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 مقدمة

المعتمدة  جامعة القاهرة نظام الساعات التجارة الثالثة بكلٌة السنة "لطلبة المتوسطة والصغٌرة المنشآت فً نقدم هذا الكتاب بعنوان "المحاسبة

األسبقٌات التً درسها الطالب فً المحاسبة المالٌة وهما مقرري ا ولقد راعٌنا عند إعداده،  المحاسبة المالٌة فً نطاق وٌصنف هذا الكتاب

 أساسٌات المحاسبة المالٌة و المحاسبة المتوسطة وٌتكون هذا الكتاب من قسمٌن على النحو التالً:

وٌضم  بقاً لمعٌار المحاسبة المصري الخاص بالمنشآت الصغٌرة والمتوسطة"لبعض المعامالت المالٌة ط القسم األول بعنوان "المعالجة المحاسبٌة

 هذا القسم سبعة فصول كما ٌلً : 

 .الفصل األول: مقدمة عن طبٌعة المنشآت المتوسطة والصغٌرة 

 .المحاسبة عن األصول الثابتة واألصول غٌر الملموسة  الفصل الثانً:

  .الفصل الثالث : المحاسبة عن االستثمارات 

  .عن المخزون الفصل الرابع : المحاسبة

 .الفصل الخامس: المحاسبة عن تكالٌف االقتراض  

 .الفصل السادس: المحاسبة عن المنح الحكومٌة 

 .الفصل السابع: المحاسبة عن المخصصات وااللتزامات واألصول المحتملة

 باالٌراد الفصل الثامن : االعتراف 

بعض المعامالت المالٌة فى شركات األشخاص" باعتبار أن هذه الشركات أحد األشكال القانونٌة للمنشآت عالجة المحاسبٌة لالقسم الثانً بعنوان "الم

 وتنتهً بالفصل الثانى عشر كما ٌلى: فصول تبدأ بالفصل التاسع المتوسطة والصغٌرة وٌتكون هذا القسم من أربعة

 .التوصٌة البسٌطةالتضامن وات شركالحقوق الجارٌة للشركاء فى سع : المحاسبة عن الفصل التا

 .إعادة تقدٌر عناصر المركز المالً الفصل  العاشر: المحاسبة عن

 .الفصل  الحادى عشر : المحاسبة عن تعدٌل عقود  شركات األشخاص 

 .شركات األشخاص  تصفٌةنى عشر : المحاسبة عن االفصل  الث

 كلٌة التجارة جامعة القاهرة على النحو التالً:  قام بإعداد هذا الكتاب مجموعة من أعضاء هٌئة التدرٌس بقسم المحاسبةولقد 

 .قام السادة الدكتور / أحمد نبٌل محمد بإعداد الفصل األول

لسٌد الدكتور / هانً رجب رزق بإعداد الفصل  وقام السٌد الدكتور/سٌف اإلسالم محمود األبرق بإعداد الفصل الثانى والثالث والسادس كما قام ا

عشر فقام  لى الثانىإالفصل الثامن أما الفصول األربعة من التاسع  بإعدادالدكتور مراد السٌد صبرة  سٌدال وقام الرابع و الخامس والسابع

منصور، والسٌد الدكتور/ محمد رزق، والسٌد ، والسٌد الدكتور/ كرٌم أحمد عبد المولى الصباغ /السٌد األستاذ الدكتوركل من بإعدادها 

 الدكتور/أحمد نبٌل .

التوفٌق ولما كان الكمال هلل سبحانه وتعالى وحده فإن أي عمل بشرى ال ٌرقى إلى مستوى الكمال وٌكفٌنا أننا قد بذلنا قدر إمكاننا ونسؤل هللا 

  .والسداد

 ،،،المإلفون 
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   األهداف التعليمية: 

 الطالب قادراً على: يكونيجب أن  هذا الفصلبعد دراسة 

 تعريف المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتحديد الخصائص المميزة لها.  -1
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 صائصها :المنشآت المتوسطة والصغيرة وخعريف ت :1/1
تتباين تعريفات وخصائص المنشآت الصغيرة والمتوسطة من دولة ألخيرى تبعياً 
إلختالف إمكانياتها وظروفها االقتصادية واالجتماعيية مثيل درجية التصينيع وطبيعية 

ناعات مكونات وعوامل اإلنتاج الصناعي والتجارى والزراعى والخدمى ونوعية الص
الحرفية التقليديية القائمية قبيل الصيناعة الحديثية، والكثافية السيكانية، وميدى تيوفر 
األصول البشرية ودرجة تأهيلها، ومهارتها والمستوى العام لألجور والدخل وغيرها 
من الجوانب االقتصادية واالجتماعية التي تحيدد مالميح وطبيعية المنشيآت الصيغيرة 

 وفقاً للهدف أو الغرض منه.بها، ومن ثم يختلف التعريف 

وبالرغم من عدم وجود تعريف دولي متفق عليه للمنشآت المتوسطة والصغيرة، 
إال أن هنييا  إتفيياق بشييأن المعييايير التييي يمكيين علييى أساسييها تعريييف االحجييام 

 والمستويات المختلفة للمنشآت، من أكثر المعايير شيوعاً ما يلي:

 عدد العاملين: -1
ومتناهيية  ر المتبعة للتعرييف بالمنشيأة المتوسيطة والصيغيرةيمثل أبسط المعايي
حييث ات الصيناعية، ئيلسهولة القياس والمقارنة في االحصا الصغر وأكثرها شيوعاً 

عتبار المنشيأة متوسيطة الحجيم إذا تجياوز عيدد إأشارت بعض الكتابات إلى إمكانية 
عامالً، أميا  50عامالً، والصغيرة التى يقل عدد العاملين فيها عن  50العاملين فيها 

غيير أنيه مين عييوب عمال،  9متناهية الصغر فهى التى يقل عدد العاملين فيها عن 
عتبيار التفياوت اختالفه من دولة ألخرى، فضالً عن أنه ال يأخذ بنظير اإل هذا المعيار

 النشاط. التكنولوجي المستخدم فى

 حجم االستثمار: -2
يعد حجم االستثمار )رأس المال المستثمر/ المدفوع( معيياراً أساسيياً فيي العدييد 

المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من جهة وبين   من الدول للتمييز بين المنشآت
م االستثمار يعطي صورة  كمية المنشآت الكبيرة من جهة أخرى، على اعتبار أن حج

والخيياص  2017لسيينة  15عيين حجييم النشيياط التجييارى، ولقييد صيينف قييانون رقييم 
وزيير التجيارة  عين بتيسير إجراءات منح تيراخيص المنشيآت الصيناعية، والصيادر

المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مين حييث حجيم  والصناعة المصرى
 إلى ثالث مستويات:اإلستثمار )رأس المال المدفوع( 

حديثية التأسييس يزييد  أو منشيأة صيناعية شركة هى كل المشروعات المتوسطة: -أ
أو  شيركة مليون جنيه، أو كل 15مليون جنيه وال يجاوز  5رأسمالها المدفوع على 

ملييون جنييه وال  3رأسمالها المدفوع على يزيد غير صناعية حديثة التأسيس منشأة
 جنيه.مليون  5يجاوز 

يزييد  أو منشيأة صيناعية حديثية التأسييس شركة :هى كل الصغيرة المشروعات -ب
أو  شيركة ملييون جنييه. أو كيل 5ألف جنيه وال يجياوز  50رأسمالها المدفوع على 



9 

ألف جنييه وال  50يزيد رأسمالها المدفوع على  منشأة غير صناعية حديثة التأسيس
 مليون جنيه. 3يجاوز 

 أو غيير صيناعية أو منشأة صناعية شركة هى كل ية الصغر:متناه المشروعات -ج
 .ألف جنيه 50ال يزيد رأسمالها المدفوع على  حديثة التأسيس

 حجم المبيعات السنوية )األعمال السنوية(: -3
يمكن اعتبار قيمة المبيعات السنوية أحيد المعيايير التيي تمييز المنشيآت مين 

وفيى هيذا السيياق، أصيدر وزيير  التنافسية فيي األسيواق.حيث حجم النشاط وقدرته 
المتوسيطة والصيغيرة  المنشيآت التجارة والصيناعة المصيرى قيراراً بتعيديل تعرييف

والخاص بتيسير إجراءات منح  2017لسنة  15ومتناهية الصغر وفقاً للقانون رقم 
القيرار المنشيأت مين حييث حجيم أعمالهيا  تراخيص المنشآت الصناعية حيث صينف

 السنوي إلى ثالث مستويات، على النحو التالى:

أو منشيأة يزييد حجيم أعمالهيا  شيركة : هيى كيلالمشروعات الصناعية المتوسطة -أ
 مليون جنيه. 200مليون جنيه وال يجاوز  50السنوى على 

أو منشأة يزيد حجم أعمالها السينوى عليى  شركة هى كل :المشروعات الصغيرة -ب
 مليون جنيه. 50مليون جنيه وال يجاوز 

أو منشيأة ال يزييد حجيم أعمالهييا  شيركة هيى كييل المشيروعات متناهيية الصيغر: -ج
 السنوي عن مليون جنيه.

عالوة على دور المنشآت المتوسطة والصيغيرة فيي تحقييق التنميية االقتصيادية 
واالجتماعية، حيث تمثيل جيزءاً كبييراً مين قطياع اإلنتياج فيي مختليف اليدول سيواء 

المنشآت المتوسطة والصغيرة بالعديد من المميزات التي   المتقدمة أو النامية، تتصف
 :يمكن تلخيصها فى اآلتي

 .يا متطورةسهولة تأسيسها نظراً لعدم حاجتها إلى رأس مال كبير أو تكنولوج (1
 .توفير فرص عمل وبتكلفة استثمارية منخفضة  (2
ر الرسيمى فيى التعاميل بيين بساطة الهيكل التنظيمى لتل  المنشآت والطيابع غيي  (3

 المال  )المدير( والعاملين، ومركزية القرارات.
وير المهيارات نشر القيم الصناعية االيجابية في المجتمع مين خيالل تنميية وتطي  (4

 .لبعض الحرف
 .يادين االستثمارية المختلفةاستغالل مدخرات المواطنين واالستفادة منها في الم (5
 د األولية المتاحة محلياً إلنتاج سلع تامة الصنع تعظيم االستفادة واستغالل الموا (6
 تغطية الطلب المحلي على المنتجات التي يصعب إقامة صناعات كبيرة إلنتاجها  (7
تعد هذه المنشآت صناعات مغذية لغيرها من المنشآت ولها دورهيا فيي توسييع  (8

 .قاعدة اإلنتاج المحلي
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التيدريب للعميل فيي هيذه المنشيآت ال يحتاج العاملون إلى مستويات عالية من  (9
 .لبساطة التكنولوجيا المستخدمة

توفر منتجات هذه المنشآت جزءاً هاماً من احتياجات السوق المحلي، مما يقلل  (10
 .من االستيراد

توفير العملة الصعبة من خالل تعويض االستيراد والمساهمة في التصيدير فيي  (11
 .أحيان كثيرة

  .عة بعيداً عن الروتينتستطيع مواجهة تغييرات السوق بسر (12

 الجهات الداعمة للمنشآت المتوسطة والصغيرة:  :2/ 1
المصييرية ة الحكوميي  حرصييت األهمييية السييابق توضيييحها، فقييد لهييذه نتيجيية  

ً  إهتمامييا والمتوسييطة الصييغيرة المنشييآت إعطيياء علييى المتعاقبيية  ضييمن خاصييا
 هييذا تييرجم وقييد و،والنميي  معييدالت التشييغيل لييدفع االقتصييادية خططهييا أولويييات
 خالل ثالث جهات: من االهتمام

جهيياز تنمييية المشييروعات الصييغيرة والمتوسييطة ومتناهييية الصييغر )منشييآت  .أ
 مصر(: 
ليحيل محيل "الصيندوق  2017( لسينة 947أنشئ الجهياز بقيرار رقيم ) 

، 1991( لسينة 40االجتماعي للتنمية" الُمنَشأ بقرار رئيس الجمهورية رقيم )
إليى وضيع برنيامط وطنيي لتنميية وتطييوير  ويهيدف جهياز تنميية المشيروعات

الصغر، وتهيئة المناخ اإلستثمارى  ومتناهية والمتوسطة المشروعات الصغيرة
الالزم لتشجيعها، وتحفيز المواطنين على الدخول إلي سوق العمل مين خاللهيا، 
كمييا أنييه يهييدف إلييي نشيير وتشييجيع ثقافيية ريييادة األعمييال والبحييث واإلبييداع 

 .واالبتكار، وتنسيق جهود كافة الجهات المعنية في هذا المجال

  : النيل بورصة . ب
 سوق أول واإلسكندرية، وهى القاهرة بورصتي داخل مصرية بورصة هي

 المنشييآت أسييهم وتييداول لقيييد أفريقيييا وشييمال األوسييط الشييرق منطقيية فييي
 والنمييو التمويييل فييرص النيييل سييتوفر بورصيية حيييث والصييغيرة. المتوسييطة
 بما، المنطقة دول كافة ومن كافةالمجاالت من الواعدة اإلمكانيات ذات للمنشآت

 اليالزم التمويل إيجاد على القطاع هذا مساعدة بهدف العائلية المنشآت ذل  فى 
 عليى وقدرتيه نموه من تحد والتي يواجهها التي المعوقات على للتغلب والكافى
 اإلقتصياد أساس يشكل الذي القطاع هذا في جديدة عمل فرص وإيجاد المنافسة
النيل  بورصة بلغ عدد المنشأت المتوسطة والصغيرة المقيدة فى وقد .المصري

، 2018راعى معتمد وذلي  بنهايية عيام  31ما يقارب منشأة، ويوجد 30نحو 
 ميين جيزء ولكنهيا منفصيل سيوق ليسييت البورصية ونيود اإلشيارة إليى أن هيذه

 .المصرية البورصة جداول أحد هي أي المصرية البورصة
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 والصناعة:  وزارة التجارة . ج
 إليى والمتوسيطة المشيروعات الصيغيرة قطياع بضيم الدوليه قامت مؤخراً 

 الصييناعات ميين متطييور قييوى قطيياع لخلييق وذليي  والصييناعة التجييارة وزارة
 هيذه احتياجات وتلبية المحلية منافسةال على لقدرةا لديها والمتوسطة الصغيرة
 لفيتح الخارجية األسواق فى المنافسة على قدرتها تعظيم إلى باإلضافة االسواق
الناتط القومى، وفيى سيبيل زيادة  فى اإليجابى ألثر لها يكون مما جديدة أسواق

تنمية المنشآت الصغيرة رقييم  الييوزارة علييى مراجعيية مواد قانون ذل  تعمييل
ييياع 2004( لسييينة 141) ييية قطيي ييية بتنمييي يييرى ذات الصليي ، والقيييوانين األخيي

ييادة  يية رييي يير وتنمييي يية الصغيي ييطة ومتناهييي ييرة والمتوسيي المشييروعات الصغييي
يمي  زم التحفيزيييةاألعمييال، ودراسيية الحيي للتحييول ميين القطيياع غييير الرسيي

يياع غيييرالرسييييمي، ومييازال  إلييييى الرسييييمي والحيلوليييية دون اللجييييوء للقطيي
القانون الجديد قيد المناقشة فى مجلس الشيعب المصيرى حتيى تياري   مشروع

 اإلنتهاء من إعداد هذا المؤلف.

 آت المتوسطة والصغيرة: األشكال القانونية المختلفة للمنش : 3/ 1
تتنوع وتختلف األشكال القانونية للمنشآت المتوسطة والصغيرة بإختالف  

داخل كل دولة. وبصفة عامة، يمكن تصنيف األشكال القانونية   القوانين المنظمة
إلى مجموعتين أساسيتين، وهما؛ المنشأة الفردية، وشركات األعمال.   لهذه المنشآت

 وفيما يلي شرح مختصر لكل منها:  
ً ما   المنشآت الفردية: -1 المنشأة الفردية هى منشأة يمتلكها شخص واحد وغالبا

يكون المال  هو المدير، وفى ظل هذا النوع يكون المال  مسئول مسئولية كاملة  
 وااللتزامات المتعلقة بالمنشأة.  وبصفة شخصية عن الديون

 
 تصنف هذه المجموعة إلى ثالث مجموعات فرعية، وهى:  شركات األعمال: -2
وهى تل  الشركات التى يملكها شخصان أو أكثر وتقوم   شركات األشخاص: -أ

  وتضم شركة التضامن  على اإلعتبار الشخصى، والثقة المتبادلة بين الشركاء،

مجموعة من الشركاء كلهم متضامنين أي يسألون  وهى الشركة التي تضم 

جميعاً مسئولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة وخسائرها، أي أن  

مسئوليتهم مسئولية غير محدودة بمقدار حصتهم فى رأس المال ولكن تتعدى  

ذل  إلى أموالهم الخاصة. كما تضم هذه المجموعة شركة التوصية البسيطة  

ضامن على األقل باإلضافة إلى شري  واحد على  حيث يوجد شري  واحد مت

األقل موصى له حق الملكية في الشركة ولكن ليس له حق إدارة دفة األمور  

بالشركة، فالذي يقوم بهذه المسئولية هو الشري  أو الشركاء المتضامنون. كما  

المحاصة وهي شركة صغيرة ومستترة، لها وجود   شركة  تضم هذه المجموعة

ركاء فقط وال وجود لها بالنسبة للغير الذى ال يعلم عن وجودها  فعلى بين الش

 شيء، ولذل  فليس لها شخصية معنوية، وليس لها رأس مال وال عنوان.  
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نفصل فيها ملكية أموال الشركة عن إدارتها.  توهي شركات  شركات األموال: -ب

ً لهذه الشركات هو شركة المساهمة  تى  وال ومن أكثر األشكال القانونية شيوعا

ينقسم رأس المال فيها إلى حصص متساوية كل حصة تسمى سهم، وال تتعدى  

مسئولية المساهمين قيمة األسهم التي يمتلكونها فى الشركة، أي أن كل  

المساهمين مسئوليتهم محدودة بمقدار حصتهم فى رأس المال. عالوة على ذل   

تتكون من   والتى  شركة التوصية باألسهم تضم شركات األموال نوع أخر وهو

نوعين من الشركاء، شركاء متضامنون وهم الشركاء المسئولون مسئولية غير  

محدودة عن التزامات الشركة، والشركاء الموصون وتتحدد مسئولية هؤالء  

الشركاء عن التزامات الشركة بمقدار حصتهم فى رأس المال، كما يجدر  

للتداول وال   اإلشارة بأن حصص الشركاء الموصين تتخذ شكل أسهم قابلة 

تختلف عن أسهم شركات المساهمة، أي أن هذه الشركة تجمع بين العنصر  

  الشخصي )المسئولية غير المحدودة( والعنصر المالي )المسئولية المحدودة(. 

  كما تتضمن شركات األموال نوع أخر وهو الشركة ذات المسئولية المحدودة 

يزيد عن خمسين شريكاً، ويقسم  تتكون من عدد من الشركاء ال يجوز أن والتى 

رأس مالها إلى حصص بين الشركاء وتتحدد مسئولية الشركاء فى هذا النوع  

من الشركات بمقدار حصتهم فى رأس المال، ويالحظ أن حصص الشركاء فى  

رأس المال ليست قابلة للتداول بالطرق التجارية بل يخضع هذا التداول لقيود  

 معينة نص عليها القانون. 

ً للقانون رقم )  ت الشخص الواحد: شركا -ج ( لسنة  16( والقرار رقم ) 4وفقا

م والصادر عن وزارة اإلستثمار، بشأن تعديل بعض أحكام قانون  2018

م والئحته التنفيذية، فقد تم إضافة نوع جديد  1981( لسنة 159الشركات رقم )

والذى جاء كخطوة  "شركات الشخص الواحد"  من الشركات والذى يعرف بي

المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،   فيز العديد من المشروعات الفردية لتح

التي تعمل في مجال االقتصاد غير الرسمي، للتحول إلى االقتصاد الرسمي،  

لتستفيد من المسئولية المحدودة، التي أتاحها قانون الشركات الجديد لشركات  

ة فإنه يجوز لكل شخص  ووفقاً للقانون المعدل والئحته التنفيذي .الشخص الواحد

طبيعى أو إعتبارى أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد بحد  

ألف جنيه مصرى، ويكون مؤسس   50أدنى لرأس مال التأسيس يقدر بنحو 

الشركة "المال " مسئول مسئولية محدودة بقدر رأس المال فقط، ولكنه قد  

صفية الشركة أو أوقف  يسأل فى جميع أمواله الخاصة إذا قام بسوء نية بت 

النشاط قبل إنتهاء مدة الشركة أو تحقيق الغرض من إنشائها، أو إذا لم يقم  

بالفصل بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة، أو إذا أبرم عقود أو أجرى  
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تصرفات بأسم الشركة تحت التأسيس ولم تكن هذه العقود أو التصرفات الزمة  

 لتأسيس الشركة.  

اإلشارة هنا إلى أن المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية  هذا، ونود 
الصغر قد تأخذ أحد األشكال القانونية السابق ذكرها، ولكن المنشأت الفردية  

من إجمالى عدد منشآت   %90وشركات األشخاص بأنواعها تمثل ما يقارب 
المصرى، وذل  وفق ما أشارت إليه إحصائيات   األعمال العاملة فى السوق

الجهاز المركزى للتعبئة  والمنشآت الصادر عن  واإلسكان للسكان العام دادالتع
 م.  2017لعام   العامة واإلحصاء المصرى

 المتوسطة والصغيرة:  المحاسبية للمنشآت المعلومات  نظم  أهمية :4/ 1
ال تقل أهمية نظم المعلومات المحاسبية فى المنشآت المتوسطة والصغيرة عن 

المنشآت الكبيرة، وال تختلف حاجة المنشيآت المتوسيطة والصيغيرة إليى أهميتها فى 
المعلومات المالية عن حاجة المنشآت الكبيرة سوى فى حجيم المعلوميات المطلوبية، 
فجميع المنشآت تحتياج إليى حسياب تكياليف اإلنتياج، وتحدييد اإلييرادات، وبييان ميا 

الدقيقيية بحجييم األصييول تحملتييه ميين مصييروفات لتحديييد نتييائط األعمييال، والمعرفيية 
واإللتزاميات، وتحدييد الضييرائب المسيتحقة، والتخطييط للمسييتقبل وإتخياذ القييرارت، 

 وهذا كله من صميم أهداف نظم المعلومات المحاسبية بإختالف أنواعها.

هييذا، ويبييدأ الييدور األساسييى والمييؤثر للمحاسييبة والمحاسييبين فييى المنشييآت 
نشأة، أى منيذ نشيأة فكيرة المشيروع، حييث المتوسطة والصغيرة قبل بداية حياة الم

يقدمون دوراً هاماً فى مرحلة إعداد دراسة الجدوى االقتصادية للمنشيأة، والتيى تعيد 
من أهم خطوات نجاح المنشأة. كما يستتبع ذلي  قييام المحاسيبين بتسيجيل العملييات 

ء فرديية المالية الالزمة فى الدفاتر والسجالت المحاسبية إلثبات تكوين المنشأة سيوا
ويمتييد دور نظييم  أو شييركة أشييخاص أو شييركة أمييوال، أو شييركة الشييخص الواحييد،

 المعلومييات المحاسييبية أثنيياء حييياة المنشييأة، ميين خييالل تسييجيل المعييامالت المالييية
وإمسا  الدفاتر والسجالت المحاسبية المختلفة، وإعداد الحسابات الختامية والقيوائم 

د التكلفيية الصييناعية للمنتجييات، والتحاسييب المتنوعيية، وتحدييي  والتقييارير المالييية
الضييريبى، وتقييديم المعلومييات المالييية الالزميية لماليي  أو مييالكى أو مييديرى المنشييأة 

فى إتخاذ القرارت اإلدارية المختلفة على مدار عمر المنشأة، وغير ذلي   لمساعدتهم
لتوسيع من معلومات، األمر الذى يمكن هذه المنشآت من اإلستمرار والمنافسة بل وا

فى النشاط الذى قد يصل إلى حد تحولها إلى منشآت كبيرة الحجم، بل وإنه فى حالية 
إنقضاء المنشأة سواء بالتصفية أو اإلندماج فإن للمحاسبة والمحاسبين دور هام فى 

 إتمام هذه العملية.

تكياليف إنشياء وتشيغيل الينظم المحاسيبية  من جهة أخرى، قيد ييؤدى إرتفياع
 )ييدوى أو إلكترونيى(، ورواتيب تكياليف المكونيات الماديية للنظيامسواء مين حييث 

أوعيدم ثقية  فيى سيوق العميل، األكفياء المحاسيبين باإلضافة إليى نقيص المحاسبين،
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إلى أصحاب المنشأة فى قدرتهم على إنشاء نظام معلومات محاسبى خاص بالمنشأة، 
ظ بيدفاتر وسيجالت اإلحتفاظ بدفاتر وسجالت محاسيبية غيير كاملية، أو عيدم اإلحتفيا

ألهمية دور المحاسبة والمحاسبين فإن البديل األفضل  نتيجةو  محاسبية من األساس.
سواء المالية أو الضيريبية  المحاسبة خدمات على الحصول هو فى مثل هذه األحوال

 الخيارجي باإلسيناد وهومايعرف المحاسبة، مجال في متخصصمكتب  من أو غيرها
، واليذى Outsourcing of the Accounting Function المحاسيبة لوظيائف

يسيياعد المنشييأة علييى تخفيييض تكيياليف التشييغيل نظييراً ألن المنشييأة ال تنفييق سييوى 
مصاريف االتعاب فقيط دون تكياليف التجهييزات الماديية، كميا أن ذلي  سيحسين مين 

وبطريقيية العمليييات اإلدارييية بالمنشييأة نظييراً لتقييديمهم للمعلومييات المالييية المالئميية 
صحيحة عند حاجة أصحاب المنشأة إليها، باإلضافة إلى توفير المزييد مين الخبيرات 
المالية والفنية لمساعدة اإلدارة من قبل هذه المكاتب، ونيود اإلشيارة إليى أن الواقيع 

المنشيآت المتوسيطة  العملى لبيئية األعميال المصيرية يشيير إليى إعتمياد العدييد مين
 اد الخارجى لوظائف المحاسبة.والصغيرة على عملية اإلسن

 
هييذا، ونظييراً للصييعوبات التييى تواجههييا المنشييآت المتوسييطة والصييغيرة فييى 
اإللتييزام بمتطلبييات تطبيييق معييايير المحاسييبة المصييرية المسييتخدمة فييى المنشييآت 
الكبيرة، فقد زادت المطالبات بوضع معايير محاسبة خاصة بهذه المنشآت تكون أقيل 

 وتتالئم مع طبيعة هذه المنشآت. وتلبيية ليذل  فقيد أصيدرت وزارة اإلسيتثمارتعقيداً 
 المصيرى والذى يتضيمن صيدور معييار المحاسيبة م2015لسنة  (110قرار رقم )

 بدأ العمل الفعليى باإلصيدارولقد  (،46والمتوسطة رقم ) الصغيرة بالمنشآت الخاص
وتطبيق عليى  2016من ينياير  الجديد لمعايير المحاسبة المصرية إعتباراً من األول

 .المنشآت التي تبدأ سنتها المالية في هذا التاري  أو بعده
 

 المحاسيبة عين معيايير مين التبسييط أنيواع ثالثية عليى ويحتوى هيذا المعييار
 السهم فى نصيب مثل: الموضوعات بعض المعيار يتناول لم األخرى، حيث المصرية

 المحاسييبية والمعالجيية القطاعييية، الدورييية، والتقييارير المالييية األربيياح، والقييوائم
وذلي   المعياييراألخرى فى وردت البيع، والتى المحتفظ بها بغرض باألصول الخاصة

 بيبعض المعييار اليسيمح ، كمياةوالمتوسيط الصغيرة المنشآت لطبيعة لعدم مالءمتها
 بالمعالجات كتفاءواإل األخرى المحاسبية المعايير المسموح بها فى البديلة المعالجات
 إليى والمتوسطة،باإلضيافة الصغيرة المنشآت طبيعة تناسب التى البسيطة المحاسبية

 األخيرى. المعاييرالمحاسيبية فى الواردة من مبادئ اإلعتراف والقياس العديد تبسيط
 35 والمتوسيطة الصغيرة بالمنشآت المصرى الخاص المحاسبي المعيار تضمن وقد

متطلبات القياس واإلفصاح المحاسبى فى هذه المنشآت، وسنتناول فيى قسماً تناولت 
هذا المقرر بعض المعالجات المحاسبية لبعض البنود التى تم اإلشارة إليها وفق هيذا 

 المعيار.
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 إمسا  الدفاتر والسجالت المحاسبية فى المنشآت المتوسطة والصغيرة:  :  5/ 1
آلييية لجمييع البيانييات عيين العمليييات يحتيياج أى نظييام معلومييات محاسييبى إلييى 

المالية التى تقوم بها المنشأة ثم تسجيلها وتحويلها إلى أشكال ذات داللة وذات معنى 
ومفيييدة لمسييتخدمى المعلومييات المحاسييبية داخلييياً وخارجييياً، ويييتم ذليي  ميين خييالل 
إستخدام مجموعة من المفاهيم والمبادئ والقواعد واإلجراءات والسيجالت واليدفاتر 

 المحاسبية، ويطلق على هذه العملية "إمسا  الدفاتر المحاسبية".
 

