجالكمیة المعیاریة لإل

  السعر للمواد المشتراة إنحراف

 غ 90  )ب( م 90  )أ(

 م غ 100  )د(               م 100  )ج(

 ) دنانیر للكیلو غرام8كغم من المادة الخام والسعر المعیاري( )6( وحدة واحدة یتطلب إنتاجكان  إذا .12

) دینار  7.7) كغم وسعر الشراء الفعلي (500ها (إنتاج) وحدة استخدم في 90( إنتاجالواحد وقد تم 

 :الكمیة على التوالي هما ٕانحرافر و السع إنحراف فإن للكیلو.

  غ م  320غ م  و 150  )ب(  م  320م و 150  )أ(

 م 320غ م  و 150  )د( غ م 150م و 320  )ج(

علمت أن عدد الساعات  إذادینار للساعة,  1.2ساعة عمل مباشرة بمعدل  12300 إستخدامتم  .13

 :كفاءة العمل إنحرافدینار للساعة فما هو  1.1معیاري  أجربمعدل  12500المعیاریة هو 
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 غ م1250  )ب( م 1250  )أ(
 م 220  )د( غ م1010  )ج(

  إستخدمت معاییر العمل التالیة لتصنیع منتج معین. .14
ساعات العمل المعیاریة لكل وحدة من 

 المنتج
 ساعة 1.25

 دینار لكل ساعة 4.4 المعیاري جراألمعدل 

  .المعلومات التالیة تخص عملیات تتعلق بمنتج من الشهر السابق
 وحدة 2400 الحقیقیة نتاجكمیة اإل

 ساعة 3600 ساعات العمل الحقیقیة التي ُأنجزت
 دیناراً  18900  مجموع تكلفة العمل الحقیقیة

  لهذا الشهر؟ جراألمعدل  إنحرافما هو 
 م 3680  )ب( غ 3060  )أ(
  م 3060       )د(  غ 3680  )ج(

 منتج واحد. إنتاجلمعاییر التالیة لمصاریف التصنیع غیر المباشرة المتغیرة وقد وضعت لشركة تقوم ب .15
 ساعة2.5 الساعات المعیاریة لكل وحدة من المنتج

معدل المصاریف المتغیرة 
  المعیاریة

 دینار لكل ساعة 7.25

  لشهر الماضي.والمعلومات التالیة متعلقة بالعملیات ل
 ساعة 15600 الساعات الفعلیة

المجموع الفعلي للمصاریف غیر 
 المباشرة المتغیرة 

 دینار 120000

 وحدة 5000 الفعلي نتاجاإل

  إنفاق المصاریف غیر المباشرة المتغیرة لهذا الشهر؟ إنحرافما هو 
 م 3100  )ب( غ 6900  )أ(

 غ 3100 (د) م 6900(ج) 

 .الطیبات شركة لدى تموزشهر لمل المباشر المعلومات التالیة تتعلق بالع .16
المعیاري المباشر لكل  جراألمعدل 
 ساعة

 دیناراً  3.25

 دیناراً  5500 المباشر المفضل جراألمعدل  إنحراف
 36000 ساعات العمل الحقیقیة المباشرة
 38000  ساعات العمل المعیاریة المباشرة

  
  ؟تموزفي شهر   ”الطیبات“كة ما هو مجموع تكلفة العمل المباشر الفعلیة لشر 
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 دینار 123500  )ب( دینار 117000  )أ(
  دینار 122500  )د(  دینار 111500  )ج(

منتج  إنتاجالمعاییر التالیة تتعلق بمصاریف التصنیع غیر المباشرة المتغیرة وقد وضعت لشركة تقوم ب .17
 واحد.