 Book) هذا، ونود اإلشارة هنا إلى أن إخيتالف وسييلة إمسيا  اليدفاتر المحاسيبية
keeping ميين الوسيييلة الورقييية التقليدييية، إلييى الوسيييلة اإللكترونييية الحديثيية )

كترونيية، وغيرهيا(، ال )برامط وتطبيقيات محاسيبية جياهزة / تطبيقيات الجيداول اإلل
يؤثر على مبادئ، وأسس، وقواعد القياس واإلفصياح المحاسيبى المتعيارف عليهيا، 
ولكنهيا مجييرد وسيييلة لييألداء فقييط، ولكيين ميين الممكيين أن يييؤدى إسييتخدام الوسييائل 
اإللكترونية إلى دمط بعض مراحل وإجيراءات تشيغيل البيانيات الماليية داخيل النظيام 

ئها مع مالحظة ان مسار تل  المراحل واالجيراءات يصيبح المحاسبى فقط وليس إلغا
 غير مرئى .

 
من جهة أخرى، توجد مجموعة من الطرق المتعارف عليها فى الفكر المحاسبى 
والتى تختلف فى المجموعة الدفترية المعتميدة عليهيا كيل طريقية فيى الوصيول إليى 

واحيدة، ولقيد أكتسيبت  القوائم والتقارير المالية، ولكن األسس والمبادئ المحاسيبية
هذه الطرق أسمائها من أسماء الدول التى نشأت فيها، وتختلف الطريقية المحاسيبية 
التييى تعتمييد عليهييا المنشييأة تبعيياً لحجييم أعمالهييا، وأيضيياً تبعيياً ل مكانيييات المادييية 

 والبشرية المتاحة لها. وتتمثل هذه الطرق فى: 

 الطريقة العادية(.الطريقة اإليطالية )يطلق عليها  •

 الطريقة المركزية(. الطريقة الفرنسية )يطلق عليها •

 الطريقة اإلنجليزية )يطلق عليها طريقة اليوميات األصلية(. •

 )يطلق عليها طريقة اليومية واالستاذ(. الطريقة األمريكية •
 

 اإليطالية )الطريقة العادية(: الطريقة .1

العتمادهييا علييى الحييد األدنييى ميين الييدفاتر تتميييز الطريقيية اإليطالييية ببسيياطتها 

 والسييجالت، لييذل  فهييي تالئييم المنشييآت الصييغيرة ذات العمليييات المالييية المحييدودة.

وترتكز هذه الطريقة على استخدام دفترين فقطن هما: دفتر اليومية ودفتير األسيتاذ، 

 وذل  على النحو التالي:
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ولقد تم تناول هذه الطريقة بالتفصيل فى مقرر مبادئ المحاسبة المالية فى منشآت  

 األعمال الفردية. 

 : الطريقة الفرنسية )يطلق عليهاالطريقة المركزية(  .2
عند تعدد العمليات والمعامالت والصفقات واألحداث المالية، وتنوعها  
وتكرارها قد يصبح من المرغوب فيه تصميم اإلطار العام للنظام المحاسبى 

 :  بطريقة مختلفة، بحيث يتشكل اإلطار العام لهذه الطريقة على النحو التالى 
إلى جانب دفتر اليومية   أوالً: بالنسبة لدفتر اليومية توجد دفاتر يوميات مساعدة

 العامة )مركزية(. 
ثانياً: بالنسبة لدفتر اإلستاذ توجد دفاتر إستاذ مساعدة إلى جانب دفتر األستاذ       

 هذا اإلطار بالتفصيل على النحو التالي:  وسنتناول العام.
 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 المساعدة:مجموعة دفاتر اليومية 
وهي دفاتر يومية متعددة يتوقف عددها ومدى التفصييل فيهيا عليى ظيروف  

واحتياجات المنشأة بحيث يخصص كل دفتر منها إلثبات نوع معين من العمليات التي 
دفتير يوميية المشيتريات اآلجلية، ودفتير يوميية  وتتضمن كل مين: تتصف بالتكرار،

اآلجليية، ودفتيير يومييية مييردودات  مييردودات المشييتريات، ودفتيير يومييية المبيعييات

 دفاتراليوميات المساعدة المستندات
 

 دفاتر األستاذ المساعد: 
 العمالء  ▪
 الموردين ▪

 ميزان المراجعة

 

 القوائم المالية

 

 دفتر اليومية العامة )المركزية( 
 

 دفتر األستاذ العام 

 ترحيل
 تسجيل 

 مطابقة
 ترحيل

 تركيز

 تلخيص

 إعداد

 دفتراليومية المستندات

 

 األستاذدفتر 

 

 ميزان المراجعة

 

 ترحيل   تسجيل

 تلخيص

 إعداد

 القوائم المالية 
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المبيعات، ودفتير يوميية أوراق القيبض، ودفتير يوميية أوراق اليدفع، ودفتير يوميية 
العمليييات النقدييية )المقبوضييات والمييدفوعات(، ودفتيير يومييية المصييروفات النثرييية، 

ويتم القيد في هذه الدفاتر طبقا لنظرية القيد المزدوج   ودفتر يومية العمليات األخرى.
على أساس حذف الطرف المتكرر   يث يتم تسجيل الطرف األخر من العملية المالية)ح

ويييتم التسييجيل ميين واقييع  للقيييد ويسييتخدم اسييم الييدفتر للدالليية علييى ذليي  الطييرف(،
 المستندات المؤيدة للعمليات المالية، وبحسب تسلسلها التاريخي.

 
 مجموعة دفاتر األستاذ المساعدة: 

أستاذ مساعد العمالء )الميدينين( وييتم الترحييل إلييه مين  وتتضمن كل من:
 يومية مردودات المبيعيات - واقع اليوميات المساعدة التالية: يومية المبيعات اآلجلة

يومييية العمليييات النقدييية )جانييب المقبوضييات(، وأسييتاذ  - يومييية أوراق القييبض -
وميات المسياعدة التاليية: ويتم الترحيل إليه من واقع الي مساعد الموردين )الدائنين(
 -يومييية أوراق الييدفع  -يومييية مييردودات المشييتريات  -يومييية المشييتريات اآلجليية 

 يومية العمليات النقدية )جانب المدفوعات(.
 

 دفتر اليومية العامة )المركزية(: 
يعتبر دفتر اليومية العامة )المركزي( في الطريقة الفرنسية هو دفتر اليومية  

 في هذا الدفتر ما يلي:  األصلي، ويسجل
)أ( مجاميع دفاتر اليومية المساعدة بشكل إجمالي فيي نهايية كيل فتيرة محاسيبية 
تعييرف بفتييرة التركيييز المحاسييبية، حيييث يييتم تجميييع كييل دفتيير ميين دفيياتر 
اليوميات المساعدة في نهاية كل فترة محاسبية، وإثبات هذه المجاميع بدفتر 

 اليومية العامة )المركزية(.
لم يخصص لها دفتر يومية مساعدة، مثل: قيود  العمليات غير المتكررة التي  )ب(

تكوين رأس المال في شكل عيني )غير نقدي(، قيود شراء أصول ثابتة على 
وقييييود  قييييود رفيييض األوراق التجاريييية وتظهيرهيييا، الحسييياب )باألجيييل(،
 التسويات الجردية.

 
 األصلية(: )طريقة اليوميات  الطريقة اإلنجليزية  .3

تعرف هذه الطريقة بطريقة اليومييات األصيلية المتعيددة، وهيي تتشيابه ميع  

اعتمادها عليى دفياتر يوميية متعيددة ودفياتر أسيتاذ مسياعدة،  الطريقة الفرنسية في

وهي تختلف عنها في أن مجاميع اليوميات األصلية ترحل مباشرة لدفتراألستاذ العام 

امة )المركزية( فهو غير موجود أساسا في الطريقة دون إثباتها في دفتر اليومية الع

اإلنجليزية، ولذل  يوجد دفتر يومية يعرف بدفتر يومية العمليات األخيرى تسيجل بيه 

العمليات غير المتكررة والتي لم يخصص لها دفتر يوميية متخصيص، وبيذل  يمكين 
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اليومييات  القول بأن الدفاتر فيالطريقية اإلنجليزيية تصينف عليى النحيو التالي:دفياتر

 المتعددة األصلية، ودفاتر األستاذ المساعدة، ودفتر األستاذ العام.

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 : طريقة اليومية واألستاذ() الطريقة األمريكية .4

تقوم هذه الطريقة على دفتر واحيد ييؤدى وظيفتيي دفتير اليوميية واإلسيتاذ،  
اليومية واألسيتاذ، وييتم تصيميم هيذا اليدفتر الوحييد بحييث  لذل  يطلق عليها طريقة

 يتضمن جانبين:
 على جميع البيانات التي يتضمنها دفتر اليومية العادي. الجانبين يحتويأحد  ▪
أما الجانب اآلخر فيتم تصميمه ليتضمن الحسابات الرئيسية التي يتضمنها دفتر  ▪

وحسياب المشيتريات، وحسياب  األستاذ العام كحساب الخزينة، وحسياب البني ،
 ال . …المبيعات،

فيي الجانيب األول،  قيود اليومية للعمليات الماليةوطبقاً للطريقة األمريكية يتم شرح 
ثم يتم الترحيل إلى الحسابات المختصة في الجانيب اآلخير لليدفتر، وبيذل  ييتم القييد 

 والترحيل في آن واحد وفى دفتر واحد، على النحو التالى:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المستندات
 دفتراليومية 

 دفتر األستاذ  

 

 ميزان المراجعة 

 

 تلخيص

 إعداد

 القوائم المالية 

 

 تسجيل وترحيل

 ترحيل 

دفتراليوميات  المستندات
 األصلية 

 

 دفتر األستاذ المساعد:  
 العمالء •
 الموردين •

 

 دفتر األستاذ العام 
 

 ترحيل تسجيل 

 مطابقة

 تلخيص

 ميزان المراجعة
 إعداد 

 القوائم المالية
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ويظهييييييييييير دفتييييييييييير اليوميييييييييييية األمريكيييييييييييية بالشيييييييييييكل التيييييييييييالى
 ....... دفتر اليومية األمريكية لمنشأة

 
التاري

 

ستند
الم

 

 بيان
 النقدية

المشتريات 
 والمبيعات

المشتريات 
 والمبيعات

مردودات 
المشتريات 
ومردودات 
 المبيعات 

 حسابات مختلفة اإليرادات المصروفات  الدائنون المدينون

 الحساب  له منه له منه له منه له منه له منه له منه له منه له منه له منه

                      

                      

 
والتي  2019يلي العمليات التي قامت بها منشأة النجاح خالل شهر يناير مثال: فيما  

 تتبع الطريقة األمريكية:
 ج نقداً 5000اشترت بضاعة بمبلغ  2/1في 
 ج على الحساب من محالت األمل.7000اشترت بضاعة بمبلغ  7/1في 
 ج بشي .4000باعت بضاعة بمبلغ  12/1في 
 ج باألجل إلى محالت العروبة.3000باعت بضاعة بمبلغ  18/1في 
 ج نقداً.1000حصلت إيراد أوراق مالية بمبلغ  22/1في 
 ج بشي .2000سددت إيجار بمبلغ  25/1في 
 ج نقداً.6000سدد مرتبات بمبلغ  30/1في 

المطلوب: إثبات العمليات السيابقة طبقياً للطريقية األمريكيية، علمياً بيأن أرصيدة أول 
ج، رصييد 15000ج، رصييد الخزينية 25000يد البني  رصي  يناير كانت كميا يليي:

 ج.8000ج، رصيد الموردين 7000العمالء 
 الحل

 " 2019دفتر اليومية األمريكية لمنشأة النجاح "شهر يناير 

 تاري  
 بيان 

 حسابات مختلفة  اإليرادات  المصروفات  الدائنون  المدينون  المشتريات والمبيعات  الخزينة  البن  

 الحساب  له  منه  له  منه  له  منه  له  منه  له  منه  له  منه  له  منه  له  منه 

        8000   7000    15000  25000 ما قبله  1/1

مشتريات   2/1
بضاعة  
 نقدا

   5000 5000             

مشتريات   7/1
أجل م.  
 األمل 

    7000     7000        

مبيعات   12/1
بضاعة  
 بشي 

4000     4000            

مبيعات   18/1
آجل م.  
 العروبة 

     3000 3000           

إيراد أ.   22/1
 مالية 

  1000           1000    

سداد  25/1
 ايجار 

 2000         2000       

سداد  30/1
 مرتبات 

   6000       6000       

أرصدة   
 مرحلة 

27000 - 5000 - 12000 7000 10000 - - 15000 8000 - - 1000    

    1000 - - 8000 15000 - - 10000 7000 12000 11000 16000 2000 29000 ات إجمالي 
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من واقع الممارسات العملية فإنه يمكن تصميم دفتر اليوميية األمريكيية  ويالحظ أنه،
بشييكل يمكيين معييه إثبييات قيييود اليومييية وترحيلهييا فييى نفييس الصييفحة، ويييتم ذليي  
بتخصيص خانة لمبلغ الطرف المدين وأخرى للطرف الدائن وعمل قييد اليوميية فيى 

إلستيعاب عدد أكبير مين الحسيابات،  خانة بيان العمليات، كما يمكن إختصار الخانات
بحيث تصمم خانة واحدة لكل حساب حسيب طبيعية الحسياب )ميدين أو دائين(، وفيى 
حالة وجوده فى طرف عكس طبيعته، يثبت المبلغ فيى اليدفاتر بليون مختليف لجيذب 
اإلنتباه )لون أحمر مثالً(، ويمكن إجابة المثال السابق وفق هذا األسلوب ويظهر كما 

 يلى:
 " 2019اليومية األمريكية لمنشأة النجاح "شهر يناير  دفتر 

 الحسابات 
 تاري  بيان اليومية

 البن  الخزينة العمالء  الموردين المشتريات المبيعات المصروفات اإليرادات

   دائن مدين دائن مدين دائن مدين دائن مدين دائن مدين دائن مدين دائن مدين دائن مدين دائن مدين

 1/ 1 رصيد منقول -- -- -- 25000 -- 15000 -- 7000 8000 -- -- -- -- -- -- -- -- --
      5000       5000   5000  

5000 
من حي/  

 المشتريات
إلى حي/       

 الخزينة

2 /1 

      7000    
7000 

      7000  
7000 

من حي/  
 المشتريات

إلى حي/ محالت    
 األمل

7 /1 

      
4000 

        4000  4000  
4000 

 من حي/ البن 
إلى حي/       

 المبيعات

12/1 

      

3000 

    3000      3000  

3000 
من حي/ محالت  

 العروبة
إلى حي/       

 المبيعات

18/1 

  

1000 

          1000    1000  

1000 
 من حي/ الخزينة

إلى حي/ إيراد    
 أ. مالية

22/1 

  2000              
2000 

2000  
2000 

 من حي/ اإليجار 
 إلى حي/ البن      

25/1 

  6000            
6000 

  
 

6000  
6000 

 من حي/ المرتبات
  إلى حي/     

 الخزينة

30/1 

  أرصدة مرحلة -- -- 27000 -- 5000 -- 10000 -- -- 15000 12000 -- -- 7000 8000 -- -- 1000
  إجماليات 28000 28000 29000 29000 16000 16000 10000 10000 15000 15000 12000 12000 7000 7000 8000 8000 1000 1000

هذا، ونود اإلشيارة إليى أن الواقيع العمليى يشيير إليى أن الطريقية األمريكيية ليسيت 

فقييط، ولكيين هنييا  بعييض المنشييآت  األمريكيييةقاصييرة علييى إسييتخدام دفتيير اليومييية 

لكشيوفات التحليليية تستخدم دفاتر يومية خاصة أو دفاتر أسيتاذ مسياعدة أو بعيض ا

األخرى، وذل  للمساعدة فى الحساب التفصيلى اليدقيق ليبعض العناصير والحسيابات 

 التى تتعدد تصنيفاتها الداخلية.

المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصيغر  أخيراً، نود اإلشارة إلى أن 

بتأدية الهدف المطلوب منه بكفاءة يقوم  وغير مكلف تحتاج إلى نظام محاسبى بسيط

وفعالية، لذل  فإنه نظراً لبساطة الطريقة اإليطالية واألمريكية فإنهما يعدان من أكثير 

عمليية إمسيا  اليدفاتر والسيجالت المحاسيبية  شيوعاً وتطبيقاً فى الطرق المحاسبية

لهيييييذه المنشيييييآت فيييييى الواقيييييع العمليييييى، وبييييياألخص الطريقييييية األمريكيييييية
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 األول ملخص الفصل 

 

يعد مفهوم المنشآت المتوسطة والصغيرة مفهوم نسبى يختلف بيإختالف  •
المعايير المتخذة أساساً لوصفها، وعلى اليرغم مين عيدم وجيود تعرييف 
دوليي متفييق عليييه للمنشييآت المتوسييطة والصييغيرة، إال أن هنييا  إتفيياق 

يات بشأن المعايير التيي يمكين عليى أساسيها تعرييف االحجيام والمسيتو
المختلفية للصييناعة، والتيى ميين أهمهيا عييدد العياملين وحجييم االسييتثمار 

 وحجم المبيعات واألعمال.

أهم الجهات الرسمية الداعمة للمنشآت المتوسيطة والصيغيرة فيى  تتمثل •
جهاز تنمية المشروعات جمهورية مصر العربية فى ثالث جهات، وهى: 

الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر )منشآت مصر(، وبورصة النييل، 
 ووزارة التجارة والصناعة.

المختلفية  قد تأخذ المنشآت المتوسطة والصغيرة أحيد االشيكال القانونيية •
ما بين منشأة فردية، أو أحد أشكال شيركات األشيخاص، أو أحيد أشيكال 
شركات األموال، ولقد سمحت تعديالت القانون الجديد للشركات الصادرة 

بإنشاء شركة الشخص الواحد والتمتع بالمسئولية المحدودة   2018عام 
تصاد لمالكها كأحد سبل دعم المشروعات الصغيرة ودخولها فى نظام االق

 الرسمى للدولة.

نظم المعلومات المحاسبية سواء اليدوية أو اإللكترونية، وسيواء  تساعد •
أو تقيدم إليهيا عين طرييق اإلسيناد  In- House كانت تملكها المنشيأة

المنشيييآت المتوسيييطة والصيييغيرة مييين  Outsourcing الخيييارجى
اإلستمرار والمنافسة، بل والتوسع فيى النشياط اليذى قيد يصيل إليى حيد 

 حولها إلى منشآت كبيرة الحجم.ت

م والييذى 2015لسيينة  (110أصييدرت وزارة اإلسييتثمار قييرار رقييم ) •
 الصيغيرة بالمنشيآت الخياص المصيرى يتضمن صدور معييار المحاسيبة

بدأ العميل الفعليى باإلصيدارالجديد لمعيايير (، ولقد 46والمتوسطة رقم )
 .2016المحاسبة المصرية إعتباراً من األول من يناير 

عدد الطرق المحاسبية التى يمكن للمنشآت أن تعتمد عليهيا فيى عمليية تت •
إمسيييا  اليييدفاتر والسيييجالت المحاسيييبية ميييا بيييين الطريقييية الفرنسيييية 
واالنجليزييية واألمريكييية واإليطالييية سييواء تييم إمسييا  دفيياتر وسييجالت 

 ورقية أو إلكترونية.

تحتيياج المنشييآت المتوسييطة والصييغيرة ومتناهييية الصييغر إلييى نظييام  •
محاسبى بسيط وغير مكليف ويقيوم بتأديية اليدور المطليوب منيه بينفس 
الكفاءة والفعالية، لذل  فإن الطريقة اإليطالية واألمريكية تعدان من أكثر 

 الطرق التى يمكن لهذه المنشآت اإلعتماد عليها.
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 الفصل األولعلى أسئلة 
 اكتب بإيجاز في النقاط اآلتية:أواًل: 

 . والصغيرة المتوسطة المنشآت وخصائص تعريف -1
 .والصغيرة المتوسطة للمنشآت الداعمة الجهات -2
 .والصغيرة المتوسطة للمنشآت المختلفة القانونية األشكال -3

 :حدد مدى صحة أو خطأ العبارات التاليةثانيًا: 
المعيشىة إن للمنشآت المتوسطة والصغيرة دور محدود فىى ننىاا االصتصىاد الىوونى ورفىو مسىتوى  -1

 خاصة للفئات األكثر فقرًا نها. للدول
 نين دول العالم. للمنشآت المتوسطة والصغيرةيوجد تعريف موحد ومتفق عليه  -2
 المتوسطة والصغيرة. يحتاج العاملون إلى مستويات عالية من التدريب للعمل في المنشآت -3
ادية واالجتماعيىة للىدول  بالرغم من أهمية المنشآت المتوسطة والصغيرة فى دعم التنميىة االصتصى  -4

 الداخلية والخارجية خاصة فى الدول النامية. إال أنها تواجه مجموعة من المشكالت والتحديات
والطىىابو غيىىر الرسىىمى فىىى  لهىىاالمتوسىىطة والصىىغيرة نبسىىاوة الهيكىىل التن يمىىى  المنشىىآتتتميىىز  -5

 التعامل نين المالك المدير والعاملين نها  ومركزية القرارات.
المتوسىىطة والصىغيرة ومتنا يىىة الصىىغر  المنشىىآت تصىنيفتىىم 2017لسىىنة  15للقىىانون رصىم وفقىًا  -6

 لحجم مبيعاتها.وفقًا 
 المشىىروعاتتنميىىة  هىىد ن 2017لسىىنة ( 947رصىىم   بقىىرارنشىىا الصىىندوج االجتمىىاعي للتنميىىة أ -7

 .الصغر ومتنا ية والمتوسطة المشروعات الصغيرةوتطوير 
 في منطقة سوج  أول وهىواإلسكندرية   القاهرة نورصتي داخل مصرية نورصة هينورصة النيل  -8

 والصغيرة. المتوسطة المنشآت وتداول أسهم لقيد أفريقيا وشمال الشرج األوسط
بحىد أدنىى  االشىخا يجوز لكل شخص وبيعى أو إعتبارى أن يؤسس بمفرده شركة مىن شىركات  -9

 .ألف جنيه مصرى  50لرأس مال التأسيس يقدر ننحو 
ال يسأل مؤسس شىركة الشىخص الواحىد فىى جميىو أموالىه الخاصىة إذا صىاي بسىوا نيىة نتصى ية  -10

 الشركة أو أوقف النشاط صبل إنتهاا مدة الشركة أو تحقيق الغرض من إنشائها.
 مالية عن حاجة المنشآت الكبيرة.التختلف حاجة المنشآت المتوسطة والصغيرة إلى المعلومات  -11
 لمسىاعدة والفنيىة الماليىة الخبىرات مىن المزيىد المحاسىبة لوظىائف الخىارجي سىناداإل توفر عمليىة -12

 .منشآت المتوسطة والصغيرةفى ال اإلدارة
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 الفصل الثاني

 المحاسبة عن األصول الثابتة

 واألصول غير الملموسة
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 التعليمية: األهداف 
 عد دراسة هذا الفصل، يجب أن يصبح الطالب قادراً على:ب

 .مفهوم كل من؛ األصول الثابتة واألصول غير الملموسةالتعرف على  .1
 والقياس لألصل الثابت واألصل غير الملموس.  فهم شروط االعتراف .2
األصييول الثابتيية واألصييول غييير إدرا  المعالجيية المحاسييبية لمبادليية  .3

 الملموسة.
 النفقات الالحقة على االقتناء وكيفية معالجتها.فهم وتفسير  .4
التعرف على طرق إهال  األصول الثابتة وطرق اسيتهال  األصيول غيير  .5

 الملموسة وكيفية تطبيقها . 
التعييرف علييى المعالجيية المحاسييبية الضييمحالل قيميية األصييول الثابتيية  .6

 واألصول غير الملموسة.
 تفهم كيفية استبعاد األصل الثابت واألصل غير الملموس من الدفاتر.  .7
  واألصول غير الملموسة. اإلفصاح عن األصول الثابتةإدرا  كيفية  .8
 

 

 عناصر الفصل: 

 مفهوم األصول الثابتة واألصول غير الملموسة.  .1
 االعتراف والقياس األولى لألصل الثابت واألصل غير الملموس.  .2
 الملموسة المتولدة داخليا.األصول غير  .3
 مبادلة األصول الثابتة واألصول غير الملموسة.  .4
 النفقات الالحقة على االقتناء.  .5
 القياس الالحق لألصل الثابت واألصل غير الملموس.  .6
 إهال  األصول الثابتة واستهال  األصول غير الملموسة.  .7
 . واألصول غير الملموسة   اضمحالل قيمة األصول الثابتة .8
األصل الثابت واألصل غير الملموس من الدفاتر والتصرف  استبعاد  .9

 فيه. 
 اإلفصاح عن األصول الثابتة واألصول غير الملموسة.  .10
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 مقدمة:

ً  يتناول للجوانب المحاسبية المرتبطة بعمليات وطيرق  هذا الفصل شرحا

اقتناء األصول الثابتة واألصول غير الملموسة وميا ييرتبط بهميا مين مشياكل 

محاسبية، ونفقات ما بعد االقتناء، وعمليات تبادل األصول سواء كانيت ثابتية 

أو غير ملموسة، والطرق المختلفة إلهال  األصول الثابتة واستهال  األصول 

وسيية، والمعالجيية المحاسييبية المتعلقيية باضييمحالل قيميية األصييول غييير الملم

اإلفصاح عنهما في القوائم المالية.  الثابتة أو األصول غير الملموسة، وأخيراً 

وذل  طبقاً لما ورد في معايير المحاسبة المصرية "معيار المحاسبة المصري 

 للمنشآت الصغيرة والمتوسطة".

 :المحاسبة عن األصول الثابتة 2/1

 مفهوم األصول الثابتة: 2/1/1

تليي  األصييول التييي تقتنيهييا المنشييأة بغييرض الثابتيية يقصييد باألصييول 

إلنتاج أو توفير السلع والخيدمات، أو لتأجيرهيا استخدامها في نشاط المنشأة 

 للغير، أو ألغراضها اإلدارية.

تتميز بما يلي؛ أنها أصيول ماديية ملموسية، تحيتفظ بهيا المنشيأة  وهي

ها، ومن المتوقع استخدامها لمدة تزيد عن فتيرة محاسيبية واحيدة، الستخدام

وال يكون الغرض من اقتنائها إعادة بيعها والمتاجرة بها وتحقيق أربياح مين 

 وراء ذل . 

األصيول الثابتية؛ األراضيي، المبياني والمرافيق، اآلالت  تل ومن أمثلة 

 النتقاالت، ... ال .والمعدات، األثاث والتركيبات، السيارات ووسائل النقل وا

االعتراف باألصل الثابت عندما؛ يكون من المحتمل الحصيول منيه  ويتم

على منافع اقتصيادية مسيتقبلية، ويمكين قيياس تكلفية اقتنائيه بدرجية يعتميد 

 عليها.

 اقتناء األصل الثابت: 2/1/2

تكلفة األصل سعر شرائه باإلضافة إلى كافية المصيروفات التيي تتضمن 

ً يتطلب األمر إنفاقها حتى يصبح  لالسيتخدام فيي الغيرض اليذي  األصل صيالحا

موقع المنشأة ونقيل  ىقتنى من أجله. مثل؛ عموالت شراء األصول ونقلها إلإ

تعاب العاملين والخبراء المتعلقية مباشيرة باقتنياء األصيل، أملكيتها للمنشأة، 

باإلضافة إلى تكاليف تهيئة األصل للتشغيل كتكياليف إنشياء قواعيد خرسيانية 
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تكلفية تجربية واختبيار األصيل يضاً أت اآلالت والمعدات عليها، ولتركيب وتثب

)مع مالحظة أنه يتم خصم صيافي العائيد مين بييع أيية وحيدات أنتجيت أثنياء 

 تجربة واختبار األصل(.

 تتحدد تكلفة األصل الثابت طبقا لما يلي: وبالتالي

 سعر الشراء األساسي  ××

 ةالخصم التجاري والخصومات المشابه (-) )××(

 الجمار  والرسوم والضرائب غير المستردة + ××

أي تكاليف مباشرة متعلقة باقتناء األصل حتيى يصيبح صيالحاً  + ××

 لالستخدام

التكلفة المقدرة لف  وإزالة األصل وإعادة تسيوية الموقيع اليى  + ××

 ما كان عليه بداية وذل  في حالة التزام المنشأة بذل 

 األصل الثابتتكلفة شراء  = ××

اشييترت إحييدى المنشييآت أصييالً ثابتيياً وقييد بلغييت فيياتورة شييرائه (: 1مثييال )

، وكانيت الضيرائب غيير المسيتردة علييه %2جنيه بخصم تجاري  250000

جنيييه،  1000جنييه، وبلغيت تكياليف إعييداد وتهيئية الموقيع لألصيل  7500

جنييه، وكانيت التكياليف المقيدرة إلزالية هيذا  2000وبلغت تكاليف التركييب 

 جنيه.  500مره اإلنتاجي األصل في نهاية ع

 حساب تكلفة األصل وإجراء قيود اليومية.  المطلوب:

 الحل:

 ثمن الشراء األساسي  250000
 %2×  250000( الخصم التجاري -) (5000)

 + ضرائب غير مستردة  7500
 + تكاليف إعداد الموقع  1000
 + تكاليف التركيب  2000
 األصل+ التكاليف المقدرة إلزالة  500
 تكلفة األصل  256000
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 قيد اليومية: 

 من حي/ األصل   256000

  
255500 

 إلى مذكورين             
 موردي أصول الثابتة   حي/ البن  أو حي/  

 حي/ مخصص إزالة األصل              500 
تيم إزالية األصيل وكانيت أنيه وبفرض في نهاية العمر اإلنتاجي لألصيل 

 األصل على النحو التالي:مصروفات إزالة 

 

 

 ج500الفرض األول 

 قيد سداد مصاريف اإلزالة:

 من حي/ مصاريف اإلزالة 500

 إلى حي/ البن   500 

 قيد اإلقفال:

 من حي/ مخصص إزالة األصل 500

 إلى حي/ مصاريف اإلزالة 500     

 ج600الفرض الثاني 

 قيد سداد مصاريف اإلزالة:

 مصاريف اإلزالةمن حي/  600

 إلى حي/ البن   600 

 قيد اإلقفال:

 من مذكورين

 حي/ مخصص إزالة األصل 500

 حي/ أ. خ 100

 إلى حي/ مصاريف اإلزالة 600  

 ج450الفرض الثالث 

 قيد سداد مصاريف اإلزالة:

 من حي/ مصاريف اإلزالة 450

 إلى حي/ البن   450 

 قيد اإلقفال:

 من حي/ مخصص إزالة األصل 500

 إلى مذكورين     

 حي/ مصاريف اإلزالة 450    

 إلى حي/ أ. خ 50    

 

 حي/ أ. خ  حي/أ. خ  حي/ أ. خ

× ×  
مصروفات  100

 إزالة
   

مخصيييييييص  50

أنتفيييي الغيييرض 

 منه
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  200000باستيراد إحدى اآلالت بمبلغ  المنشآتقامت إحدى (: 2مثال ) 

، وكانت الضرائب والرسوم الجمركية عليها  % 5جنيه بخصم تجاري 

جنيه(، مصاريف الشحن والنقل  10000جنيه )يسترد منها  50000

جنيه،   5000جنيه، وبلغت مصاريف التجارب األولية  13000والتركيب 

نيه، وبلغت مصاريف  ج 1000وقد تنتط هذه التجارب عينات ثم بيعها بمبلغ 

جنيه، وكانت التكاليف   1000جنيه، كما بلغت خسائر التشغيل  200بيعها 

 جنيه.  2800المقدرة إلزالة اآللة التي يجب أن تلتزم بها المنشاة 

 المطلوب: حساب تكلفة األصل. 

 مالحظات:

  50000جنيه تخصم من قيمة الضرائب  10000الضرائب المستردة  ▪
 جنيه. 

جنيه ال تحمل على تكلفة األصل وترحل إلى حي/   1000خسائر التشغيل  ▪
 األرباح والخسائر.  

جنيه   1000العينات التي نتجت من التجارب األولية ثم بيعها بمبلغ  ▪
جنيه، لذا يتم تخفيض مصاريف التجارب   200وهنا  مصاريف بيع 
لعينات  جنيه، بصافي القيمة البيعية لهذه ا 5000األولية والتي تقدر 

 ج( 800ج =  200  –ج 1000)
 حساب تكلفة األصل: 

 ثمن الشراء األساسي  200000

 % 5×  200000( الخصم التجاري -) ( 10000)

 ( 10000 – 50000+ الضرائب والرسوم الجمركية )  40000

 + مصاريف الشحن والنقل والتركيب  13000

 ([ 200 – 1000)  – 5000+ صافي مصاريف التجارب األولية ]  4200

 + التكاليف المقدرة إلزالة األصل  2800

 = تكلفة األصل  259000

 هذا، ويمكن أن تمر عملية اقتناء األصل الثابت بعدة مراحل وهي:

 مشروعات تحت التنفيذ وتتضمن ما يلي: (أ 
إنفاق استثماري وهي قيمة المبالغ المدفوعة مقيدماً القتنياء أصيل ثابيت  ▪

 دون أن يتم حيازته، مثل:
 اعتمادات مستندية الستيراد أصول ثابتة. -
 دفعات مقدمة لشراء أصول ثابتة. -
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تكوين استثماري وهيي قيمية األصيول الثابتية التيي فيي حييازة المنشيأة  ▪
ولكنها غير جاهزة لالستخدام، أما ألنها مازاليت فيي مرحلية اإلنشياء أو 

 في المخازن، أو في مرحلة التركيب والتجارب.

 ول الجاهزة لالستخدام )بعد تركيبها وتجربتها(.أصول ثابتة: وهي األص (ب 

تعاقدت إحدى المنشآت الستيراد آلة، فقامت بفتح   1/3/2019  (: في3مثال )

جنييه تيم سيداد قيمتيه بالكاميل مين خيالل  600000اعتماد مسيتندي بمبليغ 

جنيه بشيي  مصياريف شيحن،  20000حسابها في البن ، كما تم سداد مبلغ 

تم استالم  2019/ 10/4جنيه سددت بشي ، وفي  80000وبلغت الجمار  

جنييه  15000تم تركيبها وتجربتها بتكلفة بلغيت  15/4/2019اآللة، وفي 

 أصبحت جاهزة للتشغيل.  20/4/2019سددت بشي ، وفي 

 المطلوب: إجراء قيود اليومية إلثبات ما سبق. 

 الحل: قيود اليومية إلثبات ما سبق:

 التاري  بيان دائن مدين

 

 

 

600000 

20000 

80000 

 

 

 

 

 

 

70000 

عند فتح االعتماد المسيتندي وسيداد مصياريف 

 الشحن والجمار :

 من مذكورين

 حي/ اعتمادات مستندية  

 حي/ مصاريف شحن

 حي/ رسوم جمركية                                              

 إلى حي/ البن     

1/3 

 

700000 

 

 

 

 

 

600000 

20000 

80000 

يي/ مشييروعات تحييت  تحميييل مييا سييبق علييى حي

 التنفيذ:

ييي/ مشيييروعات تحيييت التنفييييذ )إنفييياق  مييين حي

 استثماري(

 إلى حي/ مذكورين      

 حي/ اعتمادات مستنديه        

 حي/ مصاريف شحن      

 حي/ رسوم جمركية      

 

 

 

1/3 
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70000 

 

 

700000 

 عند استالم اآللة:

ييي/ مشيييروعات تحيييت التنفييييذ )تكيييوين  مييين حي

 استثماري(

إلى حي/ مشروعات تحيت التنفييذ )إنفياق        

 استثماري(

10/4 

 

15000 

 

 

15000 

 عند سداد مصاريف التركيب:

 من حي/ مصاريف التركيب  

 إلى حي/ البن       

15/4 

 

15000 

 

 

15000 

ي/ مشيروعات  تحميل مصاريف التركيب على حي

 تحت التنفيذ:

ييي/ مشيييروعات تحيييت التنفييييذ )تكيييوين  مييين حي

 استثماري(

 إلى حي/ مصاريف التركيب       

15/4 

 

715000 

 

 

715000 

 عندما أصبحت اآللة جاهزة للتشغيل:

 من حي/ األصول الثابتة )اآلالت(

إلى حي/ مشروعات تحيت التنفييذ )تكيوين       

 استثماري(

20/4 

 مبادلة األصول الثابتة: 2/1/3

اسيتبداله بأصيل أخير أو قد يتم اقتناء أصيل ثابيت أو أكثير عين طرييق 

مجموعة من األصول األخرى، وقد يتم دفيع نقديية أو الحصيول عليهيا اثنياء 

 عملية المبادلة، وهنا يتم التفرقة بين:

إذا أمكن تحديد القيمة العادلة لألصل الثابت: فيإن األصيل الثابيت المقتنيى  (أ)
 يقاس بالقيمة العادلة، وقد يترتب على ذل  أرباح أو خسائر مبادلة.

 50000أن إحدى المنشيآت قاميت باسيتبدال آلية تكلفتهيا  (: بفرض4مثال )

جنيه  100000جنيه، مقابل آلة تبلغ تكلفتها   20000جنيه ومجمع إهالكها  

 جنيه.  35000جنيه وقيمتها العادلة  60000ومجمع إهالكها 

 إجراء القيد المحاسبي لعملية تبادل األصول.  المطلوب:

مجمع   –الحل: حساب صافي القيمة الدفترية لآللة القديمة = تكلفة اآللة 

 ج 30000=   20000 – 50000إهالكها = 

   = ج 35000قيمتها العادلة 
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   يتم إثبات اآللة التي تم الحصول عليها بيالقيمة العادلة، ويكون الفرق بين

ج، بمثابة  30000ج وبين صافي قيمتها الدفترية 35000ة قيمتها العادل

 ج. 5000ربح مبادلة بمبلغ  

 بيان دائن مدين 

 

35000 

20000 

 

 

 

 من مذكورين 

 حي/ اآلالت )اآللة المقتناة بالقيمة العادلة(

 حي/ مخصص اإلهال  )لآللة المتنازل عنها( 

  

50000 

5000 

 إلى مذكورين     

 المتنازل عنها(حي/ اآلالت )اآللة  

 حي/ أرباح مبادلة  

إجراء القيد المحاسبي لعملية  المطلوب:من بيانات المثال السابق، (:  5مثال )

 تبادل األصول في كل حالة من الحاالت التالية: 

 جنيه. 30000إذا كانت القيمة العادلة لآللة المستلمة  .1
 جنيه. 20000إذا كانت القيمة العادلة لآللة المستلمة  .2
جنييه، وقييام الشيركة  35000إذا كانت القيمة العادلة لآللية المسيتلمة  .3

 جنيه نقداً في عملية االستبدال.  2500باستالم مبلغ 
جنييه، وقييام الشيركة  35000إذا كانت القيمة العادلة لآللية المسيتلمة  .4

 جنيه نقداً في عملية االستبدال. 7000بدفع مبلغ 
 

ج، وبالتيالي ال يوجيد 30000القيمة العادلية لآللية المسيتلمة الحالة األولي: 

 أرباح أو خسائر مبادلة.

 بيان دائن مدين 

 

30000 

20000 

 

 

 

 من مذكورين 

 حي/ اآلالت )اآللة المقتناة بالقيمة العادلة(

 حي/ مخصص اإلهال  )لآللة المتنازل عنها( 

 إلى حي/ اآلالت )اآللة المتنازل عنها(       50000 
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ج، وبالتييالي يوجييد 20000الحاليية الثانييية: القيميية العادليية لآلليية المسييتلمة 

 ج.10000خسائر مبادلة 

 بيان دائن مدين 

 

20000 

20000 

10000 

 

 

 من مذكورين 

 حي/ اآلالت )اآللة المقتناة بالقيمة العادلة(

 المتنازل عنها( حي/ مخصص اإلهال  )لآللة 

 حي/ خسائر مبادلة 

 إلى حي/ اآلالت )اآللة المتنازل عنها(      50000 

جنييه، وقييام الشيركة  35000الحالة الثالثة: القيمة العادلة لآللة المسيتلمة 

جنيه نقداً في عمليية االسيتبدال، وبالتيالي يوجيد أربياح  2500باستالم مبلغ 

 ج.7500مبادلة 

 بيان دائن مدين 

 

35000 

20000 

2500 

 

 

 

 

 من مذكورين 

 حي/ اآلالت )اآللة المقتناة بالقيمة العادلة(

 حي/ مخصص اإلهال  )لآللة المتنازل عنها( 

 حي/ النقدية )المستلمة( 

  

50000 

7500 

 إلى مذكورين      

 حي/ اآلالت )اآللة المتنازل عنها( 

 حي/ أرباح مبادلة  

جنييه، وقييام الشيركة  35000الحالة الرابعة: القيمة العادلة لآللة المستلمة 

جنيه نقداً في عملية االستبدال، بالتالي يوجد خسائر مبادلة   7000بدفع مبلغ  

 ج.2000
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 بيان دائن مدين 

 

35000 

20000 

2000 

 

 

 

 

 من مذكورين 

 حي/ اآلالت )اآللة المقتناة بالقيمة العادلة(

 اإلهال  )لآللة المتنازل عنها( حي/ مخصص 

 حي/ خسائر مبادلة 

  

50000 

7000 

 إلى مذكورين      

 حي/ اآلالت )اآللة المتنازل عنها( 

 حي/ النقدية )المسددة(       

إذا لم يمكن تحديد القيمة العادلة لألصيل الثابيت: فيإن األصيل الثابيت  ( ب)
، مييع )التنييازل عنهييا(المقتنييى يثبييت بتكلفيية األصييول التييي تييم اسييتبدالها 

مراعاة قيمة النقدية المستخدمة في التبادل، وهنا ال يتحقق أية أربياح أو 
 خسائر مبادلة.

 
جنيه ومجمع  50000فتها قامت إحدى المنشآت باستبدال آلة تكل(: 6مثال )

ج ومجمع إهالكها  100000جنيه، مقابل آله تبلغ تكلفتها  20000إهالكها 

 ج. 60000

 إجراء القيد المحاسبي لعملية تبادل األصول.  المطلوب:

الحل: طالما لم يتم تحديد القيم العادلة، يتم اثبات األصيل المقتنيي أو األصيول 

 )التنازل عنها(. بتكلفة األصول التي تم استبدالهاالمقتناة 

 بيان دائن مدين 

 

30000 

20000 

 

 

 

 من مذكورين 

 حي/ اآلالت )اآللة المقتناة( 

 حي/ مخصص اإلهال  )لآللة المتنازل عنها( 

 إلى حي/ اآلالت )اآللة المتنازل عنها(       50000 
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القيييد المحاسييبي  المطلييوب: إجييراءميين بيانييات المثييال السييابق  (:7مثييال )

 لعمليات تبادل األصول في كل حالة من الحاالت التالية: 

 جنيه نقداً في عملية االستبدال. 6000إذا قامت الشركة باستالم مبلغ  .1
 جنيه نقداً في عملية االستبدال. 3000إذا قامت الشركة بسداد مبلغ  .2

 جنيه نقداً  6000الحالة األولي: استالم مبلغ 

 بيان دائن مدين 

 

24000 

6000 

20000 

 

 

 من مذكورين 

 حي/ اآلالت )اآللة المقتناة( 

 حي/ النقدية )المستلمة( 

 حي/ مخصص اإلهال  )لآللة المتنازل عنها( 

 إلى حي/ اآلالت )اآللة المتنازل عنها(         50000 

 جنيه نقداً  3000الحالة الثانية: سداد مبلغ 

 بيان دائن مدين 

 

33000 

20000 

 

 

 

 من مذكورين 

 حي/ اآلالت )اآللة المقتناة( 

 حي/ مخصص اإلهال  )لآللة المتنازل عنها( 

  

50000 

3000 

 إلى مذكورين      

 حي/ اآلالت )اآللة المتنازل عنها(       

 حي/ النقدية )المسددة(      

 النفقات الالحقة على االقتناء )النفقات التي تنفق على األصل اثناء تشغيله(: 2/1/4

 يجب التفرقة بين:

المصروف اإليرادى: وهو ال يضاف على قيمية األصيل ويحميل عليى   (أ)
 ز بما يلي:المصروفات، مثل: مصاريف الصيانة. ويتمي

 قيمته النسبية صغيرة. -
 ينفق بصفة دورية ومتكررة على األصل الثابت. -
 يحافظ على القدرة االنتاجية لألصل. -
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المصييروف الرأسييمالي: وهييو يضيياف علييى قيميية األصييول ويحسييب  ( ب)
عليها إهال ، مثل: العمرات الكبيرة التي تيتم عليى األصيول. ويتمييز 

 بما يلي:
 قيمته النسبية كبيرة. -
 ينفق على األصل على فترات متباعدة. -
 يؤدى الى زيادة القدرة االنتاجية لألصل، أو زيادة عمره اإلنتاجي. -
 
جنيه، وخالل العام  600000(: كانت قيمة األصول بإحدى المنشآت 8مثال )

جنيييه  90000كانييت المصييروفات التييي انفقييت علييى هييذه األصييول قيمتهييا 

جنيه تتمثل فى قطيع غييار  20000وبفحص هذه المصروفات تبين أن منها 

وزيوت وشحوم مين أجيل صييانة األصيول لكيي تسيتمر فيي العميل، والبياقي 

م اضيافتها لألصيول تي جنيه تتمثل في أجزاء هامة ورئيسية  70000وقيمته 

 من أجل زيادة قدرتها االنتاجية.

 المطلوب: بيان المعالجة المحاسبية، وتحديد قيمة األصول الثابتة.

 بيان دائن مدين 
 

20000 

 عند سداد مصروفات الصيانة:  

 من حي/ مصروفات الصيانة 

 إلى حي/ النقدية      20000 

 

20000 

 في نهاية الفترة يتم إقفال مصروفات الصيانة في حي/ أ. خ:  

 من حي/ أ. خ 

 إلى حي/ مصروفات الصيانة    20000 

 

70000 

 عند سداد قيمة األجزاء:   

 من حي/ تكلفة األجزاء 

 إلى حي/ النقدية      70000 

 
70000 

 : ويتم إضافتها إلى قيم األصول 
 من حي/ األصول الثابتة 

 إلى حي/ تكلفة األجزاء        70000 
=   70000+  600000قيمة األصول الثابتة = وبالتالي تصبح 

 ج 670000
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استبدال أحد األجزاء الهامة فى أحد األصيول بيدالً مين ويالحظ أنه عند 

جزء تالف، في هذه الحالة يجب استبعاد كل من تكلفة ومجميع اهيال  الجيزء 

 المستبعد، وإضافة تكلفة الجزء الجديد لألصل.

(: قاميت إحيدى المنشيآت بيإحالل فيرن جدييد بيدالً مين أحيد أفرانهيا 9مثيال )

جنيه سيددت نقيداً، وكانيت  500000جديد القديمة، وقد بلغت تكلفة الفرن ال

جنييه وكيان مجميع اإلهيال  الخياص بيه وقيت  400000تكلفة الفرن القديم 

جنيه، علما بأن مخلفات الفرن القديم لم يكن لها أي قيمة  380000اإلحالل 

 بيعية.

 المطلوب: إجراء قيود اليومية إلثبات العملية السابقة.

 الحل

 بيان دائن مدين

 

 

380000   

20000 

 

 

 

 

40000 

  تكلفة ومجمع اهال  الفرن القديم: يتم استبعاد

 من مذكورين

 حي/ مخصص اإلهال  )للفرن القديم(

 حي/ خسارة االستبعاد 

 إلى األصول الثابتة )الفرن القديم(      

 اثبات الفرن الجديد:  

 من حي/ األصول الثابتة  500000

 إلى حي/ النقدية       50000 

جنييه  500000(: قامت احدى المنشآت بشراء أصل ثابت بمبليغ 10مثال )

تليف أحيد  31/12/2018سنوات، وفى  5وعمره المتوقع  1/1/2016فى 

من تكلفة األصل، وتقرر شيراء جيزء  %30أجزاءه الهامة والذي تبلغ نسبته 

تحسين القدرة االنتاجية لألصيل اخر بدال منه وتركيبه وسوف يؤدى ذل  الى 

وزيييادة عمييره ايضييا لمييدة سيينة إضييافية وتبلييغ تكلفيية شييراء الجييزء الجديييد 

 جنيه. 10000جنيه وتكاليف تركيبه  120000

قبيل  31/12/2018المطلوب: بيان المعالجة المحاسبية، وتكلفة األصل فيي 

االسيييتبعاد وبعيييده، وبعيييد تركييييب الجيييزء الجدييييد، وأيضيييا تكلفتيييه فيييي 

 ، وأثر ذل  على الميزانية.31/12/2019

 الحل
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 )قبل إزالة الجزء التالف(  2018/ 31/12الميزانية في 

 األصول الثابتة   500000

 سنوات   3سنوات( ×  5ج ÷ 500000( مجمع اإلهال  )-) ( 300000)

 التكلفة الدفترية لألصل  200000

سينوات فيي  3، وتليف أحيد أجزائيه بعيد 1/1/2016األصل تم شراؤه في  ▪
31/12/2018. 

 ج150000=  %30×  500000تكلفة الجزء التالف =  ▪
سينوات =  3سينوات( ×  5÷  150000مجمع إهال  الجيزء التيالف = ) ▪

 ج90000
 اثبات استبعاد الجزء التالف: (أ)

 بيان دائن مدين 

 

 

90000   

60000 

 

 

 

 

150000 

   تكلفة ومجمع اهال  الجزء التالف:  استبعاديتم 

 من مذكورين 

 حي/ مخصص اإلهال  )مجمع إهال  الجزء التالف المستبعد( 

 حي/ خسارة االستبعاد )للجزء التالف المستبعد(  

 إلى األصول الثابتة )تكلفة الجزء التالف المستبعد(       

 )بعد اإلزالة وقبل تركيب الجزء الجديد( 2018/ 31/12الميزانية في 

 (  15000تكلفة الجزء التالف  –  500000األصل الثابت ) 350000

 مجمع إهال  الجزء التالف(    90000  – 300000( مجمع اإلهال  )-) ( 210000)

 التكلفة الدفترية لألصل  140000

 اثبات إضافة الجزء الجديد: ( ب)

 بيان دائن مدين 

 

 

120000   

10000 

 

 

 

 

130000 

   : اثبات تكلفة شراء الجزء الجديد وتركيبه

 من مذكورين 

 حي/ تكلفة الجزء الجديد 

 حي/ تكلفة التركيب  

 إلى حي/ النقدية       

 

 



38 

 

130000 

 اثبات إضافة تكلفة الجزء الجديد على األصل الثابت:  

 من حي/ األصل الثابت  

  

120000 

10000 

 إلى مذكورين     

 حي/ تكلفة الجزء الجديد     

 حي/ تكلفة التركيب     

 تركيب الجزء الجديد()بعد اإلزالة وبعد   2018/ 31/12الميزانية في 

شامل   130000+ تكلفة الجزء الجديد  350000األصل الثابت )  4800000

 التركيب(  

 ( مجمع اإلهال   -) ( 210000)

 التكلفة الدفترية لألصل  270000

 :2019/ 31/12اثبات قيمة األصل في  (ج )
سنوات =   3÷  270000=  2019قسط اإلهال  السنوي خالل عام 

 ج 90000

 بيان دائن مدين 

 

90000 

 

 

 

90000 

 اثبات قسط اإلهال : 

 من حي/ قسط اإلهال  

 إلى حي/ مخصص اإلهال       

 

90000 

 ترحيل قسط اإلهال  إلى حي/ أ. خ:  

 من حي/ أ. خ  

 إلى حي/ قسط اإلهال       90000 

 )بعد عام من تركيب الجزء الجديد(  2019/ 31/12الميزانية في 

 األصل الثابت   4800000

 ( 90000+  210000( مجمع اإلهال  )-) ( 300000)

 التكلفة الدفترية لألصل  180000

 القياس الالحق لألصول الثابتة )القياس بعد االعتراف(: 2/1/5

يتم اثبات األصول الثابتة عنيد اقتنائهيا ألول ميرة بالتكلفية. وفيي حالية 

تقيياس بالتكلفيية أيضيياً، حيييث تظهيير القييياس الالحييق لألصييول الثابتيية فإنهييا 

األصول الثابتة بالتكلفة مطروحا منها مجميع االهيال  وأيضيا مطروحيا منهيا 

 خسارة االضمحالل في قيمة األصل )في حالة حدوثها(.
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 2016(: قامت إحدى المنشآت بشراء أصل ثابيت فيي بدايية عيام 11مثال )

سينوات وتسيتخدم  10جنيه ويبلغ عميره اإلنتياجي  500000بتكلفة قدرها 

طريقة القسط الثابت في إهالكه، وال توجد قيمة تخريدية له في نهاية عمرها 

صييل اإلنتيياجي، وتبييين أن الخسييائر المتراكميية نتيجيية انخفيياض قيميية هييذا األ

 جنيه.  40000مبلغ  2019الثابت قد بلغت حتى نهاية عام 

المطلوب: بيان كيفية إظهار قيمة األصل الثابت في قائمة المركيز الميالي فيي 

 .2019نهاية عام 

 الحل:

 األصول الثابتة 500000
 4×  50000سينوات =  10÷  500000( مجمع اإلهال  -) ( 20000)

 سنوات
 الدفترية= التكلفة  300000

 ( خسائر االضمحالل-) ( 40000)
 = تكلفة األصل بعد خسائر االضمحالل 260000

 إهال  األصول الثابتة: 2/1/6

اإلهييال  هييو التوزيييع المنييتظم لقيميية األصييل الثابييت علييى مييدار عمييره 

اإلنتاجي المتوقع، ويتم حسياب اإلهيال  عليى أسياس القيمية القابلية ل هيال  

وهي تكلفة األصل الثابت مطروحاً منها القيمة التخريدية المقدرة له في نهاية 

 ات قيمة. والتي يمكن تجاهلها إذا كانت غير ذعمره االنتاجي المتوقع 

ويقاس العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل من خالل؛ الفترة المتوقع خاللها 

االنتفاع باألصل الثابت، أو عدد الوحدات المتوقع الحصول عليها مين األصيل 

 الثابت.