 ساعة 7.5 الساعات المعیاریة لكل وحدة من المنتج
 لكل ساعة ینارد 5 ریةمعدل المصاریف المتغیرة المعیا

  .والمعلومات التالیة متعلقة بالعملیات للشهر الماضي
 ساعة 5600  الساعات الفعلیة

 ینارد 58000  المجموع الفعلي للمصاریف غیر المباشرة المتغیرة
 وحدة 1100 الفعلي نتاجاإل

  لمصاریف غیر المباشرة المتغیرة لهذا الشهر؟لكفاءة ال إنحرافما هو 
 م 8250  )ب(  م 5600  )أ(
  م 12150  )د(  م 13250  )ج(

كمیة  إنحرافدینارًا ب 24000خالل الفترة  نتاجبلغت التكلفة الفعلیة للمواد المباشرة المستخدمة في اإل .18
كغم من  5 إلىسعر، وتحتاج وحده المنتج  إنحراففیما لم یكن هنالك  مرغوبدینارًا غیر  1900قدرة 

 الفعلي خالل الفترة. نتاجدنانیر، یكون اإل 3.25المواد، فإذا كان السعر الفعلي لوحدة المواد 
 وحدة 22100  )ب( وحدة 1360  )أ(
 وحدة 24000  )د( وحدة 6800  )ج(

  الثاني التمرین

 تحتفظ بالمعلومات التالیة عن المواد األولیة المستخدمة لتصنیع كغم واحدالیرموك الصناعیة شركة  .1
دینار. كمیة  0.12م وتجهیزستالإدینار,  0.13, شحن وتوصیل دینار 4من المنتج النهائي: السعر 

  .كغم 0.5كغم و مخصص مواد تالفة  2.25المواد المطلوبة 
  تحدید الكمیة المعیاریة للمواد المباشرة. .1 المطلوب :
  تحدید السعر المعیاري للمواد المباشرة.. 2            

  -حالیة:عن الثالثة شهور األولى من السنة ال التمیزفیما یلي موازنة المبیعات لشركة  .2
  دینار للوحدة.  12    وحدة بسعر  35000  خالط عصیر لیمون    

  للوحدة  دیناراً  28    وحدة بسعر  18000       خالط عصیر جزر

جدیدة بعد إعداد الموازنة، كما أن المبیعات الفعلیـة التـي تحققـت خـالل تلـك  أسعاروقد تم إصدار قوائم 
  -الفترة كانت كاآلتي:
  للوحدة  دیناراً  15    وحدة بسعر  32000   خالط عصیر لیمون
  للوحدة  دیناراً  26    وحدة بسعر  24000   خالط عصیر جزر
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  المطلوب

   ؟ الفعلیة رقامالمخططة واأل رقامالمبیعات بین األ إنحرافحساب إجمالي 

  -:الحدى الشركات الصناعیةإلیك البیانات المعیاریة للوحدة الواحدة  .3

  تفاصیل التكلفة  الكمیة  السعر  إجمالي التكلفة للوحدة ( دینار)

85 

17.6  

34 

22  

  یاردة 2.5

  ساعة 0,8

  المواد المباشرة

  المباشرة أجور

  المباشرة للوحدة نتاجكلفة اإل 102.6

  البیانات الفعلیة 

  البیانات الفعلیة  الكمیة  السعر  التكلفة (دینار)

840000 

240000  
  د / یاردة 35

  د / ساعة 24

  یاردة 24000

  ساعة10000

  المواد المباشرة

  المباشرة أجور

  المباشر الفعلیة نتاجإجمالي كلفة اإل  1080000

  . ها بالكاملإستخدامالمواد المشتراة األولیة تم  −

  .وحدة 8000عدد الوحدات المنتجة خالل الفترة  −

  .نتاجات لتكالیف اإلنحرافحلیل اإل: تحدید وتالمطلوب

  فیما یلي بیانات مخططة (مقدرة) وفعلیة: .4

  بیانات المخططة ال

  المخطط نتاجاإل  وحدة 17000  

  الوحدة المنتجة   ساعة  1,25تتطلب   

  أعباء صناعیة ثابتة  دینار  0.5ساعة بمعدل  25000  د 12500

  البیانات الفعلیة

  الفعلي نتاجاإل  وحدة 16400  

  مصروفات صناعیة ثابتة    13400

  .لمباشرة الثابتةات التكالیف الصناعیة غیر اإنحرافتحلیل  :المطلوب

والمتعلقة بالعمل المباشر لدى الشركة خالل شهر  االتحادظهرت البیانات التالیة الخاصة بشركة  .5