فيما يلي؛ استخدام األصل، التقادم، مضى المدة،  اإلهال وتتمثل أسباب 

عتبيار عنيد تحدييد العمير اإلنتياجي يجب أخيذ العواميل اآلتيية فيي االوبالتالي 

 المتوقع لألصل:

 االستخدام المتوقع لألصل. -
التآكييل المييادي المتوقييع الييذي يعتمييد علييى عوامييل التشييغيل، مثييل عييدد  -

 الورديات وبرامط االصالح والصيانة والمحافظة على األصل.

 التقادم الفني الناتط عن تقدم في االنتاج أو تغير في الطلب. -

 القانونية المفروضة على استخدام األصل.القيود  -
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يبدأ إهال  األصل عندما يكون متاحياً لالسيتخدام، أي عنيدما يكيون فيي 

ييتم االعتيراف بعيبء و مكانه وحالته التي يصبح عليها قادراً عليى التشيغيل.

اإلهال  عن كل فترة في األرباح والخسائر )قائمة الدخل( ما لم ييدرج ضيمن 

 وتتمثل طرق اإلهال  فيما يلي:القيمة الدفترية ألصل آخر. 

طريقة القسط الثابت: حيث يهل  األصل بمقدار ثابت خالل عمره االنتاجي  .1
 المقدر.

متناقصية خيالل عميره  طريقة القسط المتناقص: حيث يهلي  األصيل بقييم .2
 اإلنتاجي المقدر.

طريقة مجموع الوحيدات: حييث يهلي  األصيل بقييم متغييرة خيالل عميره  .3
 اإلنتاجي المقدر، وذل  حسب عدد الوحدات المنتجة.

 
جنيه، ويبلغ  155000بشراء آلة تكلفتها  (: قامت إحدى المنشآت12مثال )

جنييه،  5000خيردة سينوات، وقيمتهيا المقيدرة ك 5عمرها اإلنتاجي المقيدر 

 وحدة.  40000وبفرض أن اإلنتاج المتوقع لها خالل عمرها اإلنتاجي 

المطلوب: بيان الطرق المختلفة التي يمكن ان تستخدمها الشركة عند حساب 

 اإلهال  لهذه اآللة، مع توضيح المعالجة المحاسبية لقسط اإلهال  السنوي.

 طريقة القسط الثابت: (أ)
 ج30000سنوات =  5( ÷ 5000 – 155000الثابت = )قسط اإلهال  

 بيان دائن مدين 
 

30000 
 

 
 

30000 

 اثبات قسط اإلهال : 
 من حي/ قسط اإلهال  

 إلى حي/ مخصص اإلهال       
 

30000 
 ترحيل قسط اإلهال  إلى حي/ أ. خ:  

 من حي/ أ. خ  
 إلى حي/ قسط اإلهال       30000 

 السنة األولي:الميزانية في نهاية 

 األصول الثابتة 155000

 ( مجمع اإلهال  -) ( 30000)

125000  
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 الميزانية في نهاية السنة الثانية:

 األصول الثابتة 155000

 ( مجمع اإلهال  -) ( 60000)

95000  

 الميزانية في نهاية السنة الخامسة:

 األصول الثابتة 155000

 ( مجمع اإلهال  -) ( 150000)

5000  

 )ب( طريقة القسط المتناقص )باستخدام معدل اإلهال  المتناقص(:

طبقاً لهذه الطريقة يتم تحديد معيدل اإلهيال  السينوي واإلهيال  السينوي كميا 

 يلي:
     2          

 % 40=  100ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي × معدل اإلهال  المتناقص = 
                     5 

 السنة
قيمة األصل في 

 بداية السنة

قسط اإلهال  السنوي 

 %40المتناقص بمعدل 
 قيمة األصل في نهاية السنة

 155000 األولى
155000  ×40%  =

62000 

155000 – 62000   =

93000 

 37200=  %40×  93000 93000 الثانية
93000 – 37200   =

55800 

 22320=  %40×  55800 55800 الثالثة
55800 – 22320   =

33480 

 13392=  %40×  33480 33480 الرابعة
33480 – 13392   =

20088 

 )القيمة التخريدية( 5000 15088 20088 الخامسة
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 قيود اليومية: 

 بيان دائن مدين 
 

62000 
 

 
 

62000 

 اثبات قسط اإلهال  للسنة األولي: 
 من حي/ قسط اإلهال  

 إلى حي/ مخصص اإلهال       
 

62000 
 ترحيل قسط اإلهال  إلى حي/ أ. خ:  

 من حي/ أ. خ  
 إلى حي/ قسط اإلهال       62000 

 يير قيمة قسط اإلهال  من سنة ألخري.غوتجري نفس القيود في كل سنة مع ت

 السنة األولي:الميزانية في نهاية 

 األصول الثابتة 155000

 ( مجمع اإلهال  -) ( 62000)

93000  

 الميزانية في نهاية السنة الثانية:

 األصول الثابتة 155000

 ( مجمع اإلهال  -) ( 99200)

55800  

 الميزانية في نهاية السنة الخامسة:

 األصول الثابتة 155000

 ( مجمع اإلهال  -) ( 150000)

5000  

 طريقة القسط المتناقص )باستخدام مجموع السنوات(: )ج(  

 طبقاً لهذه الطريقة يتم تحديد مجموع السنوات واإلهال  السنوي كما يلي: 

  = سنوات 5عمر األصل . 

  = 15=  1+   2+  3+   5مجموع السنوات 

 طريق المعادلة التالية: ويتم إيجاد اإلهال  المتناقص لكل سنة على حدة عن  

 العمر                                             
 القيمة التخريدية( × ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي –اهال  السنة = )قيمة األصل 

 مجموع السنوات                                                 
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                       5                  
( = يييييييييييييييييييييييي = 5000 – 155000اهال  السنة األولى × )ج 50000 

             15 

          4 
 ( = يييييييييييييييييييييييي = 5000 – 155000اهال  السنة الثانية × )ج40000 

         15 

             3     
 ( = ييييييييييييييييييييييي = 5000 – 155000اهال  السنة الثالثة × )ج30000 

             15   

                 2       
 ( = يييييييييييييييييييييي = 5000 – 155000اهال  السنة الرابعة × )ج 20000 

                15 

                1 
 ( = يييييييييييييييييييي = 5000 – 155000اهال  السنة الخامسة × )10000 

                15        

 )د( طريقة مجموع الوحدات:

ً لهذه الطريقة يتم  تحديد مجموع الوحدات ومعدل إهال  الوحدة  طبقا

 واإلهال  السنوي كما يلي: 

 القيمة التخريدية  –قيمة األصل       
 معدل اهال  الوحدة = يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 عدد الوحدات المتوقع إنتاجها         

      155000 - 5000 
 ج للوحدة3,75=  = يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي    
       40000 

  عيدد وحيدات اإلنتياج  3,75قسط اهال  السنة = معدل اهال  الوحيدة ×

 الفعلي خالل السنة.

 وحدة   8000وبفرض أن الوحدات المنتجة خالل السنة األولي بلغت  

  = ج 30000=   3.75وحدة ×    8000قسط اإلهال  عن السنة األولي 

 ويالحظ على اإلهال  ما يلي:

يجب إعادة النظر في العمر اإلنتاجي المقدر والقيمة التخريدية لكيل أصيل  .1
 رات دورية.ثابت، وأيضا إعادة النظر في طرق اإلهال  على فت

 ال يحسب إهال  لألصول المهلكة دفترياً. .2
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 ، إال فيي حالية كونيه مهلكياً ال يتوقف اإلهال  عندما يكيون األصيل عياطالً  .3
بالكاميل )إال فيي حاليية طريقية مجمييوع الوحيدات فييإن مصيروف االهييال  

 يصبح صفراً عندما ال يكون هنا  إنتاج(. 
إذا كان من المتوقع أن يستمر توقف االنتاج أو انخفاضه بشيكل جيوهري  .4

فإنه يجب حساب إهال  لألصل لمقابلية العواميل األخيرى )بخيالف عاميل 
 االستخدام(.

ي أصيوالً منفصيلة، وييتم التعاميل ميع كيل منهميا تعتبر األراضي والمبيان .5
بشكل منفصل، حيث أن األراضي ليس لها عمر محدد وبالتيالي ال تهلي ، 

 بينما المباني لها عمر محدد وبالتالي يحسب لها إهال .
 
(: قامت إحدى المنشيآت بشيراء مبنيي مقيام عليى أرض مسياحتها 13مثال )

جنيه، علمياً بيأن سيعر  1900000الشراء متر مربع، وبلغت تكلفة  1000

 جنيه للمتر. 1200متر األرض في هذه المنطقة يبلغ 

  المطلوب: كيفية اثبات قيمة كل من األرض والمباني في الميزانية.

 الحل:

 األصول الثابتة: 

 ج( 1200متر ×  1000األراضي ) 1200000

 (1200000 – 1900000المباني ) 700000

 اضمحالل قيمة األصول الثابتة: 2/1/7

يتعين على المنشأة أن تقدر في تاري  كل ميزانية ما إذا كيان هنيا  أي 

مؤشر على احتمال حدوث اضمحالل في قيمة األصول الثابتة، وإذا كان األمر 

كييذل  فإنييه يجييب أن تقييوم المنشييأة بعمييل تقييدير للقيميية االسييتردادية لألصييل 

 الثابت.
 

وعند تقدير مدى احتمال حدوث اضمحالل في قيمة األصل الثابيت فإنيه 

 يجب على المنشأة أن تأخذ في االعتبار المؤشرات التالية: 

 المصادر الخارجية للمعلومات: (أ)

حدوث انخفاض ملموس في القيمة السوقية لألصيل أثنياء الفتيرة أكثير  .1

 المعتاد.مما هو متوقع نتيجة مرور الوقت أو االستخدام 

أو ،حدوث تغيرات ملموسة ذات أثير سيلبي عليى المنشيأة أثنياء الفتيرة .2

سيوف تحييدث فيي المسييتقبل القرييب فييي البيئية التكنولوجييية والسييوق 
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والمناخ االقتصادي والتشريعي الذي تعمل فيه المنشيأة أو فيي السيوق 

 التي تم تخصيص األصل لها.

ارات أو فيي معيدالت حدوث زيادة في أسعار فائدة السوق على االسيتثم .3

العائد األخرى في السوق خالل الفترة، وأن يكون من المحتمل أن يكون 

لتليي  الزيييادة تييأثير علييى سييعر الخصييم المسييتخدم فييي حسيياب القيميية 

االسييتخدامية لألصييل ممييا يسييفر عيين اضييمحالل ملمييوس فييي القيميية 

 االستردادية لألصل.

يالية إذا تجاوزت القيمة الدفترية لصافي أصيول المنشيأ .4 ة قيمهيا الرأسمي
 طبقاً ألسييعار السوق.

 

 المصادر الداخلية للمعلومات: ( ب)

 توافر دليل عن تقادم أو حدوث تلف مادي في األصل. .1
حدوث تغييرات ملموسة ذات تأثير سلبي على المنشأة خيالل الفتيرة أو  .2

يتوقع حدوثها في المستقبل القريب الذي يستخدم فيه األصيل أو يتوقيع 
ه التغيرات تشمل تخريد األصل والخطط الخاصة بتوقف استخدامه، وهذ

العمليات المرتبطية باألصيل، أو خطيط تتعليق بالتصيرف فيي األصيل أو 
بيعه قبل التاري  المتوقع وإعادة تقيدير العمير اإلنتياجي لألصيل بحييث 

 يكون له نهاية محددة.
صيل توافر دليل من التقارير الداخلية يشير إلى أن األداء االقتصادي لأل .3

 سوف أو يتوقع أن يكون سيئاً. 
 

ويتمثل اضمحالل قيمة األصل في مقدار النقص في القيمة االسيتردادية 

 لألصل الثابت عن قيمته الدفترية، ويتم توضيح ما سبق على النحو التالي:

 القيمة الدفترية لألصل: هي تكلفة األصل مطروحاً منها مجمع االهال . .1
االستردادية لألصل: هي صافي القيمة البيعية لألصل أو قيمته عند القيمة   .2

 االستخدام أيهما أكبر.
صافي القيمة البيعية لألصل: هيي القيمية المقيدرة لبييع األصيل مطروحياً  .3

 منها تكاليف بيعه المقدرة.
قيمة األصل عند االستخدام: هي القيمة الحالية للتدفقات النقديية المتوقيع  .4

 ن األصل عند استخدامه حتى نهاية عمره.الحصول عليها م
قيمة خسائر اضمحالل األصيل = مقيدار الينقص فيي القيمية االسيتردادية  .5

 لألصل الثابت عن قيمته الدفترية.
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جنيييه  1000000(: تمتليي  إحييدى المنشييآت أصييل ثابييت تكلفتييه 14مثييال )

 جنيه، وتوافرت عنه البيانات التالية: 600000ومجمع إهالكه 

جنيه، وسوف تتحمل الشركة  320000عية )قيمته العادلة( اآلن قيمته البي -
 جنيه. 20000من أجل بيعه بهذه القيمة مصاريف بيع قدرها 

إذا قامت الشركة باستخدامه خالل باقي عمره اإلنتياجي فانيه سيوف يحقيق  -
تدفقات نقدية خالل عميره اإلنتياجي، وتقيدر القيمية الحاليية لهيذه التيدفقات 

 يه.جن 330000بمبلغ 
 

  المطلوب: تحديد كل من:

  القيمة الدفترية لألصل. .1
 صافي القيمة البيعية )القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع(. .2
 لألصل. االستخدامية القيمة .3
 القيمة اإلستردادية لألصل. .4
 األصل. خسارة االضمحالل في قيمة .5

 الحل:

 مجمع اإلهال  –القيمة الدفترية = قيمة األصل  .1
ج400000=  600000 – 100000=                 

 مصاريف البيع –البيعية = القيمة البيعية  القيمةصافي  .2
 ج 300000=   20000  – 320000=       

القيمة االستخدامية لألصل = القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة من  .3
 ج330000=  األصل

 
القيمة البيعية أو القيمة االسيتخدامية القيمة االستردادية لألصل = صافي  .4

 أيهما أكبر 330000أو  300000أيهما أكبر، أي 
 ج 330000=        

 القيمة االستردادية –خسارة االضمحالل = القيمة الدفترية  .5
 ج 70000=   330000 – 400000=     

 األصول الثابتة 1000000

 ( مجمع اإلهال   -) ( 600000)

 التكلفة الدفترية=  400000

 ( خسائر االضمحالل-) ( 70000)

 = تكلفة األصل بعد خسائر االضمحالل 330000
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 مبلييغ 1/1/2019فييي الدفترييية ألحييد األصييول  بلغييت التكلفيية (:15مثييال )

جنيه مجمع اإلهال (، وكيان  100000جنيه،  500000جنيه ) 400000

أن القيمية  31/12/2019سنوات، وتبين للمنشأة في  10عمره االفتراضي 

  جنيه. 290000االستردادية لألصل هي 

 هذا األصل، وكيفية معالجتها. خسارة االضمحالل في قيمة المطلوب: تحديد

 الحل:

سيينوات =  10÷  500000=  2019قسييط اإلهييال  السيينوي عيين عييام 

 ج50000

  50000+  100000=  31/12/2019مجميييييع اإلهيييييال  فيييييي  =

 ج150000

 150000 – 500000=  31/12/2019الدفترييييية فييييي  التكلفيييية  =

 ج350000

 ج290000=  31/12/2019لقيمة االستردادية لألصل في ا 

  = ج60000=  290000 – 350000هنا  خسائر اضمحالل 

 

60000 

 اثبات خسائر االضمحالل: 

 من حي/ خسائر االضمحالل

 إلى حي/ مجمع خسائر االضمحالل       60000 

 ترحيل خسائر االضمحالل إلى حي/ أ. خ:  60000

 من حي/ أ. خ

 إلى حي/ خسائر االضمحالل       60000 

 :31/12/2019الميزانية في 

 األصول الثابتة 500000

 ( مجمع اإلهال  -) ( 150000)

 = التكلفة الدفترية 350000

 ( خسائر االضمحالل-) ( 60000)

 = تكلفة األصل بعد خسائر االضمحالل 290000
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 استبعاد األصل من الدفاتر: 2/1/8

يتم استبعاد القيمة الدفترية )تكلفة األصل ومجمع اهالكه( مين اليدفاتر  

في حالة بيعه أو االستغناء عنيه أو فيى حالية عيدم توقيع الحصيول عليى أيية 

منييافع اقتصييادية مسييتقبلية منييه )تكهينييه(، ويييتم إدراج األربيياح أو الخسييائر 

 من عملية االستبعاد في قائمة الدخل.الناتجة 

تلي  إحيدى المنشيآت أحيد األصيول الثابتية اليذي تبليغ تكلفتيه (: تم16مثال )

جنيه، وقد تم اليتخلص منيه لعيدم  80000جنيه، ومجمع إهالكه  100000

 توقع تحقيق أي منافع اقتصادية مستقبلية منه في ظل الفروض التالية: 

 جنيه.  25000تم بيع األصل بمبلغ  -
 جنيه.  18000تم بيع األصل بمبلغ  -
 جنيه. 20000تم بيع األصل الثابت بمبلغ  -

 المطلوب: بيان المعالجة المحاسبية للتخلص من هذا األصل.

 الحل:

 
 

25000 
80000 

 
 
 
 

 ج:25000بيع األصل بمبلغ 
 من مذكورين

 حي/ النقدية )بقيمة البيع(
 حي/ مخصص إهال  األصل

  
100000 
5000 

 إلى مذكورين      
 حي/ األصل الثابت     
 حي/ أرباح بيع أصول ثابتة     

 
 

18000 
80000 
2000 

 
 
 
 

 ج:18000بيع األصل بمبلغ 
 من مذكورين

 حي/ النقدية )بقيمة البيع(
 حي/ مخصص إهال  األصل
 حي/ خسائر بيع أصول ثابتة

 إلى حي/ األصل الثابت       100000 
 
 

20000 
80000 

 
 
 
 

 ج:20000بيع األصل بمبلغ 
 من مذكورين

 حي/ النقدية )بقيمة البيع(
 حي/ مخصص إهال  األصل

 إلى حي/ األصل الثابت        100000 
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 اإلفصاح عن األصول الثابتة: 2/1/9

أ( يجب أن تفصح القوائم المالية عميا يليي لكيل مجموعية مين مجموعيات  (

 األصول الثابتة:

 أسس القياس المستخدمة لتحديد القيمة الدفترية لألصول. .1
 طرق اإلهال  المستخدمة، واإلهال . .2
 األعمار االنتاجية المقدرة أو معدالت االهال  المستخدمة. .3
ً القيمة الدفترية ومجمع االهال   .4 لييه مجميع الخسيارة الناتجية إ مضافا

 عن اضمحالل قيمة األصل فى بداية ونهاية الفترة.
كشف تسوية يوضح القيمة الدفترية فى بداية ونهاية الفترة يظهر ما  .5

يلييي؛ اإلضييافات، االسييتبعادات، األصييول المقتنيياة نتيجيية عمليييات 
 اإلدماج. 

 ئمة الدخل.الخسارة الناتجة عن اضمحالل القيمة والمدرجة فى قا .6
 

 يجب أن تفصح القوائم المالية أيضا عما يلي: )ب( 

وقيمية هيذه القييود ، مدى وجود أية قيود على ملكية األصول الثابتية .1
وكذا اإلفصاح عين األصيول الثابتية المرهونية كضيمان ، )إن وجدت(

 ألية التزامات.
 قيمة اإلنفاق على األصول الثابتة خالل فترة تكوينها. .2
 االرتباطات التعاقدية القتناء أصول ثابتة مستقبالً.قيمة  .3

 
 من الضروري االفصاح عن: )ج(

بيه فيى قائمية اليدخل أو  تيم اإلعتيرافاإلهال  المحمل للفترة سيواء  .1
 كجزء من تكلفة أصول أخرى خالل الفترة.

 رصيد مجمع اإلهال  في نهاية الفترة. .2
 

 الثابتة التي تم اضمحالل قيمتها.)د( اإلفصاح عن البيانات الخاصة باألصول 

: أراضييي 2019/ 1/ 1(: فيمييا يلييي تكلفيية األصييول الثابتيية فييي 17مثييال )

 90000جنييه، أثياث  300000جنيه، آالت  420000، مباني 800000

 تمت العمليات التالية: 2019وخالل عام  جنيه. 200000جنيه، سيارات 

 35000آالت بمبليغ جنييه، كميا تيم بييع  120000تم شيراء آالت بمبليغ  -
 جنيه. 30000جنيه علماً بأن تكلفتها 

 جنيه. 10000تم تكهين أثاث تبلغ تكلفته  -
 جنيه. 60000تم شراء سيارات بمبلغ  -
 جنيه بضمان األراضي. 300000تم الحصول على قرض بمبلغ  -

 2019/ 12/ 31المطلوب: بيان ما يتم اإلفصاح عنه في 
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 الحل:

 :31/12/2019ما يتم اإلفصاح عنه في 

 )بالجنيه(: 2019كشف حركة األصول خالل عام  .1
األصول 

 الثابتة 

 رصيد األصول 

 1/1/2019في 
 االستبعادات االضافات

 رصيد األصول 

 31/12/2019في 

 800000 - - 800000 أراضي

 420000 - - 420000 مباني 

 390000 (30000) 120000 300000 آالت

 80000 (10000) - 90000 أثاث

 260000 - 60000 200000 سيارات 

 جنيه بضمان األراضي. 300000تم الحصول على قرض بمبلغ  .2
 

 المحاسبة عن األصول غير الملموسة: 2/2

 مفهوم األصول غير الملموسة: 2/2/1
األصل غيير الملميوس هيو أصيل ذو طبيعية غيير نقديية يمكين تحدييده 

التقنية، التراخيص، الملكيية وليس له وجود مادي. مثل؛ المعارف العلمية أو 

الفكرييية، العالمييات التجارييية، االسييم التجيياري، حقييوق النشيير، البرمجيييات، 

بييراءات االختييراع، حقييوق الطبييع، حصييص االسييتيراد، االمتيييازات، تكيياليف 

 ويمكن تحديد األصل غير الملموس في حالة: التطوير، ... ال .

عزليه عين المنشيأة أو بيعيه  . أن يكون قابالً للفصل، أي أن يمكن فصله أو1

 أو التنازل عنه أو الترخيص به أو تبادله.

 . أو أن ينشأ عن حقوق تعاقدية أو حقوق قانونية.2

 االعتراف والقياس األولى لألصل غير الملموس: 2/2/2

يعترف باألصل غير الملموس إذا كان مين المحتميل أن يتسيبب األصيل 

لى المنشأة، ويمكن قيياس تكلفية األصيل إفي تدفق منافع اقتصادية مستقبلية 

وأال يكون األصل ناتط عن نفقات تم إنفاقها داخليياً عليى  بدرجة يعتمد عليها،

 بند غير ملموس.

ف أسييلوب حسيياب ويقيياس األصييل غييير الملمييوس بالتكلفيية، وال يختليي 

تكلفته عن األسلوب المتبيع فيي قيياس تكلفية األصيول الثابتية. حييث تحسيب 

منييه الخصييم التجيياري  تكلفتييه حسييب السييعر األساسييي للشييراء، مسييتبعداً 

والخصييومات المشييابهة، ومضييافاً إليييه الجمييار  والرسييوم والضييرائب غييير 
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صيل غيير المستردة، كما يضياف إلييه أي تكياليف متعلقية مباشيرة بإعيداد األ

 الملموس لالستخدام في الغرض الذي اقتنى من أجله.

وفى حالة اقتناء أي أصل غير ملموس ضمن تجميع األعمال فإن تكلفة 

  هذا األصل هي قيمته العادلة في تاري  االقتناء.

ويقصييد بتجميييع األعمييال تجميييع منشييآت أو أنشييطة أعمييال منفصييلة 

، وينتط عين معظيم عملييات التجمييع لتكوين منشأة واحدة تعد القوائم المالية

حصول منشأة واحدة هي المنشأة المقتنيية عليى سييطرة عليى نشياط أعميال 

 منشأة أو أكثر )المنشأة المقتناة(. 

وإذا تم اقتناء األصل غير الملموس عن طريق منحة حكومية فإن تكلفة 

هييذا األصييل هييي قيمتييه العادليية فييي تيياري  الحصييول علييى المنحيية أو عنييد 

قاقها، ويتبع احياناً كبديل آخر إثبات قيمة المنحة واألصل غير الملموس استح

 بقيمة رمزية.

بالحصيول عليى منحية  1/1/2019فيي  (: قاميت إحيدى المنشيآت18مثال )

جنيييه نظييير  200000حكومييية تتمثييل فييي حييق معرفيية قيمتهييا العادليية 

 سنوات. 4استخدامها لمدة 

 ه المنحة.المطلوب: بيان المعالجة المحاسبية لهذ

 الحل:

 يجري القيد التالي: 1/1/2019عند اقتناء المنحة في 

200000  
200000 

 من حي/ حق المعرفة 
 إلى حي/ إيرادات منح مؤجلة    

 كما يلي: 1/1/2019وتظهر قائمة المركز المالي في 

 
200000 

 
 

200000 

 :ضمن بنود األصول غير الملموسة
 حق المعرفة

 
 االلتزامات المتداولة:ضمن بنود 

 إيرادات منح مؤجلة    
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يجيري  31/12/2019سينوات، وفيي  4ويتم اسيتهال  حيق المعرفية عليى 

 القيد التالي:

50000  

50000 

 من حي/ قسط استهال  حق المعرفة

 إلى حي/ مخصص استهال  األصل حق المعرفة    

يجيري  31/12/2019كما يتم توزيع قيمة المنحة على نفيس الفتيرة، وفيي 

 القيد التالي:

50000  

50000 

 من حي/ إيرادات منح مؤجلة

 إلى حي/ إيرادات منح تخص العام    

 كما يلي: 31/12/2019وتظهر قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 

 
50000 

 
 

50000 

 ضمن بنود المصروفات: 
 قسط استهال  حق المعرفة 

 .............. 
 اإليرادات: ضمن بنود 

 إيرادات منح تخص العام     
 

 كما يلي: 31/12/2019وتظهر قائمة المركز المالي في 

 
 
 

150000 
 

150000 

 
200000 

(50000 ) 

 ضمن بنود األصول غير الملموسة: 
 حق المعرفة 

 ( مخصص استهال  حق المعرفة -)
 

 ضمن بنود االلتزامات المتداولة: 
 إيرادات منح مؤجلة     

عندما يتضمن أحد األصول الملموسة، أصول غيير ملموسية مثيل نظيم 

الحاسبات والبرمجيات فإنه يجب الفصل بينهما، وقيد يتطليب األمير اسيتخدام 

الحكم الشخصي في تحديد العنصر الذي يتمتع بأهمية أكبر، ومن ثيم هيل ييتم 

 ملموسة.معالجته كأصول ثابتة أو أصول غير 

 400000(: قامت احدى المنشآت بشراء أجهيزة حاسيبات بمبليغ 19مثال )

 جنيه.  200000جنيه، باإلضافة الى برمجيات قيمتها 

 المطلوب: تحديد التكلفة الممكن اعتبارها أصل غير ملموس.

 الحل:
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ج تدرج ضمن األصول الثابتة، بينما تكلفة 400000تكلفة أجهزة الحاسبات 

 ج تدرج ضمن األصول غير الملموسة.200000البرمجيات 

 

 

400000 

 

200000 

 األصول غير المتداولة:

 األصول الثابتة:

 أجهزة الحاسبات 

 األصول غير الملموسة:

 برمجيات    

جنييه للحكومية  800000(: قاميت احيدى المنشيآت بسيداد مبليغ 20مثال )

 10لمييدة المصييرية للحصييول علييى تييرخيص بمزاوليية العمييل داخييل الييبالد 

 ج. 500000سنوات، كما بلغت تكلفة إقامة البنية األساسية للمنشأة مبلغ 

 المطلوب: تحديد التكلفة الممكن اعتبارها أصل غير ملموس. 

 الحل:

ج تييدرج ضييمن األصييول 500000تكلفيية إقاميية البنييية األساسييية للمنشييأة 

ول ج تدرج ضيمن األصي 800000الثابتة، بينما قيمة ترخيص مزاولة العمل 

 غير الملموسة.

يمكن تبادل أصل أو أكثر من األصول غير الملموسة مقابل أصول غيير 

 نقدية ونقدية، وتعالط مثل األصول الثابتة تماماً على النحو التالي:

يقاس األصل غير الملموس المقتنى بالقيمية العادلية، إذا أمكين تحدييدها،  . 1

 وهنا قد ينشأ ربح أو خسارة مبادلة.

حالة عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة، يقاس األصيل غيير الملميوس في  .2

 المقتنى بالتكلفة الدفترية لألصول المتنازل عنها.

2/2/3  ً  :األصول غير الملموسة المتولدة داخليا

يتم االعتراف بما يتم شرائه من العالمات التجارية واألسيماء التجاريية 

المشييابهة كأصييول غييير ملموسيية، وال يييتم خييرى وحقييوق النشيير والبنييود األ

 نتاجه داخلياً من هذه البنود.إعتراف بما يتم اإل

وعلييى المنشييأة أن تعتييرف بالنفقييات المتكبييدة داخلييياً علييى بنييد غييير 

ملموس )بما في ذل  كل النفقات على أنشطة البحوث والتطيوير( كمصيروف 
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ى شيروط االعتيراف فور إنفاقها ما لم تشكل جزءاً من تكلفة أصل آخر يستوف

 الواردة في هذا المعيار.

وتقوم المنشأة باالعتراف بالنفقات التالية كمصروف وال يتم االعتيراف 

 بها كأصول غير ملموسة:

العالمات والشعارات وحقوق االصدار وقائمة العمالء والبنود المماثلة في   ▪
 الجوهر والمتولدة داخلياً. 

التأسيس مثل التكاليف القانونية   تكاليف بدء النشاط والتي تشمل تكاليف ▪
واألتعاب والرسوم التي يتم إنفاقها عند تأسيس كيان قانوني جديد،  
والنفقات التي يتم إنفاقها الفتتاح نشاط جديد أو لبدء عمليات جديدة أو  

 لطرح منتجات جديدة والتي تعرف بالتكاليف السابقة على بدء النشاط. 
 أنشطة التدريب.  ▪
 لترويط. أنشطة اإلعالن وا ▪
 نقل مقر أو إعادة تنظيم كل المنشأة أو جزء منها.  ▪
 الشهرة المتولدة داخلياً.  ▪

(: قامت احدى المنشآت بتأسيس كيان تابع لها وبلغت النفقات التي 21مثال )

 تحملتها ما يلي:

 تكاليف تأسيس )أتعاب محاماة، ورسوم تأسيس أخرى( 60000
 تكاليف تدريب 20000
 دعاية وإعالنتكاليف  40000
 تكاليف متعلقة بإعادة تنظيم المنشأة 30000

 المطلوب: تحديد التكلفة الممكن اعتبارها أصل غير ملموس.

 الحل:

ييتم  جميع النفقات السابقة تعالط كمصروفات وتحمل على قائمية اليدخل، وال 

 االعتراف بها كأصول غير ملموسة.

 القياس الالحق لألصول غير الملموسة: 2/2/4

يتم اثبات األصول غير الملموسة عند اقتنائها ألول مرة بالتكلفة. وفيي 

حالة القياس الالحق لألصول غير الملموسة فإنها تقاس بالتكلفة أيضاً، حييث 

تظهر األصول غير الملموسة بالتكلفة مطروحا منها مجمع االستهال  وأيضيا 

خسارة االضمحالل في قيمة األصل غيير الملميوس )فيي حالية مطروحا منها 

 حدوثها(، وبذل  ال تختلف عن األصول الثابتة.
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 استهال  األصول غير الملموسة: 2/2/5

ال تختلييف طييرق اسييتهال  األصييول غييير الملموسيية عيين طييرق اهييال  

األصييول الثابتيية، ويييتم اختيييار طريقيية االسييتهال  بمييا يالئييم اليينمط المتوقييع 

هال  المنيافع االقتصيادية المسيتقبلية المتوقعية لألصيل غيير الملميوس، الست

وتطبق نفس الطريقة بشكل ثابت من فترة ألخرى ما لم يكن هنا  تغييير فيي 

النمط المتوقع الستهال  هذه المنافع االقتصادية المستقبلية المتوقعة لألصيل. 

ل بدرجية يعتميد وإذا لم تستطيع المنشأة تحديد النمط الذي تسيتهل  بيه األصي 

 عليها، فتقوم المنشأة باستخدام طريقة القسط الثابت.

ويبدأ االستهال  عندما يكون األصل غيير الملميوس متاحياً لالسيتخدام، 

أي عندما يكون في مكيان وحالية تسيمح ليه بالتشيغيل بالطريقية التيي تراهيا 

لكاً اإلدارة، ويتوقف االستهال  في تاري  عدم االعتيراف بيه، أو كونيه مسيته

 بالكامل أيهما أقرب.

وييييتم االعتيييراف باالسيييتهال  كمصيييروف فيييي قائمييية اليييدخل، اال إذا 

استخدمت المنافع الناتجة من األصل غير الملموس في انتياج أصيول أخيرى، 

 وفى هذه الحالة فإن االستهال  يدرج ضمن تكلفة األصل االخر.

المنشيأة  ويقاس العمر اإلنتاجي عن طريق أي من؛ الفتيرة التيي تتوقيع

خاللها أن تنتفع باألصل غير الملموس، أو عدد وحدات االنتاج أو أي وحدات 

 مناسبة أخرى تتوقع المنشأة الحصول عليها من ذل  األصل غير الملموس.

وإذا لم تتمكن المنشأة من تقيدير العمير اإلنتياجي ألصيل غيير ملميوس 

ل هييو عشييرة بدرجيية يعتمييد عليهييا فيفتييرض أن العميير اإلنتيياجي لهييذا األصيي 

 سنوات.

 2000000(: تمتل  إحدى المنشيآت أصيل غيير ملميوس تكلفتيه 22مثال )

جنيييه، ولييم تسييتطيع المنشييأة تحديييد اليينمط الييذي تسييتهل  بييه األصييل غييير 

الملمييوس بدرجيية يعتمييد عليهييا، كمييا لييم تييتمكن المنشييأة ميين تقييدير عمييره 

 اإلنتاجي المتوقع.

 ألصل غير الملموس.المطلوب: بيان كيفية حساب استهال  هذا ا

 الحل:
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طالما لم تستطع المنشأة تحديد النمط الذي تستهل  به األصل غيير الملميوس 

 بدرجة يعتمد عليها، كما لم تتمكن المنشأة من تقدير عمره اإلنتاجي المتوقع.

فيييتم حسيياب قسييط االسييتهال  السيينوي طبقيياً لطريقيية القسييط الثابييت، وعلييى 

 أساس عمر مقدر بعشر سنوات.

 ج 20000سنوات =  10جنيه ÷  2000000االستهال  السنوي =  قسط

20000  

20000 

 من حي/ قسط استهال  األصل غير الملموس

 إلى حي/ مخصص استهال  األصل غير الملموس    

وهنا  العديد من العواميل التيي تؤخيذ فيي االعتبيار عنيد تحدييد العمير 

 اإلنتاجي لألصل غير الملموس، منها:

 االستخدام المتوقع لألصل غير الملموس. .1

 التقادم الفني والتكنولوجي وأي تقادم آخر. .2

استقرار الصناعة التي يستخدم فيها األصيل غيير الملميوس والتغيير فيي  .3

 الطلب على المنتجات أو الخدمات التي ينتجها األصل غير الملموس.

 تصرفات المنافسين الحاليين والمحتملين. .4

نة المطلوبيية للحصييول علييى المنييافع االقتصييادية مسييتوى نفقييات الصيييا .5

 المستقبلية المتوقعة من األصل غير الملموس. 

فترة التحكم في األصل غير الملميوس وكيذل  المحيددات القانونيية أو ميا  .6

في حكمها المتعلقة باستخدام األصل غير الملميوس مثيل تيواري  انتهياء 

 عقود االتفاق المختصة باألصل غير الملموس.

إذا كييان العميير اإلنتيياجي لألصييل غييير الملمييوس يعتمييد علييى العميير مييا  .7

 اإلنتاجي ألصول أخرى في المنشأة.

 اضمحالل األصل غير الملموس: 2/2/6

يحييدث اضييمحالل فييي األصييل غييير الملمييوس عنييدما تيينخفض قيمتييه 

 االستردادية عن قيمته الدفترية، ويعالط مثل اضمحالل األصول الثابتة تماماً.
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 توقف استغالل األصل غير الملموس والتصرف فيه: 2/2/7

يتوقف االعتراف باألصل غير الملميوس ويسيتبعد مين الميزانيية عنيد؛ 

التصرف فيه بالبيع أو االستغناء عته، أو عدم توقيع تحقيق منيافع اقتصيادية 

 مستقبلية من استخدامه. 

وتتحدد األربياح أو الخسيائر الناتجية مين توقيف اسيتغالل األصيل غيير 

الملمييوس أو التصييرف فيييه علييى أسيياس الفييرق بييين صييافي عائييد التصييرف 

وقيمته الدفترية، وتدرج تل  األربياح أو الخسيائر فيي قائمية اليدخل، وتكيون 

 المعالجة مثل األصول الثابتة تماماً.

 اإلفصاح عن األصول غير الملموسة: 2/2/8

يجييب أن تفصييح المنشييأة عمييا يلييي لكييل فئيية ميين فئييات األصييول غييير  (أ)
لملموسة، على أن يتم الفصل بين األصول غير الملموسة المنتجة داخلياً ا

 واألصول غير الملموسة األخرى:

األعمييار اإلنتاجيييية المحييددة وغيييير المحييددة أو معيييدالت االسيييتهال   .1
 المستخدمة.

 طرق االستهال  المستخدمة. .2

إجمييالي القيميية الدفترييية ومجمييع االسييتهال  )متضييمناً مجمييع خسييائر  .3
 اضمحالل القيمة( في بداية ونهاية الفترة.

 بنود قائمة الدخل الذي أدرج ضمنها استهال  األصول غير الملموسة. .4

تسوية القيمة الدفترية لألصل غير الملموس فيي بدايية ونهايية الفتيرة  .5
 موضحة:

 اإلضافات لألصل غير الملموس.  ▪
الخسييائر الناتجيية عيين اضييمحالل األصييل غييير الملمييوس التييي تييم  ▪

 عتراف به خالل الفترة.اال
 االستهال  الذي تم االعتراف به خالل الفترة. ▪
 التغيرات األخرى في القيم الدفترية خالل الفترة. ▪

 على المنشأة أن تفصح أيضا عما يلي:  )ب( 

وصف لألصل غير الملموس وقيمته الدفترية وفترة االستهال    .1
 مالية للمنشأة. المتبقية له عندما يكون لألصل أهمية نسبية للقوائم ال

بالنسبة لألصول غير الملموسة المقتناة عن طريق منح حكومية   .2
ً بالقيمة العادلة تفصح المنشأة عن كل من؛   والمعترف بها أوليا
القيمة العادلة المعترف بها أولياً لهذه األصول، والقيمة الدفترية لهذه  

 األصول. 
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د على حقوق  القيمة الدفترية لألصول غير الملموسة التي توجد قيو  .3
ملكيتها وكذا القيمة الدفترية لألصول غير الملموسة المرهونة  

 كضمان لاللتزامات. 
قيمة االرتباطات التعاقدية المترتبة على اقتناء األصول غير   .4

 الملموسة. 
 

على المنشأة أن تفصح عن إجمالي المبالغ التي تم انفاقها على البحوث   (ج )
كمصروفات خالل الفترة والتي لم يتم  والتطوير والتي تم االعتراف بها 

رسملتها ضمن تكلفة أصل آخر ينطبق عليه شروط االعتراف الواردة  
 في هذا المعيار. 
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 الثانى   ملخص الفصل

 

األصول الثابتة هي أصول تقتنيها المنشأة بغرض استخدامها فيي نشياطها  ▪
لتأجيرهييا للغييير، أو ألغراضييها إلنتيياج أو تييوفير السييلع والخييدمات، أو 

اإلدارية. وهي تتمييز بميا يليي؛ أنهيا أصيول ماديية ملموسية، تحيتفظ بهيا 
المنشييأة السييتخدامها، وميين المتوقييع اسييتخدامها لمييدة تزيييد عيين فتييرة 
محاسبية واحدة، وال يكون الغرض من اقتنائها إعادة بيعها والمتاجرة بها 

ل  األصيول الثابتية؛ األراضيي، وتحقيق أرباح من وراء ذل . ومن أمثلة ت
المبييياني والمرافيييق، اآلالت والمعيييدات، األثييياث والتركيبيييات، السييييارات 

 ووسائل النقل واالنتقاالت، ... ال .
األصول غير الملموسة هي أصول ذات طبيعة غيير نقديية يمكين تحدييدها  ▪

ولكن ليس لها وجود مادي. مثل؛ المعارف العلمية أو التقنية، التراخيص، 
ملكييية الفكرييية، العالمييات التجارييية، االسييم التجيياري، حقييوق النشيير، ال

البرمجيات، براءات االختراع، حقوق الطبع، االمتيازات، تكاليف التطيوير، 
 ... ال .

يتم االعتراف بكل من األصل الثابت واألصل غير الملموس عنيدما؛ يكيون  ▪
كين قيياس من المحتمل الحصول منه على منافع اقتصادية مسيتقبلية، ويم

 تكلفة اقتنائه بدرجة يعتمد عليها.
يقاس كل من؛ األصل الثابت واألصل غير الملموس بالتكلفة، حيث تحسيب  ▪

تكلفتييه حسييب السييعر األساسييي للشييراء، مسييتبعدا منييه الخصييم التجيياري 
والخصومات المشابهة، ومضافاً إليه الجميار  والرسيوم والضيرائب غيير 

يف متعلقيية مباشييرة بإعييداد األصييل المسييتردة، كمييا يضيياف إليييه أي تكييال
 لالستخدام في الغرض الذي اقتنى من أجله.

قد يتم اقتناء أصل ثابت أو أصل غير ملموس عن طرييق اسيتبداله بأصيل  ▪
أخر أو مجموعة من األصيول األخيرى، وقيد ييتم دفيع نقديية أو الحصيول 

 عليها اثناء عملية المبادلة.
ر الملموسة عند اقتنائها ألول مرة يتم اثبات األصول الثابتة أو األصول غي ▪

 بالتكلفة، وفي حالة القياس الالحق فإنها تقاس بالتكلفة أيضاً. 
اإلهال  هو التوزيع المنتظم لقيمة األصل الثابت على مدار عمره اإلنتاجي  ▪

المتوقع، واالستهال  هو التوزيع المنتظم لقيمة األصل غير الملموس على 
 . مدار عمره اإلنتاجي المتوقع

يقاس العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل الثابت أو األصل غيير الملميوس مين  ▪
خييالل؛ الفتييرة المتوقييع خاللهييا االنتفيياع بييه، أو عييدد الوحييدات المتوقييع 

 الحصول عليها منه. 
طريقة القسط الثابيت، طريقية  تتمثل طرق اإلهال  أو االستهال  فيما يلي؛ ▪

 القسط المتناقص، طريقة مجموع الوحدات. 
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يتعين على المنشأة أن تقدر فيي تياري  كيل ميزانيية ميا إذا كيان هنيا  أي  ▪
مؤشر على احتمال حدوث اضمحالل في قيمة األصيول الثابتية أو األصيول 
غير الملموسة، وإذا كيان األمير كيذل  فإنيه يجيب أن تقيوم المنشيأة بعميل 

 تقدير للقيمة االستردادية له.
صيل غيير الملميوس يتمثيل فيي االضمحالل في قيمية األصيل الثابيت أو األ ▪

 مقدار النقص في القيمة االستردادية لألصل عن قيمته الدفترية. 
يتم استبعاد األصل الثابت أو األصل غيير الملميوس مين اليدفاتر فيي حالية  ▪

بيعه أو االستغناء عنه أو في حالية عيدم توقيع الحصيول عليى أيية منيافع 
و الخسييائر الناتجيية ميين اقتصييادية مسييتقبلية منييه، ويييتم إدراج األربيياح أ

 عملية االستبعاد في قائمة الدخل.
يجب أن تفصح القوائم المالية عن كيل مجموعية مين مجموعيات األصيول  ▪

 الثابتة واألصول غير الملموسة.
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 الثانيأسئلة على الفصل 

 المطلوب إختيار اإلجابة المالئمة من بين اإلجابات المقترحة:

، %2ج بخصم تجاار  200000اشترت إحدى المنشآت أصالً ثابتاً وقد بلغت فاتورة شرائه  .1

ج، وبلغت تكاليف إعداد وتهيئة الموقا  لصصا  6000الضرائب غير المستردة عليه وكانت 

 ج. فإن تكلفة األص  الثابت تساو :2000ج، وبلغت تكاليف التركيب 1000

 شيء مما سبقال  د ج209000 ج ج200000 ب ج205000 أ

ج، مقابا  آلاة 20000ج ومجم  إهالكها 60000قامت إحدى المنشآت باستبدال آلة تكلفتها  .2

ج. فاإن نتيجاة 45000ج وقيمتها العادلاة 35000ج ومجم  إهالكها 100000تبلغ تكلفتها 

 :المبادلة

 ال شيء مما سبق د ج أرباح20000 ج ج أرباح5000 ب ج خسائر5000 أ

ج، مقابا  آلاة 20000ج ومجم  إهالكها 60000قامت إحدى المنشآت باستبدال آلة تكلفتها  .3

القيمااة التااي تسااج  بهااا ا لااة ج. فااإن 35000ج ومجماا  إهالكهااا 100000تبلااغ تكلفتهااا 

 :  المقتناة 

 ال شيء مما سبق د ج40000 ج ج100000 ب ج65000 أ

انفقات  التاي، وخالل العام كانت المصروفات ج700000في بداية العام األصول قيمة كانت  .4

 ج،20000وبفحص هاذه المصاروفات تباين أن منهاا  ج،80000على هذه األصول قيمتها 

العما ،  فايتساتمر  يقط  غياار ويياوت وشاحوم مان أيا  صايانة األصاول لكا  يتتمث  ف

فإن قيمة  أيزاء رئيسية ثم اضافتها لصصول من أي  ييادة قدرتها االنتايية. فيتتمث  والباقي

 األصول في نهاية العام:

 ال شيء مما سبق د ج720000 ج ج780000 ب ج700000 أ

وعماره المتوقا   1/1/2016 يفج 600000قامت احدى المنشآت بشراء أص  ثابت بمبلغ  .5

مان تكلفاة  %25تبلاغ نسابته   تلف أحد أيزاءه الهامة والاذ 31/12/2018سنوات، وفى  5

وساو  ياىدى كلال الاى تحساين القادرة  ،األص ، وتقرر شراء يزء اخر بدال منه وتركيباه

وتبلاغ تكلفاة شاراء الجازء الجدياد  ،االنتايية لصص  وييادة عمره ايضاا لمادة سانة إضاافية

فإن قيمة األص  ومجم  إهالكه بعاد إيالاة الجازء  .ج30000وتكاليف تركيبه  ج150000

 التالف وتركيب الجزء الجديد تساو :  

 أ
، ج630000

ج27000  
 ب

،ج000060  

ج036000  
 ج

،ج450000  

ج270000  
 ال شيء مما سبق د

 ( فإن نتيجة اإليالة:5باستخدام ما ورد في الفقرة ) .6

 ال شيء مما سبق د ج180000 ج خسارة ج60000 ب أرباح ج60000 أ

ج، علمااً 600000ومجما  إهالكاه  ج1000000المنشآت أص  ثابات تكلفتاه  إحدىتمتلل  .7

إكا قامااات الشاااركة و .ج20000 همصااااريف بيعااا و، ج350000ا ن  ةقيمتاااه البيعيااا بأن

 .ج345000الحالياة  تهاانه سو  يحقق تدفقات نقدية خالل عمره اإلنتاايي قيمإباستخدامه ف

 فإن قيمته االستخدامية تساو :  

 ال شيء مما سبق د ج345000 ج ج330000 ب ج350000 أ

 تساو : اإلستردادية لصص لقيمة ( فإن ا7باستخدام ما ورد في الفقرة ) .8

ج350000 أ ج000033 ب  ج400000 ج   ال شيء مما سبق د 
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 الفصل الثالث

 المحاسبة عن االستثمارات
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 األهداف التعليمية:
 الطالب قادراً على: كونبعد دراسة هذا الفصل، يجب أن ي

 التعرف على أنواع االستثمارات المختلفة. -
التمييييز بييين كييل ميين؛ االسييتثمار العقيياري، االسييتثمار فييي الشييركات  -

 الشقيقة، االستثمار في المشروعات المشتركة.
إدرا  شروط االعتيراف باالسيتثمارات المختلفية، واكتسياب مهيارات  -

 قياسها. 
 تفهم المعالجات المحاسبية للتحويالت من أو إلى االستثمار العقاري. -
اسييبة عيين كييل ميين؛ االسييتثمارات فييي تفهييم الطييرق المختلفيية للمح -

 الشركات الشقيقة، االستثمار في المشروعات المشتركة.
 إدرا  كيفية اإلفصاح عن االستثمارات المختلفة. -
 

 

 عناصر الفصل: 
 . مفهوم االستثمار العقاري، وشروط االعتراف به، وكيفية القياس  -1
 االستثمار العقاري. المعالجة المحاسبية للتحويالت من أو إلى  -2
 اإلفصاح عن االستثمار العقاري.  -3
 فهوم الشركات الشقيقة.  م -4
 طرق المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الشقيقة.   -5
 اإلفصاح عن االستثمارات في شركات شقيقة.  -6
 مفهوم المشروع المشتر .  -7
 العمليات واألصول والمنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة.  -8
حصص الملكية في المنشآت الخاضعة للسيطرة  المحاسبة عن طرق  -9

 .المشتركة 
 معوقات وتحديات المنشآت المتوسطة والصغيرة.  -10
 اإلفصاح عن االستثمارات في شركات شقيقة.  -11
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 مقدمة: 

أنييواع وأشييكال االسييتثمارات، فيييمكن تبويبهييا حسييب تتعييدد مجيياالت و

نوعها إلى استثمارات مالية واستثمارات عقاريية، ومين ناحيية أخيري يمكين 

تبويب االسيتثمارات الماليية حسيب عالقتهيا بيالفترة الماليية إليى اسيتثمارات 

متداولة )قصيرة األجل( واستثمارات غير متداولة )طويلة األجل(، كما يمكين 

يضاً حسب مجال االسيتثمار إليى اسيتثمارات فيي أتثمارات المالية تبويب االس

 شركات شقيقة واستثمارات في مشروعات مشتركة.

وتقوم المنشآت باستثمارات مالية غيير متداولية )طويلية األجيل( عيادة 

 لتحقيق األغراض التالية:

السيطرة على السوق: وذل  في حالة االستثمار في منشآت تميارس نفيس  .1
 المنشأة.نشاط 

التوسع للخلف: وذل  في حالة االستثمار في منشآت تقوم بتوريد الخامات  .2
 ومستلزمات االنتاج للمنشأة.

التوسع لألمام: وذل  في حالة االستثمار في منشآت تقوم بتوزيع منتجيات  .3
 وخدمات المنشأة.

توزيع المخاطر: وذل  فيي حالية االسيتثمار فيي منشيآت بعييدة تمامياً عين  .4
 نشاط المنشأة.نفس 

ضمان الحصول على عوائد مرتفعة: وذل  في حالة االستثمار في منشيآت  .5
ً تحقق معدل عائد مرتفع  مقارنة بما تحققه المنشأة. ا

 
ويتنيياول هييذا الفصييل المحاسييبة عيين كييل ميين االسييتثمار العقيياري، 

االستثمارات في شركات شيقيقة، واالسيتثمارات فيي المشيروعات المشيتركة 

د فييي معييايير المحاسييبة المصييرية "معيييار المحاسييبة المصييري طبقيياً لمييا ور

 للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" 

 االستثمار العقاري:  1/ 3

 :  مفهوم االستثمارات العقارية  1/ 1/ 3

االستثمارات العقارية هي عقارات )أراضي أو مباني أو جزء منهما أو 

يمتها أو كليهما. كالهما( محتفظ بها لتحقيق إيراد من اإليجار أو ارتفاع في ق

وليسييت مخصصيية لالسييتخدام فييي االنتيياج أو توريييد البضييائع والخييدمات أو 

   لألغراض اإلدارية، كما إنها ليست للبيع ضمن النشاط المعتاد للمنشأة.
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 :ومن أمثلة البنود التي تعتبر استثمارات عقارية ما يلي

الميدى البعييد األرض المحتفظ بها بهدف تحقيق ارتفاع في قيمتهيا عليى  .1
  البيع في المدى القريب ضمن النشاط المعتاد للمنشأة. وليس بغرض

األرض المحييتفظ بهييا لغييرض مسييتقبلي غييير محييدد فييي الوقييت الحاضيير  .2
)تعتبر األرض محيتفظ بهيا بقصيد زييادة قيمتهيا إذا ليم تكين المنشيأة قيد 

إما على هيئة عقارات مشغولة بمعرفة  قررت أنها سوف تستخدم األرض
ضييمن النشيياط المعتيياد  ماليي  وإمييا لغييرض البيييع فييي المييدى القريييبال

 للمنشأة(. 
مبنى تملكه المنشأة وييتم تيأجيره بموجيب عقيد إيجيار تشيغيلي واحيد أو  .3

 أكثر. 
مبنى خال ولكنه محتفظ به كي يؤجر بموجب عقد إيجار تشغيلي واحد أو  .4

 . أكثر
كاسيتثمار عقياري فيي عقار تيم إنشياؤه أو تحسيينه مين أجيل اسيتخدامه  .5

 المستقبل.
 