  :تموز

  ینارد 11000التكالیف الفعلیة 

  مفضل إنحراف ینارد 1200 جرمعدل األ إنحراف

  غیر مفضل إنحراف) 2500كفاءة العمل ( إنحراف
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  .تموزالساعة المعیاري لشهر  أجرساعة فما هو معدل  2000بلغت ساعات العمل المباشر  إذا

   -لقد كانت التكلفة المعیاریة ألحد المنتجات كاآلتي: .6

   لتر.لكل  دیناراً  2لتر بسعر  3مواد مباشرة  •

  لكل ساعة عمل مباشر.  دیناراً  3ساعة بمعدل  1.5مباشرة  أجور •

  ة عمل مباشر.لكل ساع اً دینار  1.5ساعة بمعدل  1.25ة متغیرة إضافیأعباء  •

  .  دیناراً  12.375 تبلغإجمالي التكلفة المتغیرة المعیاریة للوحدة  •

  وكانت البیانات الفعلیة كما یلي:  •
  وحدة  40000  عدد الوحدات المنتجة 

  ساعة .  43500  ساعات العمل المباشرة 
  لكل ساعة عمل مباشر. دیناراً  3.5  الفعلي  جرمعدل األ

  .دیناراً  260000ر بمبلغ لت 150000  المواد المشتراة 
  .دیناراً  85000ة الفعلیة ضافیوبلغت األعباء اإل

  المطلوب

   ة ؟ضافیواألعباء اإل أجورو  المواد إنحرافتحلیل 
  



 

-715-  

  اإلجابات الصحیحة 

  لتمرین االولحل ا

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  د  أ  ب  ج  ج  أ  أ  د  د  د

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
      أ  ج  ج  أ  أ  أ  ب  ج

  ل التمرین الثانيح

  ات الموادإنحراف.   1

  )  الكمیه المعیاریه للمواد المباشرة 1 

  كغم  2.75=  0.5+  2.25=      

  ) السعر المعیاري للمواد المباشرة 2 

  دینار لكل كیلو غرام   4.25=  0.12+  0.13+  4=     

  ات المبیعات إنحراف. اجمالي  2

  دینار  96000=      32000)*12-15( = عصیر اللیمونخالطات السعر  إنحراف

  دینار  48000-=      24000)*28-26= (          خالطات الجزر               

  محبب  48000السعر  =  إنحرافاجمالي                                            

  دینار  36000 -دنانیر =  12)*35000-32000الكمیة  خالطات عصیر اللیمون = ( إنحراف

  دینار  168000دینار  =  28)*18000-24000( =         خالطات الجزر                  

  محبب  132000الكمیة =  إنحرافجمالي إ                                             

  ات نحراف.اإل  3

  المواد  إنحراف

 غیر محبب  24000=  24000)*34-35السعر = ( إنحراف

  غیر محبب  136000=  34)*20000-24000لكمیة  = (ا إنحراف

   أجور إنحراف

  غیر محبب  20000=  10000)*22-24المعدل = ( إنحراف

  غیر محبب 79200=  22)*6400-10000الكفاءة = ( إنحراف

  ات التكالیف الصناعیة الثابتة إنحراف.  4

  غیر محبب  900=  12500 – 13400نفاق (الموازنة ) = إلا إنحراف

  غیر محبب  2250) = 0.5*16400*1.25( – 12500الحجم              =  نحرافإ
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  الساعة المعیاري  أجر. معدل  5

  1200 -=  2000المعیاري )* أجرمعدل  -11000/2000المعدل = ( إنحراف
  1200-المعیاري  =  أجرمعدل 2000 – 11000=

  4.9المعیاري =  أجرمعدل                      

  ة ضافیواالعباء اإل أجورات المواد و افإنحر .  6

  محبب  40000= 150000)*  2-260000/150000=(  السعر  إنحرافالمواد :  إنحراف
  غیر محبب  60000=  2)*120000-150000=(  الكمیة  إنحراف                  

  غیر محبب  21750=43500)*3-3.50=(   المعدل إنحراف:  أجور إنحراف
  غیر محبب  10500=3)*40000-43500=( الكفاءة  إنحراف                  

  غیر محبب  19750=43500)*1.5-85000/43500نفاق = (إلا إنحرافة : ضافیعباء اإلألا إنحراف

  غیر محبب  5250=  1.5)*40000-43500الكفاءة = ( إنحراف                             
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