 (: المطلوب تحديد نوعية )تبويب( البنود التالية:1مثال )

 أراضي تملكها المنشأة ومقام عليها مباني الشركة. ▪
 مباني تملكها المنشأة وتزاول من خاللها نشاطها. ▪
 مباني تملكها المنشأة ومؤجرة للغير. ▪
 يمتها مستقبالً.أراضي تملكها المنشأة وتحتفظ بها بهدف ارتفاع ق ▪
 مباني )وحدات سكنية( تقوم المنشأة باالتجار بها ضمن نشاطها الرئيس. ▪

 الحل:

 النوع البند

 أصول ثابتة  أراضي تملكها المنشأة ومقام عليها مباني الشركة

 أصول ثابتة  مباني تملكها المنشأة وتزاول من خاللها نشاطها

 استثمار عقاري  مباني تملكها المنشأة ومؤجرة للغير

 استثمار عقاري  أراضي تملكها المنشأة وتحتفظ بها بهدف ارتفاع قيمتها مستقبالً 

 مخزون  مباني )وحدات سكنية( تقوم المنشأة باالتجار بها ضمن نشاطها الرئيس

 االعتراف والقياس:   2/ 1/ 3

كييان ميين المحتمييل ذا؛ يييتم االعتييراف باالسييتثمار العقيياري كأصييل إ

المنييافع االقتصييادية المسييتقبلية المرتبطيية باالسييتثمار العقيياري أن تتييدفق 

 إلى المنشأة، وأمكن قياس تكلفته بشكل موثوق.
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وييييتم إثبيييات االسيييتثمار العقييياري بالتكلفييية والتيييي تتضيييمن سيييعر 

الشيييراء وأيييية نفقيييات مباشيييرة متعلقييية بيييه، والتيييي تشيييمل عليييى سيييبيل 

ئب نقيييل الملكيييية المثيييال؛ أتعييياب السمسيييرة واألتعييياب القانونيييية وضيييرا

 وغيرها من تكلفة المعاملة. 

وال يحميييل االسيييتثمار العقييياري بالمصييياريف اإلداريييية العامييية وال 

تكيياليف التشييغيل والتييي تتمثييل فييي تكيياليف الخدميية اليومييية حيييث يييتم 

االعتيييراف بهيييذه التكييياليف فيييي األربييياح أو الخسيييائر، وتتمثيييل تكييياليف 

كلفييية العمالييية والميييواد الخدمييية اليوميييية للعقيييار بشيييكل رئيسيييي فيييي ت

المسييييتخدمة والييييي يكييييون الغييييرض منهييييا إصييييالح وصيييييانة العقييييار 

  .والمحافظة عليه

جنييه، وبلغيت  800000(: بلغت تكاليف شراء مبني لتأجيره للغير 2مثال )

 5000جنيه، واتعاب المحاماة لكتابية عقيد الشيراء  5000عمولة السمسار 

 3500بلغت مصاريف حراسيته جنيه. كما  20000جنيه، ورسوم التسجيل 

 جنيه.

 المطلوب: حساب تكلفة اقتناء االستثمار العقاري.

+  5000+  5000+  800000تكلفة اقتناء االستثمار العقياري =  الحل:

 جنيه 830000=  20000

 جنيه كمصروف على قائمة الدخل. 2000وتحمل مصاريف الحراسة 

 القياس الالحق لالستثمار العقاري: 3/1/3

اثبات االستثمار العقاري عند اقتنائه ألول مرة بالتكلفة. وفيي حالية يتم 

القياس الالحق لالسيتثمار العقياري فإنيه يقياس أيضياً بالتكلفية، حييث يظهير 

 ً ً  االستثمار العقاري بالتكلفة مطروحا ً  منها مجمع اإلهال  وأيضا منها  مطروحا

دوثها(، وبيذل  ال خسارة االضمحالل في قيمة االستثمار العقاري )في حالة ح

 يختلف عن األصول الثابتة.
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 التحويالت من أو إلى االستثمار العقاري:  3/1/4

تتم التحويالت من أو إلى االستثمار العقاري فقط عنيدما تظهير الحاجية 

إلى تغيير في االسيتعمال أو الرغبية فيي اسيتخدام جدييد لهيذا العقيار، وهنيا  

 أربعة احتماالت هي:

البدء فيي اسيتخدام المنشيأة للعقيار بالنسيبة للتحيويالت مين االسيتثمار  (أ 
 العقاري إلى العقار المشغول بمعرفة المال . 

مثال ذل : عقار كانت تقوم المنشأة بتأجيره للغير )اسيتثمار عقياري(،  ✓
 ولكنها ترغب في استخدامه في مزاولة أنشطتها )أصل ثابت(.

ود االسيتثمار العقياري وإدراجيه في هيذه الحالية ييتم اسيتبعاده مين بني  ✓
 ضمن بنود األصول الثابتة. 

 
البدء في تنمية االستثمار العقاري استعدادا لبيعه بالنسبة للتحوييل مين  (ب 

 االستثمار العقاري إلى المخزون. 
مثال ذل : عقار كانت تقوم المنشأة بتأجيره للغير )اسيتثمار عقياري(،  ✓

أنشييطتها المعتييادة  ولكنهييا ترغييب فييي تطييويره وبيعييه للغييير ضييمن
 )مخزون(.

في هيذه الحالية ييتم اسيتبعاده مين بنيود االسيتثمار العقياري وإدراجيه  ✓
 ضمن بنود األصول المتداولة )بند المخزون(.

 
االنتهاء من اسيتخدام المنشيأة للعقيار بالنسيبة للتحوييل مين االسيتثمار  (ج 

 المشغول بمعرفة المال  إلى االستثمار العقاري. 
انت تقوم المنشيأة باسيتخدامه فيي مزاولية أنشيطتها مثال ذل : عقار ك ✓

)أصييل ثابييت(، ولكنهييا ترغييب فييي إخالئييه لتييأجيره للغييير )اسييتثمار 
 عقاري(.

في هذه الحالة يتم استبعاده من بنود األصيول الثابتية وإدراجيه ضيمن  ✓
 بنود االستثمار العقاري.

البدء في التأجير التشغيلي لطرف آخر بالنسبة للتحوييل مين المخيزون  (د 
 إلى االستثمار العقاري. 

مثال ذل : عقارات كانت تقوم المنشأة ببيعهيا ضيمن أنشيطتها المعتيادة  ✓
)مخزون(، ولكنها ترغب في تأجير أحد هيذه العقيارات للغيير )اسيتثمار 

 عقاري(.
صول المتداولة )بند المخيزون( في هذه الحالة يتم استبعاده من بنود األ ✓

 وإدراجه ضمن بنود االستثمار العقاري.
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هذا، وتتم التحويالت فيما بين االسيتثمار العقياري أو العقيار المشيغول 

بمعرفة المال  )األصل الثابت( أو المخزون دون تغيير القيمة الدفترية لألصل 

 .المحول ودون تغيير تكلفة األصل ألغراض القياس أو اإلفصاح

(: كانت تكلفية العقيارات التيي تيزاول إحيدى المنشيآت أنشيطتها مين 3مثال )

 على النحو التالي: 31/12/2019خاللها ومجمع إهالكها في 

 

 

 

1000000 

(600000 ) 

 األصول الثابتة:

 عقارات

 ( مجمع إهال  عقارات-)

400000   

وفي هذا التاري  قررت المنشأة تأجير عقار من هيذه العقيارات للغيير،  

 ج. 120000جنيه، ومجمع إهالكه  200000علماً بأن تكلفة هذا العقار 

 المطلوب: مطلوب إجراء قيود اليومية وبيان أثر ذل  على القوائم المالية.

 الحل

 بيان له منه 

 
200000 
120000 

 من مذكورين 
 استثمار عقاريحي/ 

 حي/ مجمع إهال  عقارات
  

200000 
120000 

 إلى مذكورين      
 حي/ عقارات )أصول ثابتة(      
 حي/ مجمع إهال  استثمار عقاري      

)تحويل أحد العقارات من بنيد أصيول ثابتية إليى   
 بند استثمار عقاري(

 2019/ 31/12الميزانية في 

 المتداولة:األصول غير   

  
800000 

(480000 ) 

 األصول الثابتة:
 عقارات

 ( مجمع إهال  عقارات-)

320000   
 استثمار عقاري 200000 
 ( مجمع إهال  استثمار عقار-) 120000 

80000   
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(: كانت تكلفة العقارات التيي تقيوم إحيدى المنشيآت بتأجيرهيا للغيير 4مثال )

 :التالىعلى النحو  31/12/2019ومجمع إهالكها في 

 

 

300000 

(240000 ) 

 استثمار عقاري

 ( مجمع إهال  استثمار عقاري-)

60000   

وفي هذا التياري  قيررت المنشيأة تطيوير أحيد هيذه العقيارات بغيرض  

 80000جنيه، ومجميع إهالكيه  100000بيعه، علماً بأن تكلفة هذا العقار 

 جنيه دفعت نقداً. 50000جنيه، وبلغت تكلفة تطوير العقار 

 المطلوب: مطلوب إجراء قيود اليومية وبيان أثر ذل  على القوائم المالية.

 الحل

 بيان هل منه 

 

70000 

80000 

 من مذكورين 

 حي/ المخزون

 حي/ مجمع إهال  استثمار عقاري

  

100000 

50000 

 إلى مذكورين      

 حي/ استثمار عقاري      

 حي/ النقدية )المسدد للتطوير(      

 )تحويل عقار من بند استثمار عقاري إلى بند المخزون(  

 2019/ 31/12الميزانية في 

 األصول غير المتداولة:  
---- 

 استثمار عقاري 200000 
 ( مجمع إهال  استثمار عقاري-) 160000 

40000   
----- 

 األصول المتداولة:  
 المخزون  70000
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 اإلفصاح عن االستثمار العقاري:   5/ 1/ 3

 على المنشأة اإلفصاح عما يلي لكل االستثمارات العقارية: 

تحقق قيمة االستثمار العقاري وقيمة هذه القيود  وجود أية قيود على  (أ)
 أو وجود قيود على عملية تحصيل اإليراد أو المتحصالت من البيع. 

االلتزامات التعاقدية لشراء أو إنشاء أو تطوير أو صيانة أو تحسين   ( ب)
 االستثمارات العقارية. 

تسوية رصيد االستثمار العقاري في بداية ونهاية الفترة، على أن تبين   ( ج)
 طريقة منفصلة: ب
اإلضافات، مع اإلفصاح المنفصل عن اإلضافات الناتجة عن االقتناء   .1

 نتيجة عمليات تجميع األعمال. 
 التحويالت من والى المخزون والعقارات المشغولة بمعرفة المال .  .2
 أية تغييرات أخرى.  .3

 
 االستثمارات في الشركات الشقيقة:  2/ 3

 مفهوم الشركة الشقيقة:   1/ 2/ 3

الشركة الشقيقة هي شركة يكون للمستثمر فيها نفوذ مؤثر، ولكنها  

مع  . ليست شركة تابعة كما إنها ليست حصة في مشروع مشتر  للمستثمر 

 مالحظة ما يلي:  

يقصد بالنفوذ المؤثر القدرة على المشياركة فيى اتخياذ القيرارات المتعلقية  ▪
تل  القدرة الى درجة بالسياسات المالية وسياسات التشغيل، ولكن ال تصل 

 السيطرة.
إذا امتل  المستثمر بطريقة مباشيرة أو بطريقية غيير مباشيرة )مين خيالل  ▪

أو أكثر من حق التصويت فى الشركة المستثمر فيها،   %20شركات تابعة(  
 . فيفترض أن للمستثمر تأثيراً قوياً بها إال إذا ثبت عدم وجود هذا التأثير

ة مباشيرة أو بطريقية غيير مباشيرة )مين إذا كان المسيتثمر يمتلي  بطريقي  ▪
من حق التصويت في الشركة المستثمر   %20خالل شركات تابعة( أقل من  

فيها، فيفترض أنه ليس للمستثمر نفوذاً مؤثراً عليها إال إذا ثبيت بوضيوح 
 وجود هذا النفوذ.

يالحظ أن ملكية مستثمر لجانب كبير مين الشيركة، ال تمنيع بالضيرورة أن  ▪
  ر آخر تأثيراً قوياً على الشركة المستثمر فيها.يكون لمستثم

 
ويقصد بالشركة التابعة الشركة التى تسيطر عليها شركة أخرى  

)وتسمى الشركة المسيطرة بالشركة القابضة( وذل  في حالة امتال  الشركة  

 من الشركة التابعة.    % 50القابضة أكثر من 
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ويقصد بالشركة القابضة الشركة التي تسيطر على شركة أخرى  

ركة التابعة( وذل  في حالة  )وتسمى الشركة األخرى المسيطر عليها بالش

 من الشركة التابعة.   %50امتال  الشركة القابضة أكثر من  

 (: المطلوب تحديد نوعية هذه المنشآت: 5مثال )

 % من الشركة )ب(.  50شركة )أ( تمتل  أكثر من  .1
 % من شركة )س(.  20. مستثمر يمتل  أكثر من  2

 نفوذ مؤثر بها. % من شركة )ص(، ولكن له  20. مستثمر يمتل  أقل من  3

 % من شركة )ع(.  20. مستثمر يمتل  أقل من  4

 الحل:

 طبيعة الشركة  الشركة

 شركة قابضة  الشركة )أ( 

 شركة تابعة  الشركة )ب( 

 شركة شقيقة  شركة )س( 

 شركة شقيقة  شركة )ص( 

 ----- شركة )ع( 

 المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الشقيقة:  2/ 2/ 3

يمكن المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الشقيقة باستخدام واحدة  

من الطرق التالية؛ نموذج )طريقة( التكلفة، طريقة حقوق الملكية، نموذج  

 )طريقة( القيمة العادلة.  

 طريقة )نموذج( التكلفة:   1/ 2/ 2/ 3

يقوم المستثيمر بقياس االستثمارات في الشركات الشقيقة )بخالف تلي  

ها سعر معيلن منشور( بالتكلفة ناقصاً مجمع خسائر االضمحالل. ويقوم التي ل

 المستثمر باالعتراف بتوزيعات األرباح من الشركة المستثمر فيها كإيراد.

 ويتم إثبات اإليراد بالقيد التالي: 

××  

×× 

 من حي/ مديني توزيعات 

 إلى حي/ إيراد االستثمارات في الشركة الشقيقة   

بقياس االستثمار في الشركات الشقيقة والتيي لهيا  المستثمربينما يقوم 

 سعر معلن منشور باستخدام نموذج القيمة العادلة.
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قامييت المنشييأة )أ( باقتنيياء اسييتثمارات بمبلييغ  1/1/2019فييي (: 6مثييال )

تبين أن هنا   31/12/2019)ب(، وفى جنيه في منشأة شقيقة  700000

     .ج 40000اضمحالل في قيمة هذه االستثمار، وبلغت قيمة هذا االضمحالل 

المطلوب: إجراء قيود اليومية الالزمة، وبيان األثر على القيوائم الماليية فيي 

1/1/2019 ،31/12/2019 . 

 الحل: قيود اليومية:

 تاري  بيان له منه 

 1/1/2019 استثمارات في شركات شقيقة )أ(من حي/   700000

  إلى حي/ البن         700000 

)إثبيييات اقتنييياء اسيييتثمارات فيييي شيييركات   

 شقيقة(

 

من حييي/ خسييائر اضييمحالل اسييتثمارات فييي   40000

 شركات شقيقة

31/12/2019 

  إلى حي/ مجمع خسائر اضمحالل      40000 

  )إثبات خسائر االضمحالل(  

 31/12/2019 من حي/ األرباح والخسائر  40000

إلى حي/ خسائر اضمحالل اسييتثمارات         40000 

 في شركات شقيقة

 

  )ترحيل خسائر االضمحالل إلى حي/ أ. خ(  

 2019/ 1/ 1الميزانية في 

 أصول غير متداولة: 
----- 

 استثمارات في شركات شقيقة )ب(  700000

 

 2019/ 31/12الميزانية في 

 أصول غير متداولة:  

----- 

 استثمارات في شركات شقيقة )أ(  700000 

 ( مجمع خسائر االضمحالل-) ( 40000) 

660000   
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  طريقة حقوق الملكية: 3/2/2/2

 ً الشيركة الشيقيقة ثبيات االسيتثمار فيي إلطريقة حقوق الملكية يتم  وفقا

مبدئياً بالتكلفة، ثم يتم زيادة أو تخفييض رصييد االسيتثمارات إلثبيات نصييب 

المستثمر مين أربياح أو خسيائر الشيركة المسيتثمر فيهيا بعيد االقتنياء، وييتم 

تخفيض رصيد االستثمار بقيمة توزيعات األرباح التي يتم الحصول عليها من 

 الشركة المستثمر فيها، كما يلي:

بات نصيب المستثمر من أرباح أو خسيائر الشيركة المسيتثمر فيهيا يتم إث .1

 بعد االقتناء، كما يلي:

××  

×× 

 من حي/ استثمارات في الشركة الشقيقة

 إلى حي/ إيراد االستثمارات في الشركة الشقيقة   

يتم إثبات نصيب المستثمر من توزيعات األرباح التي يتم الحصول عليهيا  .2
 المستثمر فيها، كما يلي:من الشركة 

××  

×× 

 من حي/ مديني توزيعات    

 إلى حي/ االستثمارات في الشركة الشقيقة   

قاميييت المنشيييأة )س( باسيييتثمارات قيييدرها  1/1/2018(: فيييي 7مثيييال )

كان نصيب  31/12/2018جنيه في منشأة شقيقة )ص(، وفى  2000000

جنيه، وفيى  300000المنشأة )ص( المنشأة )س( من األرباح التي حققتها 

كانت قيم توزيعات األرباح التي حصيلت عليهيا المنشيأة )س(  30/6/2019

 جنيه. 220000من المنشأة )ص( 

المطلوب: إجراء قيود اليومية الالزمة، وبيان األثر على القيوائم الماليية فيي 

. طبقاً لكل من نموذج التكلفية 30/6/2019، 31/12/2018، 1/1/2018

 قة حقوق الملكية.وطري

 الحل
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 الحل: طبقاً لنموذج التكلفة:

 تاري  بيان له منه 

 1/1/2018 من حي/ استثمارات في شركات شقيقة  2000000

  إلى حي/ البن         2000000 

  )إثبات اقتناء استثمارات في شركات شقيقة(  

 31/12/2018 من حي/ مديني توزيعات  300000

إلى حييي/ إيييراد اسييتثمارات فييي شييركات          300000 
 شقيقة

 

  )إثبات نصيب المنشأة في األرباح(  

 30/6/2019 من حي/ البن   220000

  إلى حي/ مديني توزيعات       220000 

  )إثبات تحصيل المنشأة لتوزيعات األرباح(  

 2018/ 1/ 1الميزانية في 

 أصول غير متداولة: 

----- 

 استثمارات في شركات شقيقة )بالتكلفة( 2000000

 2018/ 31/12الميزانية في 

 أصول غير متداولة: 

----- 

 استثمارات في شركات شقيقة )بالتكلفة( 2000000

 30/6/2019الميزانية في 

 أصول غير متداولة: 
----- 

 استثمارات في شركات شقيقة )بالتكلفة( 2000000
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 لطريقة حقوق الملكية:الحل: طبقاً 

 تاري  بيان له منه 

 1/1/2018 من حي/ استثمارات في شركات شقيقة  2000000

  إلى حي/ البن         2000000 

  )إثبات اقتناء استثمارات في شركات شقيقة(  

 31/12/2018 من حي/ استثمارات في شركات شقيقة  300000

إلى حي/ إيييراد اسييتثمارات فييي شييركات         300000 

 شقيقة

 

  )إثبات نصيب المنشأة في األرباح(  

 30/6/2019 من حي/ مديني توزيعات  220000

  إلى حي/ استثمارات في شركات شقيقة        220000 

  )إثبات نصيب المنشأة في التوزيعات(  

 30/6/2019 من حي/ البن   220000

  إلى حي/ مديني توزيعات       220000 

  )إثبات تحصيل المنشأة لتوزيعات األرباح(  

 2018/ 1/ 1الميزانية في 

 أصول غير متداولة: 

----- 

 استثمارات في شركات شقيقة  2000000

 2018/ 31/12الميزانية في 

 أصول غير متداولة: 

----- 

 )بالتكلفة(استثمارات في شركات شقيقة  2300000

 30/6/2019الميزانية في 

 أصول غير متداولة: 

----- 

 استثمارات في شركات شقيقة )بالتكلفة( 2080000
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ويالحظ أنيه فيي حالية المحاسيبة عين االسيتثمار فيي الشيركة الشيقيقة 

باستخدام طريقة حقوق الملكية، تقوم الشركة المستثمرة باستبعاد األرباح أو 

الخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت المتبادلة بين الشركة المستثمرة 

 الشقيقة.  والشركة الشقيقة في حدود حصة الشركة المستثمرة في الشركة

وإذا تساوى نصيب المستثمر في خسيائر الشيركة الشيقيقة ميع القيمية 

 الدفترية لالستثمار، يتوقف المستثمر عن إثبات نصيبه في الخسائر الالحقة.

بعد تخفيض حصة المستثمر إلى صيفر ييتم تكيوين مخصيص للخسيائر 

أو اإلضييافية، وذليي  فييي حييدود مييا يتحملييه المسييتثمر ميين التزامييات قانونييية 

 حكمية أو ما قام بسداده من مبالغ نيابة عن الشركة الشقيقة. 

وفييى حاليية ظهييور أربيياح بييالقوائم المالييية للشييركة الشييقيقة يسييتأنف 

المستثمر إعادة تسجيل حصته فيي األربياح بعيد أن يتجياوز نصييبه فيي هيذه 

 األرباح تل  الخسائر التي لم يسبق االعتراف بها.

لمييؤثر ألي أسيباب أخييرى بخييالف التصييرف إذا فقيد المسييتثمر النفييوذ ا

الجزئي في االستثمار، يقوم المستثمر باتخاذ القيمية الدفتريية لالسيتثمار فيي 

 ذل  التاري  كأساس تكلفة جديد. 

 نموذج )طريقة( القيمة العادلة:  3/ 2/ 2/ 3

عنييد االعتييراف األولييى باالسييتثمار فييي الشييركة الشييقيقة، يييتم قييياس 

 والذي ال يشمل تكاليف المعاملة. االستثمار بسعر المعاملة

وفي تاري  نهاية الفترة المالية، يقوم المستثمر بقياس االستثمارات في 

الشركات الشقيقة على أساس القيمة العادلة ويتم االعتراف بأية تغييرات فيي 

 القيمة العادلة في األرباح أو الخسائر. 

ثمارات فييي هييذا ويقييوم المسييتثمر باسييتخدام نمييوذج التكلفيية ألي اسييت

شركات شقيقة يكون من المتعذر قياس القيمة العادلة لها بشيكل يعتميد علييه 

 بدون تحمل تكلفة أو جهد ال داعي لهما.
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قاميييت المنشيييأة )س( باسيييتثمارات قيييدرها  1/1/2019(: فيييي 8مثيييال )

 500000جنيييه فييي منشييأة شييقيقة )ص(، واسييتثمارات قييدرها  800000

ليم تيتمكن المنشيأة )س(  31/12/2019جنيه في منشأة شقيقة )ع(، وفيى 

من تقدير القيمة العادلة الستثماراتها في الشركة الشقيقة )ص( فأبقت عليهيا 

نميا تمكنيت مين تحدييد القيمية العادلية السيتثماراتها فيي الشيركة بالتكلفة، بي

 جنيه.     560000الشقيقة )ع( وكانت قيمتها العادلة 

المطلوب: إجراء قيود اليومية الالزمة، وبيان األثر على القيوائم الماليية فيي 

. طبقاً لكل من نموذج التكلفة وطريقية القيمية 31/12/2019، 1/1/2019

 العادلة.

 الحل: طبقاً لنموذج التكلفة لالستثمارات في الشركة الشقيقة )ص(:

 تاري  بيان له منه 

 1/1/2019 من حي/ استثمارات في شركات شقيقة )ص(  800000

  إلى حي/ البن         800000 

  )إثبات اقتناء استثمارات في شركات شقيقة(  

 2019/ 1/ 1الميزانية في 

 متداولة:أصول غير  

----- 

 استثمارات في شركات شقيقة )ص( )بالتكلفة( 800000

 2019/ 31/12الميزانية في 

 أصول غير متداولة: 

----- 

 استثمارات في شركات شقيقة )ص( )بالتكلفة( 800000
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 الحل: طبقاً لطريقة القيمة العادلة:

 تاري  بيان له منه 

 1/1/2019 شقيقة )ع(من حي/ استثمارات في شركات   500000

  إلى حي/ البن         500000 

  )إثبات اقتناء استثمارات في شركات شقيقة(  

 31/12/2019 من حي/ استثمارات في شركات شقيقة )ع(  60000

  إلى حي/ أرباح تقييم استثمارات        60000 

  )إثبات أرباح تقييم استثمارات(  

 31/12/2019 تقييم استثماراتمن حي/ أرباح   60000

  إلى حي/ األرباح والخسائر        60000 

  )ترحيل أرباح تقييم استثمارات إلى حي/ أ. خ(  

 2019/ 1/ 1الميزانية في 

 أصول غير متداولة: 

----- 

 استثمارات في شركات شقيقة )ع( 500000

 2019/ 31/12الميزانية في 

 أصول غير متداولة: 

----- 

 استثمارات في شركات شقيقة )ع( بالقيمة العادلة 560000

 اإلفصاح عن االستثمارات في شركات شقيقة:  3/ 2/ 3

 يتم تبويب االستثمارات في شركات شقيقة كأصول غير متداولة.  .1
 يقوم المستثمر في شركة شقيقة باإلفصاح عن اآلتي:  .2
 )أ( السياسة المستخدمة للمحاسبة عن االستثمارات في شركات شقيقة. 

 )ب( القيمة الدفترية لالستثمارات في شركات شقيقة. 

القيمة العادلة لالستثمارات فيي شيركات شيقيقة والتيي تيتم المحاسيبة  (ج )
عنهييا باسييتخدام طريقيية حقييوق الملكييية وتوجييد لهييا أسييعار معلنيية 

 منشورة.
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لالستثمارات في شركات شقيقة والتي تتم المحاسبة عنها  بالنسبة  .3
باستخدام نموذج التكلفة، يقوم المستثمر باإلفصاح عن مبلغ التوزيعات  

 التي تم االعتراف بها كإيراد. 
بالنسييبة لالسييتثمارات فييي شييركات شييقيقة والتييي تييتم المحاسييبة عنهييا  .4

عين نصييب باستخدام طريقة حقوق الملكية، يتم اإلفصاح بشيكل منفصيل 
المستثمر فيي أربياح أو خسيائر الشيركة الشيقيقة وكيذل  حصيته فيي أي 

 عمليات غير مستمرة للشركات الشقيقة.
بالنسييبة لالسييتثمارات فييي شييركات شييقيقة والتييي تييتم المحاسييبة عنهييا  .5

باستخدام نموذج القيمة العادلة، على المنشأة أن تفصح عن أسس تقيدير 
السوق المعلين أو أي أسيلوب آخير مين القيمة العادلة مثل استخدام سعر 

 أساليب التقييم. 
 

 االستثمارات في المشروعات المشتركة:  3/ 3

 مفهوم المشروع المشتر :   1/ 3/ 1

السيطرة المشتركة: هي مشاركة بموجب اتفاق تعاقدي للسييطرة عليى  ▪
نشاط اقتصادي، وتوجد السيطرة المشتركة فقط عندما تتطلب القرارات 
االستراتيجية والمالية والتشغيلية المرتبطية بالنشياط موافقية باإلجمياع 

 من األطراف الذي يشاركون في السيطرة )أصحاب الحصص(.
 
المشروع المشتر : هو اتفياق تعاقيدي يقيوم بموجبيه طرفيان أو أكثير  ▪

بممارسة نشاط اقتصادي خاضع لرقابة مشيتركة، وتتخيذ المشيروعات 
أصيييول أو منشيييآت تخضيييع للسييييطرة المشيييتركة شيييكل عملييييات أو 

 المشتركة.
 

 العمليات الخاضعة للسيطرة المشتركة:  2/ 3/ 3

يتطلب تشغيل بعض المشروعات المشتركة استخدام األصول والموارد  

األخرى ألصحاب الحصص بدالً من تأسيس شركة مساهمة أو شركة  

الحصص، أشخاص أو أية منشأة أخرى أو هيكل مالي مستقل عن أصحاب 

ويستخدم كل صاحب حصة أصوله الثابتة والمخزون المملو  له ويتحمل  

أيضاً مصروفاته والتزاماته ويدبر تمويله الخاص والذي يمثل التزاماته  

الخاصة، وقد تمارس أنشطة المشروع المشتر  بواسطة موظفي صاحب  

  الحصة. وعادة ما ينص عقد المشاركة على أن اإليرادات الناتجة من بيع 

 منتط مشتر  أو أية مصروفات يتم تحملها تقسم بين حاملي الحصص. 
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يعترف كل صاحب حصة في قوائمه المالية عن نصيبه في عمليات  

 السيطرة المشتركة بما يلي: 

 )أ( األصول التي يسيطر عليها وااللتزامات التي يتحملها.  

خيدمات و)ب( نصيبه من المصروفات ونصيبه من إيرادات مبيعات السيلع وال

 عن طريق المشروع المشتر .

 األصول الخاضعة للسيطرة المشتركة:  3/ 3/ 3

بعض المشروعات المشتركة تستلزم سيطرة مشتركة وفى بعض  

األحيان ملكية مشتركة بواسطة أصحاب الحصص ألصل واحد أو أكثر يتم  

 تخصيصها أو شرائها للمشروع المشتر . 

يبه في األصول الخاضعة  يعترف صاحب الحصة في قوائمه المالية بنص

 للسيطرة المشتركة كما يلي:

نصيبه في األصول الخاضيعة للسييطرة المشيتركة مبوبية طبقياً لطبيعية  (أ 
 تل  األصول.

 و)ب( أية التزامات تم تحملها.

و)ج( نصيبه في أية التزامات تيم تحملهيا بالمشياركة ميع أصيحاب الحصيص 

 اآلخرين فيما يتعلق بالمشروع المشتر . 

و)د( أي إيييراد ميين مبيعييات أو اسييتخدام لحصييته فييي مخرجييات المشييروع 

 المشتر  ونصيبه في أية مصروفات يتحملها من المشروع المشتر .

 و)هي( أية مصروفات يتحملها تتعلق بحصته في المشروع المشتر .

 المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة:  4/ 3/ 3

المشروع المشتر  الذي  المنشأة الخاضعة للسيطرة المشتركة هي 

يستلزم تأسيس شركة أموال أو شركة أشخاص أو أي كيان آخر يكون لكل  

مشار  فيه حصة. وتعمل المنشآت بنفس أسلوب المنشآت األخرى، فيما عدا  

االتفاقات التعاقدية بين أصحاب الحصص المنشئة لسيطرة مشتركة على  

 األنشطة االقتصادية للمنشأة. 
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 يار السياسة المحاسبية: القياس: اخت 5/ 3/ 3

تتم المحاسبة عن حصص الملكية في المنشآت الخاضعة للسيطرة  

المشتركة باستخدام واحدة من الطرق اآلتية: نموذج التكلفة، طريقة حقوق  

 الملكية، نموذج القيمة العادلة.  

 نموذج التكلفة:   1/ 5/ 3/ 3

يقييوم صيياحب الحصيية بقييياس االسييتثمارات فييي المنشييآت الخاضييعة 

يطرة المشتركة )بخيالف تلي  التيي لهيا أسيعار منشيورة معلنية( بالتكلفية للس

 ناقصاً مجمع خسائر االضمحالل التي تم االعتراف بها. 

ويقوم المستثمر باالعتراف بالتوزيعات المستلمة من االسيتثمار كيإيراد 

بغييض النظيير عمييا إذا كانييت هييذه التوزيعييات قييد تمييت ميين األربيياح المحققيية 

 ة للسيطرة المشتركة قبل أو بعد تاري  االقتناء.للمنشأة الخاضع

بينما يقوم صاحب الحصة بقياس االستثمارات فيي المنشيآت الخاضيعة 

لسيييطرة مشييتركة والتييي لهييا سييعر معليين منشييور باسييتخدام نمييوذج القيميية 

 العادلة. 

 طريقة حقوق الملكية:  2/ 5/ 3/ 3

تثمارات وفقا لطريقة حقوق الملكية يقيوم صياحب الحصية بإثبيات االسي 

في المشروعات الخاضعة لسيطرة مشتركة مبدئياً بالتكلفة، ثيم ييتم زييادة أو 

تخفيض رصيد االسيتثمارات إلثبيات نصييب المسيتثمر مين أربياح أو خسيائر 

المشييروع المشييتر  المسييتثمر فيييه بعييد االقتنيياء، كمييا يييتم تخفيييض رصيييد 

ن المشيروع االستثمار بقيمة توزيعيات األربياح التيي ييتم الحصيول عليهيا مي 

المشتر  المستثمر فيه، وبالتالي ال يختلف ذل  عن االسيتثمار فيي الشيركات 

 الشقيقة.

 نموذج القيمة العادلة:    3/ 5/ 3/ 3

عنييد االعتييراف األولييى باالسييتثمار فييي المنشييآت الخاضييعة للسيييطرة 

المشييتركة، يييتم قييياس االسييتثمار بسييعر المعامليية والييذي ال يتضييمن تكيياليف 

 وفات المرتبطة بالشراء(.المعاملة )المصر
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في كل نهاية فترة مالية، يقوم صاحب الحصة بتقيييم االسيتثمارات فيي 

المشروعات الخاضعة للسيطرة المشتركة بالقيمة العادلة. ويقيوم بياالعتراف 

  بأية تغيرات في القيمة العادلة في األرباح أو الخسائر.

ويعتبر السعر المعلن في السوق النشط هو أفضل تقيييم للقيمية العادلية 

وهو غالباً ما يكون السعر الحالي المعروض. أما في حالة عدم وجود أسيعار 

معلنة، فإن سعر أحدث معاملة تمت تمثل دليالً على القيمة العادلية طالميا أنيه 

هريية عليى ليس هنا  تغيير فيي الظيروف االقتصيادية أو قيد ميرت فتيرة جو

 حدوث تل  المعاملة. 

وفى حالة ما إذا كانت السوق التي يتم التعامل فيها غير نشطة، وكذل  

إذا كان سعر آخر معاملة ال يمثل تقديراً جيداً للقيمة العادلية، فانيه ييتم تقيييم 

القيمة العادلة باستخدام أحد أساليب التقييم، ويكون الهدف من عملية التقيييم 

المعاملة فيي وقيت القيياس فيي ظيل الظيروف الطبيعيية وفيى  هو تحديد قيمة

 أحوال السوق الطبيعية. 

وعندما يتعذر قياس القيمة العادلة بشكل يعتمد عليه بدون تحمل تكلفية 

أو جهد ال داعي لهما، يتم استخدام نميوذج التكلفية لقيياس االسيتثمارات فيي 

 المشروع الخاضع للسيطرة المشتركة.

 ين صاحب الحصة والمشروع المشتر : المعامالت ب  6/ 3/ 3

عندما يساهم صاحب الحصة بأصل أو يبيع أصالً للمشروع المشتر ،  

فإن االعتراف بأي جزء من الربح أو الخسارة من هذه المعاملة يجب أن  

ً بها لدى   يعكس جوهر طبيعة المعاملة، وعندما تكون األصول محتفظا

لحصة قد حول مخاطر  المشروع المشتر  وهنا  أدلة على أن صاحب ا

وعوائد الملكية الجوهرية المتعلقة بها، فيتعين على صاحب الحصة أن  

يعترف فقط بالجزء من الربح أو الخسارة الخاص بأنصبة أصحاب الحصص  

اآلخرين، وعلى صاحب الحصة أن يعترف بكامل قيمة أي خسارة عندما  

 القيمة. تعطى المشاركة أو البيع دليالً على حدوث خسائر اضمحالل 

عندما يقوم صاحب الحصة بشراء أصول من المشروع المشتر ، فعلى  

صاحب الحصة أال يعترف بنصيبه من األرباح الناتجة عن هذا التعامل مع  

المشروع المشتر  حتى يعاد بيع األصل لطرف خارجي مستقل عن  

المشروع، وعلى صاحب الحصة أن يعترف بنصيبه في الخسائر الناتجة عن  
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ت بنفس أسلوب معالجة األرباح فيما عدا الخسائر الناتجة عن  المعامال

 اضمحالل األصل المباع حيث يتم االعتراف بها فوراً. 

 اإلفصاح:  7/ 3/ 3

 . يقوم المستثمر في المشروعات المشتركة باإلفصاح عن:1

)أ( السياسة المستخدمة للمحاسيبة عين الحصيص فيي المنشيآت الخاضيعة 

 المشتركة.للسيطرة 

 )ب( القيمة الدفترية لالستثمارات في المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة. 

)ج( القيمة العادلة لالستثمارات في المنشآت الخاضيعة للسييطرة المشيتركة 

التي تتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقيوق الملكيية والتيي يوجيد 

 لها أسعار معلنة منشورة.

اطات المتعلقة بالمشروعات المشيتركة بميا فيهيا القيمة اإلجمالية لالرتب (د)
حصته في أية ارتباطات رأسمالية تيم االرتبياط بهيا مشياركة ميع بياقي 
أصييحاب الحصييص، فضييالً عنييه نصيييبه فييي االرتباطييات الرأسييمالية 

 للمشروعات المشتركة نفسها.
 

. بالنسبة للمنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة والتي تتم المحاسبة عنها  2

ً لطريقة حقوق الملكية، يقوم صاحب الحصة بعمل اإلفصاح بشكل   طبقا

منفصل عن نصيب المستثمر في أرباح أو خسائر المشروع المشتر   

 وكذل  حصته في أي عمليات غير مستمرة للمشروع المشتر . 

. بالنسبة للمنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة والتي تتم المحاسبة عنها  3

ً لنموذج القيم  ة العادلة، يقوم صاحب الحصة بعمل اإلفصاح عن  طبقا

أسس تقدير القيمة العادلة مثل استخدام سعر السوق المعلن أو أي  

 أسلوب آخر من أساليب التقييم. 
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 الثالث ملخص الفصل

   

تتعدد مجاالت وأنواع وأشكال االسيتثمارات، فييمكن تبويبهيا حسيب نوعهيا  ▪
إلى استثمارات مالية واستثمارات عقارية، ومن ناحية أخري يمكين تبوييب 
االستثمارات المالية حسب عالقتها بالفترة المالية إليى اسيتثمارات متداولية 

مكن تبويب )قصيرة األجل( واستثمارات غير متداولة )طويلة األجل(، كما ي
االستثمارات المالية ايضاً حسب مجال االستثمار إلى استثمارات في شركات 

 شقيقة واستثمارات في مشروعات مشتركة. 
االستثمارات العقاريية هيي عقيارات )أراضيي أو مبياني أو جيزء منهميا أو  ▪

كالهمييا( محييتفظ بهييا لتحقيييق إيييراد ميين اإليجييار أو ارتفيياع فييي قيمتهييا أو 
مخصصيية لالسييتخدام فييي االنتيياج أو توريييد البضييائع  كليهمييا. وليسييت

والخدمات أو لألغراض اإلدارية، كما إنها ليست للبيع ضمن النشاط المعتاد 
 للمنشأة.    

يتم االعتراف باالستثمار العقياري كأصيل إذا؛ كيان مين المحتميل أن تتيدفق  ▪
لمنشيأة، المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة باالسيتثمار العقياري إليى ا

 وأمكن قياس تكلفته بشكل موثوق. 
يتم إثبيات االسيتثمار العقياري بالتكلفية والتيي تتضيمن سيعر الشيراء وأيية  ▪

نفقات مباشرة متعلقة به، والتي تشمل على سبيل المثال؛ أتعياب السمسيرة 
 واألتعاب القانونية وضرائب نقل الملكية وغيرها من تكلفة المعاملة.

التحويالت من أو إلى االستثمار العقاري فقط عندما تظهر الحاجة إليى تتم   ▪
 تغيير في االستعمال أو الرغبة في استخدام جديد لهذا العقار

الشركة الشقيقة هي شركة يكون للمستثمر فيها نفوذ مؤثر، ولكنهيا ليسيت  ▪
 شركة تابعة كما إنها ليست حصة في مشروع مشتر  للمستثمر.

االستثمارات في الشركات الشقيقة باستخدام واحدة من  يمكن المحاسبة عن ▪
الطرق التاليية؛ نميوذج )طريقية( التكلفية، طريقية حقيوق الملكيية، نميوذج 

 )طريقة( القيمة العادلة. 
السيطرة المشتركة: هي مشاركة بموجب اتفاق تعاقدي للسيطرة على نشاط  ▪

رات اقتصيييادي، وتوجيييد السييييطرة المشيييتركة فقيييط عنيييدما تتطليييب القيييرا
االستراتيجية والمالية والتشغيلية المرتبطة بالنشياط موافقية باإلجمياع مين 

 األطراف الذي يشاركون في السيطرة )أصحاب الحصص(.
المشييروع المشييتر : هييو اتفيياق تعاقييدي يقييوم بموجبييه طرفييان أو أكثيير  ▪

بممارسيية نشيياط اقتصييادي خاضييع لرقابيية مشييتركة، وتتخييذ المشييروعات 
  أو أصول أو منشآت تخضع للسيطرة المشتركة.المشتركة شكل عمليات 

تييتم المحاسييبة عيين حصييص الملكييية فييي المنشييآت الخاضييعة للسيييطرة  ▪
المشتركة باستخدام واحدة من الطرق اآلتية: نموذج التكلفة، طريقة حقوق 

 الملكية، نموذج القيمة العادلة.
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 الثالثأسئلة على الفصل 

 بين اإلجابات المقترحة:المطلوب إختيار اإلجابة المالئمة من 

 أراضي تملكها المنشأة ومقام عليها مباني الشركة، تعتبر: .1

استثمار  ب أصول ثابتة أ

 عقار 

ال شيء مما   د مخزون ج

 سبق

 مباني تملكها المنشأة ومىيرة للغير، تعتبر: .2

استثمار  ب أصول ثابتة أ

 عقار 

ال شيء مما   د مخزون ج

 سبق

 تقوم المنشأة باالتجار بها ضمن نشاطها الرئيس، تعتبر:مباني )وحدات سكنية(  .3

استثمار  ب أصول ثابتة أ

 عقار 

ال شيء مما   د مخزون ج

 سبق

 مباني تستأيرها المنشأة وتزاول من خاللها نشاطها، تعتبر: .4

استثمار  ب أصول ثابتة أ

 عقار 

ال شيء مما   د مخزون ج

 سبق

ج، وبلغات عمولاة السمسااار 600000للغياار بلغات تكااليف شااراء مبناي لتاأييره  .5

ج، ورساااوم التساااجي  5000ج، واتعااااب المحامااااة لكتاباااة عقاااد الشاااراء 5000

ج. فاإن تكلفاة اقتنااء االساتثمار 3000ج. كماا بلغات مصااريف حراساته 20000

 العقار  تساو :

ال شيء  د ج600000 ج ج633000 ب ج630000 أ

 مما سبق

بتأييره للغير، ولكنها ترغب في استخدامه في مزاولة أنشاطتها. عقار تقوم المنشأة  .6

 يعتبر تحوي :
 من أصول ثابتة أ

إلى استثمار 

 عقار 

من استثمار  ب

 عقار 

 إلى أصول ثابتة

 من مخزون ج

إلى أصول  

 ثابتة

ال شيء مما  د

 سبق

عقار تقوم المنشأة بتأييره للغير، ولكنهاا ترغاب فاي تطاويره وبيعاه للغيار ضامن  .7

 أنشطتها المعتادة. يعتبر تحوي :
من أصول ثابتة   أ

إلى استثمار 

 عقار 

من استثمار  ب 

 عقار 

 إلى أصول ثابتة

من استثمار  ج

 عقار 

 إلى مخزون 

ال شيء مما   د

 سبق 

عقااار تقااوم المنشااأة باسااتخدامه فااي مزاولااة أنشااطتها، ولكنهااا ترغااب فااي إخالئااه  .8

 لتأييره للغير. يعتبر تحوي :
 مخزونمن  أ

إلى استثمار 

 عقار 

من استثمار  ب

 عقار 

 إلى أصول ثابتة

من استثمار  ج

 عقار 

 إلى مخزون 

ال شيء مما  د

 سبق

عقارات تقوم المنشأة ببيعها ضمن أنشطتها المعتادة، ولكنهااا ترغااب فااي تااأيير أحااد هااذه  .9

 يعتبر تحوي : العقارات للغير.
 من مخزون أ

إلى استثمار 

 عقار 

استثمار من  ب 

 عقار 

 إلى أصول ثابتة

من استثمار  ج

 عقار 

 إلى مخزون 

ال شيء مما   د

 سبق 
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 األهداف التعليمية: 
 الطالب قادراً علي:  كون بعد دراسة هذا الفصل يجب ي

 . التعرف على المخزون وأنواعه. 1
 تحديد تكلفة المخزون لكل نوع من أنواعه. . 2
 . تحديد بنود التكاليف التي يشملها المخزون، وتل  التي ال يشملها. 3
. التعرف علي طرق قياس تكلفة المخزون المنصرف والمتبقي في نهاية  4

 كل فترة. 
 . التعرف علي مفهوم صافي القيمة البيعية )االستردادية(. 5
 ر الفترة المالية. . كيفية تقييم المخزون آخ 6
 . التعرف علي كيفية اإلفصاح عن المخزون بالقوائم المالية. 7

 

 

 عناصر الفصل: 
 . مفهوم المخزون وأنواعه. 1
 . تحديد تكلفة المخزون الوارد للمخازن. 2
 التي ال تحمل على تكلفة المخزون.  . البنود 3
 . األساليب األخرى قياس تكلفة المخزون. 4
 المخزون المنصرف والمتبقي آخر المدة. . تحديد تكلفة 5
 . تقييم المخزون آخر الفترة المالية. 6
 خاصة بالمخزون. الكل امشالتعرف على ال. 7
 . اإلفصاح عن المخزون بالقوائم المالية. 8
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 مقدمة: 
يعد المخزون من أهم بنود األصول التي تملكها أي منشأة باعتباره  

المنشأة ومحور العمليات التي تستمد منها قدرتها على  عنصر محر  لنشاط 
 االستمرار، كما يمثل قيمة كبيرة بالنسبة لألصول المتداولة. 

 
لذا فمن األهمية بمكان العمل على التحديد الدقيق لتكلفة المخزون  
حيث ينعكس ذل  على  تحديد تكلفة البضاعة بقائمة الدخل بشكل سليم،  

الي صافي ربح المنشأة، ومن ناحية أخر ينعكس  ومن ثم مجمل الربح وبالت
ذل  أيضا على تحديد القيمة السليمة للمخزون التي ستظهر بقائمة المركز  

 المالي ضمن أصول المنشأة.   
 
وبالتالي فإن أهمية المخزون تنبع من أنه يؤثر على كل من نتيجة   

م األصول  األعمال بقائمة الدخل من ربح أو خسارة، وأيضاً على إجمالي قي
بالمركز المالي. عليه فإن المشاكل المحاسبية المرتبطة بالمخزون وتقييمه  
والرقابة عليه ذات أهمية كبيرة ألي منشأة بصفة عامة والصغيرة  
والمتوسطة منها على وجه الخصوص، األمر الذي انعكس في أن يُفرد  

اصاً المعيار المحاسبي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قسماً خ
(، حيث يتناول كيفية  13للمعالجة المحاسبية للمخزون وهو القسم رقم )

تحديد تكلفة المخزون وأسس االعتراف به وقياسه وكيفية الرقابة عليه  
 وتقييمه. 

 
ويتنيياول هييذا الفصييل الموضييوعات األساسييية الخاصيية بالمعالجيية 

صياح عنيه المحاسبية للمخزون وتحديد تكلفته وتقييميه والرقابية علييه واإلف

 -بالقوائم المالية، وذل  على النحو التالي:

 مفهوم المخزون:   1/ 4

في المنشآت التجارية للتعبير   Inventoryيستعمل مصطلح المخزون 

عن البضاعة المملوكة للمنشأة والمعدة للبيع كما يستعمل في المنشآت  

التام  الصناعية للتعبير عن المواد الالزمة ل نتاج باإلضافة إلى اإلنتاج 

 واإلنتاج تحت التشغيل . 

 فالمخزون هو أصل متداول، قد يكون فى شكل: لذا
 مخزون محتفظ به بغرض البيع )مخزون االنتاج التام، مخزون بضائع(. -أ 
 مخزون فى مرحلة االنتاج ليصبح قابالً للبيع )مخزون االنتاج غير التام(. -ب
مستلزمات تشيغيل تسيتخدم فيى مخزون فى شكل مواد خام أو مهمات أو  -جي

 أو فى تقديم خدمات. مراحل االنتاج
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 تحديد تكلفة المخزون الوارد للمخازن: 4/2
عند تحديد تكلفة المخزون فإنيه مين األهميية بمكيان التفرقية بيين إحيدى  

 حالتين هما:
خاصة في المنشآت التجاريية(:  – مخزون مشترى )تم شرائه :الحالة األولى
الخامييات المشييتراة، مخييزون مسييتلزمات التشييغيل المشييتراة، مثييل مخييزون 

مخزون البضائع المشتراة وييتم تحدييد تكلفية المخيزون المشيترى طبقيا لميا 
 يلى:

 ثمن الشراء األساسى  ×× 
 الخصم التجارى والخصومات المشابهة (-)    )××(   

 الجمار  والرسوم والضرائب غير المستردة +     ××     
 التكاليف األخرى المتعلقة مباشرة بالشراء +    ××      

 )مثل : مصاريف النقل، مصاريف المناولة(  
_______ 

 تكلفة المخزون المشترى الوارد للمخازن          ×××

 (: 1مثال رقم )
 5وحدة من المادة الخام )أ( بسعر  2000تم شراء  1/1/2018في 

غييت الضييرائب والرسييوم الجمركييية ، وبل%10جنيييه للوحييدة بخصييم تجيياري  
جنيه(، وكانت تكاليف النقل والمناولة  500جنيه )يسترد منها   3000عليها 
 جنيه. 1500

 حساب تكلفة مخزون الخامات.  المطلوب:

 الحييل
 ج للوحدة(5وحدة × 2000ثمن الشراء األساسى   )             10000 
 (%10×  10000والخصومات المشابهة )الخصم التجارى  (-)        (  1000)

 مستردة( 500 – 3000الجمار  والرسوم والضرائب غير المستردة ) +             2500
 )مصاريف النقل، مصاريف المناولة( التكاليف األخرى +               500

_______ 
 تكلفة المخزون المشترى الوارد للمخازن  ج13000

مخييزون مصيينع )تييم تصيينيعه(: مثييل مخييزون االنتيياج التييام،  الحاليية الثانييية:
نع )إنتياج غيير تيام/ مخزون االنتاج غير التام، وتتحدد تكلفة المخزون المصُي 

 إنتاج تام( طبقا لما يلى:
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 ت. المواد ومستلزمات التشغيل المستخدمة  ××
 تكلفة العمالة )األجور( +      ××     
 ف الصناعية غير المباشرةنصيب من التكالي +      ××     

________ 
 تكلفة المخزون المصنع الوارد للمخازن          ×××

تكلفة العمالة + نصيب من التكاليف الصناعية غير المباشرة  :مع مالحظة أن
 يطلق عليها تكاليف التشكيل.

 (: 2مثال رقم )
 500باالعتماد عليى بيانيات المثيال السيابق بفيرض أنيه تيم تصينيع 
 2000وحدة من الكمية الواردة من المادة الخام )أ( وكانيت تكياليف العمالية 

جنييه، وهيي ليم  800جنيه، ونصيبها من التكاليف الصناعية غير المباشيرة 
 تستكمل بعد. 

 وحدات.حساب تكلفة مخزون اإلنتاج غير التام لهذه ال :المطلوب 
 الحييل

 ج 13000( = 1بداية تكلفة المواد الخام المشتراه من المثال رقم )

=   وحدة  2000ج ÷ 13000تكلفة الوحدة المشتراه من المادة الخام )أ( =          

 ج/ الوحدة    6.5

 ج / الوحدة(  6.5وحدة×  500)ت. المواد ومستلزمات التشغيل المستخدمة          3250          
 تكلفة العمالة )األجور( +          2000
 نصيب من التكاليف الصناعية غير المباشرة +            800

________ 
 تكلفة مخزون اإلنتاج غير التام           6050  

=  500÷   6050االنتاج غير التام =  وتكون تكلفة الوحدة من مخزون 

 . ج للوحدةغير التامة12.1

 (:3مثال رقم )
 500( بفيرض أنيه تيم تصينيع 1باالعتماد على بيانات المثيال رقيم )

وحدة أخرى من الكمية الواردة من الميادة الخيام )أ( وكانيت تكياليف العمالية 
جنييه،  500جنيه، ونصيبها من التكاليف الصيناعية غيير المباشيرة  1500

 ج. 16وحدة بسعر   400وأصبحت تامة الصنع، بيع منها خالل العام 
 حساب تكلفة مخزون اإلنتاج التام لهذه الوحدات. ب :المطلو

 الحل
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وحيدة ×  500ت. المواد ومسيتلزمات التشيغيل المسيتخدمة )         3250
 ج / الوحدة( 6.5

 تكلفة العمالة )األجور( +         1500
 نصيب من التكاليف الصناعية غير المباشرة +           500

________ 
 مخزون اإلنتاج التام تكلفة            5250

=  500÷   6050وتكون تكلفة الوحدة من مخزون االنتاج غير التام =  

 ج للوحدة التامة 10.5

 (  4مثال رقم )
المطلوب حساب تكلفة ( 1،2،3بالرجوع إلى بيانات األمثلة السابقة )

مخيييزون آخييير الميييدة مبينييياً أثييير ذلييي  عليييى قائمييية المركيييز الميييالي فيييي 
31/12/2018. 

 الحييييييييل
وحدة من المادة الخام )أ( تم استخدامها،   2000بما أنه تم شراء 
 ونتط عن عملية االستخدام:

 ج. 6050وحدة غير تامة تكلفتها  500وحدات غير تامة الصنع بلغت -1
وحدة( وتكلفة   400وحدة )بيع منها  500وحدة تامة الصنع بلغت  -2

 الكمية المتبقية منها بالمخازن بدون بيع: وتصبح  تكلفة  10.5الوحدة  
 ج. 1050ج =x 10.5وحدة  100=   

 تكلفة مخزون المادة الخام )أ(:   -3

 عدد الوحدات المتبقية من المادة الخام )أ(: •
وحدة تامة( =   500وحدة غير تامة +  500)  –وحدة  2000=    

 وحدة  1000

 تكلفة مخزون المادة الخام )أ(: •
 ج   x 12.1   =12100وحدة  1000= 

 ويظهر المخزون بقائمة المركز المالي على النحو التالي: 

 12/2018/ 31األثر على قائمة المركز المالي في 

 
 
 

19200 

12100 
6050 
1050 

 
 

 مخزون مواد خام 
 مخزون إنتاج غير تام

 مخزون إنتاج تام 
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 الحالة الثالثة:  شراء مخزون باآلجل: 
هنا يثار تساؤل عن كيفية معالجة تكلفة االئتمان أو فوائد القروض  

 التي تم الحصول عليها القتناء أو إنشاء المخزون. 

للمشروعات  ( من المعيار المحاسبي المصري 13أشار القسم رقم ) 
 الصغيرة والمتوسطة في هذا الشأن إلى ما يلي: 

بصفة عامة عند شراء مخزون باآلجل بشروط تتضمن تسهيل ائتماني،   -أ 
يتم اثبات المخزون بتكلفته األساسية، ويتم معالجة الفرق بين سعر  
الشراء األساسي وبين القيمة المدفوعة كمصروفات فوائد تحمل علي  

 م يكن المخزون مؤهل للرسملة.   فترة االئتمان ما ل
إذا كان المخزون مؤهل للرسملة: يتم رسملة فوائد القروض التي تم   -ب

الحصول عليها القتناء أو إنشاء المخزون إذا كان المخزون مؤهل  
للرسملة، وهذا يتطلب بالضرورة فترة زمنية طويلة لتجهيزه لالستخدام  

 في األغراض المحددة له أو لبيعه. 

لمخزون الذي يُصنع أو ينتط بكميات كبيرة، وعلى أسس  بينما ا
متكررة، وال يتطلب تصنيعه وتجهيزه فترة زمنية طويلة، فإنه يكون غير  
قابل للرسملة، وال يُحمل بتكلفة فائدة القروض، حيث تعتبر فائدة القروض  
في هذه الحالة بمثابة مصروفات تمويلية تحمل على نفس الفترة بقائمة  

 الدخل.

 (: 5مثال رقم ) 
قامت إحدى المنشآت المتوسطة المصرية المتخصصة في صناعة  

الستخدامه   % 7جنيه بفائدة  1000000باقتراض مبلغ  األكياس البالستيكية 
 في ممارسة نشاطها اإلنتاجي. 

 لفائدة القرض.  المطلوب: بيان المعالجة المحاسبية
 الحيييييل:

 ج.x7%  =70000 1000000فائدة القرض السنوية = 

ونظراً ألن إنتاج المنشأة يصنع بكميات كبيرة وعلى أساس متكرر   
وال يستغرق إنتاجه فترة زمنية طويلة، لذا فإن هذا المخزون يكون غير  

ج،  1000000، يتم اثبات المخزون بتكلفته األساسية وهي مؤهل للرسملة
  ويتم معالجة الفرق بين سعر الشراء األساسى وبين المبلغ المدفوع 

ضمن المصروفات التمويلية التي  ج تحمل 70000كمصروفات فوائد بمبلغ 
 تحمل على بقائمة دخل الفترة. 
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 (: 6مثال رقم ) 

جنيه بفائدة   1000000قامت شركة بناء ل عمار باقتراض مبلغ 
التجارية   الستخدامها في نشاطها المتمثل في إنشاء المحالت %8سنوية 

ً بأن فترة إنشاء و تجهيز المحالت يستغرق فترة زمنية ال تقل  وبيعها علما
  15000000عن عامين، وبلغت تكلفة إنشاء وتجهيز المحالت خالل الفترة 

 جنيه.  
 المطلوب: بيان كيفية معالجة فائدة االقتراض. 
 الحييييييل

نظراً ألن إنتاج شركة بناء يستغرق إنتاجه وتجهيزه فترة زمنية طويلة، فإنه  
للرسملة، وبالتالي تحمل فائدة القرض على إنتاج الفترة لتصبح  يكون قابل 

 = إجمالي تكلفة اإلنتاج 
 (  x 8% 1000000مليون )تكلفة اإلنشاء( +  فائدة االقتراض ) 1500000

 ج.   2300000=   80000+  1500000=            

مما سبق يتبين أن ما يدرج ضمن تكلفة المخزون هو فقط ما تكبدته  
 المنشأة للوصول بالمخزون إلى موقعه وحالته الراهنة. 

 تكلفة المخزون فى المنشآت الخدمية:  الحالة الرابعة:
فى الحاالت التى ينشأ فيها مخزون لدى منشأة خدمية يتم قياسه   

المنشآت الخدمية بصفة أساسية   بتكلفة إنتاجه. وتتكون تكلفة المخزون فى
والتكاليف األخرى للموظفين القائمين مباشرة على تقديم  من تكاليف العمالة 

الخدمة بما فى ذل  المشرفين والمصروفات غير المباشرة المتعلقة بتل   
الخدمة. وال تدخل تكاليف العمالة والتكاليف األخرى المتعلقة بموظفى البيع  
والعمالة اإلدارية ضمن تكلفة المخزون بل يتم االعتراف بها كمصروفات فى  
الفترة التى تكبدت خاللها. وال تتضمن تكلفة المخزون بالمنشآت الخدمية  
هوامش ربح أو أى تكاليف إدارية أخرى ال تتعلق بتقديم تل  الخدمات وهى  
التكاليف التى عادة ما تكون أحد العناصر عند تحديد سعر الخدمة الذى  

 يتقاضاه مقدم الخدمة. 

 مخزون: البنود التي ال تحمل على تكلفة ال 3/ 4

تعالط   حيث المخزون، تكلفة على التحمل  هنا  محموعة من التكاليف 
 وهى :  دخل الفترة،  قائمة على  تخصها بتحميلها كمصروفات عن الفترة التي 

 األخرى.  االنتاج تكاليف  أو العمالة  أو المواد فى غيرالطبيعى  الفاقد -أ 
 والتسويق.  البيع  تكاليف -ب
  الوصول  فى  مباشرة بصورة تسهم كانت إذا االدارية )إال المصروفات  -جي

 الراهنة(.  وحالته  موقعه الى  بالمخزون
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  مرحلة  قبل  االنتاج لعملية  ضرورية  كانت إذا التخزين )إال  تكاليف -د 
 أخرى(.  إنتاجية

 
 (: 7مثال رقم ) 

وحدة من المادة الخيام  1000قامت إحدي المنشآت الصغيرة بشراء 
وحيدة  400ج، وبفرض أنه تيم تصينيع 7000تكلفتها اإلجمالية )ع(، بلغت 

 500جنييه منهيا  2000منها تامة الصنع ، وبلغت تكياليف العمالية الالزمية
جنيه وقت ضائع غير مسيموح بيه، ونصييبها مين التكياليف الصيناعية غيير 

جنييه، ونصييبها  200جنيه، ونصيبها من التكاليف اإلدارية  500المباشرة 
 ج.100جنيه، وتكاليف تخزينها  100لتسويق من تكاليف ا
 حساب تكلفة مخزون اإلنتاج التام لهذه الوحدات. المطلوب :

 الحيييييل
 ج/ الوحدة7=  1000÷  7000تكلفة الوحدة من المادة الخام )ع( =  -أ
 تكلفة مخزون اإلنتاج التام: -ب

 7وحيدة × 400ت. المواد ومستلزمات التشغيل المستخدمة )         2800
 ج / الوحدة(

ج وقييت ضييائع 500 - ج2000) تكلفيية العماليية )األجييور( +         1500
 غير المسموح به(

 نصيب من التكاليف الصناعية غير المباشرة +           500
________ 

 تكلفة مخزون اإلنتاج التام            4800

 ج/ الوحدة12= 400÷   4800وتكون تكلفة الوحدة من مخزون االنتاج غير التام =  

 بينما ال تتضمن تكلفة المخزون ما يلي: 

 قيمة الوقت الضائع غير المسموح به  500
 تكاليف التسويق  100
200 
100 

 المصروفات اإلدارية 
 التام اإلنتاج تخزين   مصروفات

 المخزون ج     ال تحمل على تكلفة 900

البنود السابقة تحمل كمصروفات على قائمة دخل الفترة، وال تحمل   ويالحظ:

 على المخزون. 
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 أساليب أخرى لقياس تكلفة المخزون :  4/ 4

المحاسبي المصري الخاص بالمنشآت الصغيرة  أشار المعيار 
إلى أن هنا  عدة أساليب  ( 16(، الفقرة )13والمتوسطة في القسم رقم )

لقياس تكلفة المخزون مثل طريقة التكاليف المعيارية أو طريقة سعر  
التجزئة، والسعر األحدث للشراء، حيث يمكن استخدام هذه الطرق لسهولتها  

 عن نتائط قريبة من التكلفة الفعلية.  وإذا كان استخدامها سيسفر 

 طريقة التكاليف المعيارية:  (أ)
تحسب التكاليف المعيارية )المحددة مقدماً( على أساس المستويات  
العادية الستخدام المواد والمهمات والعمالة ومستوى الكفاءة والطاقة، وقد  

األمر في ضوء  يتم مراجعة هذه المستويات بصفة دورية ويتم تعديلها إذا لزم 
 الظروف العادية، ويمكن استخدام هذه الطريقة عادة في المنشآت الصناعية. 

 (: 8مثال رقم ) 
وحدة وكانت   3000بلغ عدد وحدات المخزون التام آخر الفترة 

 جنيه.  10التكلفة المعيارية المحسوبة إلنتاج الوحدة 
 المطلوب: قياس تكلفة مخزون اإلنتاج التام آخر الفترة. 

 ة سعر التجزئة: طريق  ( ب)
ً بمعرفة المنشآت التي تمارس   تستخدم طريقة سعر التجزئة غالبا
نشاط تجارة التجزئة وذل  لقياس تكلفة المخزون الذي يتكون من بنود كثيرة  
العدد وسريعة التغير وتكون ذات هوامش ربحية متماثلة، وبحيث يكون  

 لفتها. المتعذر من الناحية العملية استخدام طرق أخرى لقياس تك

ً لهذه الطريقة يتم تحديد تكلفة المخزون عن طريق تخفيض   وطبقا
ً استخدام   القيمة البيعية للمخزون بنسبة هامش ربح مالئم. هذا ويتم غالبا

 متوسط هامش ربحية لكل قسم من أقسام البيع بالتجزئة. 

 وتتحدد تكلفة المخزون طبقا للمعادلة :

 هامش الربح –البيعية للمخزون تكلفة المخزون = القيمة 

 (: 9مثال رقم ) 

فيما يلي بيان بالقيمة البيعية لألصناف المتبقية لدى إحدى المنشآت  
الصغيرة والتي تتعامل في البيع بالتجزئة في آخر الفترة، ونسبة هامش  
الربح لكل قسم، وذل  في كل من أقسام األطعمة المجمدة، الفاكهة الطازجة،  

 : األجبان المعلبة
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القيمة البيعية لألصناف   القسم
 المتبقية 

نسبة هامش الربح من  
 القيمة البيعية 

 % 20 50000 األطعمة المجمدة 
 % 15 20000 الفاكهة الطازجة 
 % 12 30000 األجبان المعلبة 

قيييياس تكلفييية المخيييزون لهيييذه األصيييناف فيييي آخييير الفتيييرة  المطليييوب:
 طريقة سعر التجزئة. بكل قسم باستخدام

 الحييييييييل
يتم حساب تكلفة المخزون آخر الفترة عن طريق تخفيض القيمة البيعية   

 للمخزون بمقدار قيمة هامش الربح لكل قسم على حده، وذل  كما يلي: 

 القسم
( قيمة هامش  -لألصناف المتبقية ) القيمة البيعية

 الربح

 تكلفة المخزون

 آخر الفترة

 40000 (50000x  20%)   10000  – 50000 األطعمة المجمدة

 27000 (x 15% 20000)     3000  – 20000 الفاكهة الطازجة

 26400 (x 12% 30000)     3600  – 30000 األجبان المعلبة

 83400 16600  - 100000 إجمالي

 تحديد تكلفة المخزون المنصرف والمتبقي آخر الفترة: . 5/ 4
المحتمل أن تقوم المنشأة بشراء بضائع  خالل أي فترة مالية من 

بالعديد من األسعار المختلفة، ونظراً ألن المخزون يتم إثباته بالتكلفة، وتم  
إجراء العديد من عمليات الشراء بتكاليف مختلفة للوحدة، فإن هنا  سؤال  

 يثار حول أي من التكلفة يلزم استخدامها. 

فة تدفق المخزون، مع  هنا يجب استخدام الطرق المختلفة لتحديد تكل
مالحظة أن هنا  اختالف كامل بين التدفق المادي الفعلي للبضائع والذي  
يقوم على صرف واستخدام البضاعة الواردة أوالً في جميع األحوال، وبين  

ً للمعيار المحاسبي المصري الخاص بالمنشآت  تدفق تكلفة المخزون، و وفقا
( إلى  18(، الفقرة ) 13م ) الصغيرة والمتوسطة فقد أشار في القسم رق

طريقتين لحساب تكلفة المخزونالمنصرف والمخزون المتبقى أخر الفترة،  
 وتتمثالن فيما يلى : 

 طريقة الوارد أوال يصرف أوال.  -أ 
 طريقة متوسط التكلفة المرجح )المتحر (. -ب

 وفيما يلي شرحاً مبسطاً لتل  الطريقتين:
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 طريقة الوارد أوال يصرف أوال : (أ)

طبقاً لهذه الطريقة فإن بنيود المخيزون التيى تيم شيراؤها أو إنتاجهيا  
أوالً يتم صرفها من المخيازن أوالً )لغيرض اسيتخدامها أو لبيعهيا(، وبالتيالى 
فإن البنود التى تبقى فى المخازن فيى نهايية الفتيرة هيى تلي  تيم شيراؤها أو 

 إنتاجها حديثاً.

 (: 10مثال رقم )
مستخرجة من سجالت إحدى الشيركات فيي فيما يلي بعض البيانات ال

 المتعلقة بأحد عناصر المخزون:  31/12/2018
 تكلفة الوحدة بالجنيه  عدد الوحدات بيان

 10 700 1/1/2018رصيد 
 12 1000 15/3مشتريات 

 13 800 10/6مشتريات 
 14 400 10/10مشتريات 

 15 200 25/12مشتريات 

 وحدة.  500بلغت  31/12/2018وبفرض أن وحدات المخزون المتبقية في 

 المطلوب :
 حساب تكلفة الوحدات المنصرفة وفقا لطريقة الوارد أوالً يصرف أوالً. -1
 حساب تكلفة مخزون آخر المدة وفقا لطريقة الوارد أوالً يصرف أوالً. -2

 الحيييل
 الوارد أوالً يصرف أوالً: حساب تكلفة الوحدات المنصرفة وفقاً لطريقة  -1

 بيييييان
عدد الوحدات 

 المشتراه

 تكلفة الوحدات المشتراه

 
 تكلفة المنصرف

 7000 ج7000ج = x 10وحدة  700 وحدة 700 1/1رصيد 

 12000 ج12000=  12وحدة ×  1000 وحدة 1000 15/3وارد

 10400 ج10400ج = 13وحدة ×  800 وحدة 800 10/6وارد

 وحدة فقط منصرفة100 ج5600ج = 14وحدة ×  400 وحدة 400 10/10وارد

x 14  =1400 

 لم تصرف بالكامل ج3000ج = 15وحدة ×  200 وحدة 200 25/12وارد

 30800 إجمالي تكلفة الوحدات المنصرفة وحدة 3100 اإلجمالي

 حساب تكلفة مخزون آخر المدة: -2

 500الوحيدات المتبقيية هيي وفقاً لطريقية اليوارد أوالً يصيرف أوالً 
وحدة من المادة الخام )ع( وتكون من أحدث كميات تم شرائها وتحسب تكلفة 

 مخزون آخر المدة منها كما يلي :
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 ج وبتكلفة إجمالية14بسعر  25/12وحدة عن يوم  200  -1
 ج 3000ج =  x 15 وحدة  200

 ج وبتكلفة إجمالية 15بسعر   10/ 10وحدة  من يوم   300ويتبقى   -2
 ج 4200ج =  x 14 وحدة  300

 7200=  3000+  4200تكلفة مخزون آخر المدة =   -3

 وتتميز طريقة الوارد أوالً يصرف أوالً بما يلي: 
تطابق التدفق المادي للبضاعة )حيث عادة يتم صرف الكميات األقدم أوالً(   .1

 مع تدفق التكلفة )حيث أن المنصرف يسعر بتكلفة الكميات األقدم أوالً(. 
خزون آخر الفترة من تكلفته الجارية، حيث تتحدد تكلفة  اقتراب تكلفة م .2

المخزون طبقاً ألحدث )آخر( تكلفة موجودة بالمخازن والقريبة من أسعار  
 السوق الجارية. 

بينما االنتقاد األساسي الموجه لهذه الطريقة هو أن تكلفة الوحدات   

جل بيعها  المنصرفة ل نتاج )في حالة المنشآت الصناعية( أو المنصرفة من أ

)في حالة المنشآت التجارية( قد تكون بعيدة عن األسعار الجارية، حيث أن  

تكلفتها تتحدد طبقاً ألقدم )أول( تكلفة موجودة بالمخازن، مما قد يؤدي إلى  

 تشويه أرقام مجمل أو صافي الربح. 

 
 طريقة متوسط التكلفة المرجح )المتحر ( : )ب(

ً لهذه الطريقة يتم   تحديد متوسط للتكلفة للوحدات المتماثلة  طبقا
الموجودة بالمخزن، وهذا المتوسط يحسب كلما تم استالم كمية واردة  

 ويتم تحديد متوسط تكلفة المخزون على أساس المعادلة التالية:   إضافية

 تكلفة رصيد أول المدة + تكلفة الوارد 
 كمية رصيد أول المدة + كمية الوارد 

المتوسط فى تحدييد تكلفية المنصيرف وتكلفية المتبقيى ويستخدم هذا  
حتى ورود كميية جدييدة للمخيازن فييتم ايجياد متوسيط تكلفية جدييد، وهكيذا، 

 وأيضا يستخدم فى تحديد تكلفة المتبقى أخر الفترة.
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 ( : 11مثال رقم )
  المطلوب:  ( 10بافتراض نفس األرقام الواردة في المثال السابق)رقم 

وفقا لطريقة متوسط التكلفة بعد استالم كل شحنة   حساب تكلفة المخزون 
وحدة بتاري    1000إضافية )المتوسط المتحر (، وذل  بفرض أنه تم بيع 

 . 15/11وحدة بتاري   1600،  15/5

 الحييييل

 = 15/3متوسط التكلفة يوم  -1

 =     تكلفة رصيد أول المدة + تكلفة الوارد     
 المدة + كمية الوارد كمية رصيد أول 

 
 ج للوحدة 1.78      =       19000    =                   12000+  7000                   

                     700  +1000                         10700 

  1700وحدة من الكميات الموجودة بالمخازن )  1000تم بيع   15/5يوم   -2
 ج للوحدة(. 1.78وحدة بمتوسط تكلفة  

وحييدة  1000 - وحييدة1700إذا المتبقييي كمخييزون فييي ذليي  التيياري : = 
 وحدة700=
 

 يحسب متوسط تكلفة جديد على النحو التالي: 10/ 6يوم   -3
 ج( 13وحدة ×  x 1.78( +)800وحدة 700=   )

                         700   +1000      
                      

 ج للوحدة 7.76=      11643      =       10400+ 1243       =              

                    700  +800                    1500 

 يحسب متوسط تكلفة جديد كما يلي:  10/ 10يوم   -4
 ج(14وحدة ×   x7.762 ( +)400وحدة1500=   )

1500  +400 

 ج للوحدة  6.13=      11643=           5600+ 11643             =     

1500  +400                  1900 
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 وحدة :  1600تم بيع    15/11يوم   -5

 إذا المتبقي بالمخازن في ذل  التاري  : 
ج للوحدة =  x 6.13وحدة  300وحدة =    1600 –وحدة  1900= 

 . ج1838
 

 يحسب متوسط تكلفة جديد كما يلي:   25/12يوم   -6
 ج( 15وحدة ×   200ج(+ )x6.13وحدة 300=   )

300   +200 

 ج للوحدة 9.68=        4838      =           3000+ 1838              =   

300   +200                    500 

وفي حالة عدم ورود أي كميات حتى نهاية ديسمبر تكون تكلفة              
 ج. 4838هي   12/ 31مخزون آخر المدة في  

الطريقة تستخدم عند إتباع نظام الجرد المستمر، حيث يتم  وهذه  
 تحديد متوسط التكلفة للمنصرف والمخزون عقب كل عملية. 

تتميز طرق متوسط التكلفة بأنها سهلة التطبيق وموضوعية، وتعمل  
على تقريب فوارق التكلفة بين البضاعة المشتراه في توقيتات مختلفة  

ً التقريب  بين تكلفة البضاعة المنصرفة وتكلفة   وبتكلفة مختلفة، وايضا
 مخزون آخر المدة. 

وهنا يثار تساؤلين؛ أولهما: عن الطريقة المفضلة التي يجب على          
الطريقتين السابقتين   المنشأة استخدامها، وثانيهما: عن إمكانية الجمع بين

 لتحديد تكلفة المخزون. 

ار إليه المعيار  تتمثل اإلجابة على التساؤل األول من خالل ما أش
المحاسبي المصري الخاص بالمحاسبة في المشروعات الصغيرة في هذا  

من أنه للمنشأة الحق في اختيار   (18(، الفقرة )13الشأن في القسم )
الطريقة التي تتناسب مع ظروفها وإمكانياتها ومع نظامها المحاسبي المتبع،  

 صره وتتبعه. وكذل  حسب طبيعة المخزون واستخداماته، وإمكانية ح

أما اإلجابة على التساؤل الثاني فإنه على المنشأة استخدام نفس  
طريقة حساب التكلفة لكل أنواع المخزون التي لها نفس الطبيعة ونفس  
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االستخدامات، أما بالنسبة للمخزون ذو الطبيعة المختلفة أو االستخدام  
من أنواعه   المختلف فإنه يمكن استخدام طرق مختلفة لحساب تكلفة كل نوع

ويمكن استخدام طرق مختلفة  التي لها نفس الطبيعة ونفس االستخدام.
لحساب تكلفة كل نوع من أنواع المخزون على حدة، إذا كان كل نوع له  

 طبيعة مختلفة أو استخدام مختلف. 

 تقييم مخزون آخر الفترة :. 4/6
يقيييم مخييزون أخيير الفتييرة بالتكلفيية أو صييافى القيميية االسييتردادية 

 لبيعية( أيهما أقل. )ا

 إما تكلفة شرائه أو تكلفة تصنيعه والتى تم توضيحها سابقا.  ويقصد بالتكلفة:

 ويقصد بصافى القيمة االستردادية )البيعية( مايلى:
 السعر التقديرى للبيع   ×× 

 التكاليف المقدرة إلتمام إنتاجه (-)   )××( 
 التكاليف المقدرة لبيعه وتسويقه (-)    )××(

_____ 
 صافى القيمة االستردادية )البيعية(    ×××

 : ( 12مثال رقم )
جنيه، والتكياليف المقيدرة  40000كانت تكلفة مخزون اإلنتاج التام 

 جنيه.  41000جنيه وكانت قيمته البيعيه  2000لبيعه وتسويقه 
 تقييم هذا المخزون. المطلوب:

 الحيييييييل
يم مخييزون أخيير الفتييرة بالتكلفيية أو صييافى القيميية االسييتردادية يقيي 

ي بينميا  ج،40000 )البيعية( أيهما أقل، وبما أن تكلفة مخيزون اخير الميدة بي
 ج39000= 2000 – 41000صافي قيمته البيعية = 

 39000فإن القيمة التيي يظهير بهيا المخيزون آخير الميدة  هيي  إذاً 
)األقل( ويظهر بقائمة الدخل )عند احتساب تكلفة البضاعة المباعة(، وقائمية 

 المركز المالي ) صمن عناصر األصول المتداولة( بنفس المبلغ السابق.

 (:13مثال رقم )
كماله جنيه، والتكياليف المقيدرة السيت 50000كانت تكلفة المخزون 

جنييه، وكانيت قيمتيه  5000جنيه، وتقدر مصياريف بيعيه وتسيويقه 5000
 جنيه.  65000السوقية المقدرة

 تقييم هذا المخزون. المطلوب :
 الحييييييل
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 : يتم المقارنة بين
 55000تكلفة المخزون         -1
 وتحسب كمايلى : صافى القيمة االستردادية )البيعية( -2

 المقدرة للمخزونالقيمة السوقية    65000
 التكاليف المقدرة إلتمامه (-)  ( 5000)
 التكاليف المقدرة لبيعه وتسويقه (-)  ( 5000)

_____ 
 صافى القيمة االستردادية )البيعية( 55000

ج،وتظهيير 50000إذا تكييون قيميية المخييزون بالقيميية األقييل وهييي 
وقائمة المركز المالي ) بقائمة الدخل )عند احتساب تكلفة البضاعة المباعة(، 
 ضمن عناصر األصول المتداولة( بنفس المبلغ السابق.

 مشاكل خاصة بالمخزون :  4/7

 مشكلة المنتجات المشتركة والمنتجات الفرعية: )أ(

أشار المعيار المحاسيبي المصيري الخياص بالمحاسيبة فيي المنشيآت    

 :إلى أنه( 10(، الفقرة )13الصغيرة والمتوسة في القسم رقم )

قد ينتط عن العملية االنتاجية أكثير مين منيتط فيى نفيس الوقيت وفيى هيذه  -1

سيياس أالحاليية يييتم توزيييع تكيياليف التشييكيل المشييتركة بينهمييا باسييتخدام 

منطقى يتصف بالثبات، حيث يتم توزيع تكاليف التشكيل المشيتركة بينهميا 

نتجة مين على أساس القيمة البيعية لكل منتط، أو حسب كمية الوحدات الم

 كل منتط.

 ( :14مثال رقم ) 

من خالل عملية صناعية معينة إلحدى المنشأت المتوسطة المصيرية 
جنيه،  24000يخرج منتجين )أ(، )ب( وقد بلغت تكاليف التشكيل المشتركة 

وحيدة وسيعر بييع  4000علماً بيأن عيدد الوحيدات المنتجية مين المنيتط )أ( 
وحيدة  2000ة مين المنيتط )ب( جنييه، وعيدد الوحيدات المنتجي  10الوحدة 

 جنيه. 40وسعر بيع الوحدة 
تحديد تكلفة الوحدة من كل منتط باستخدام طريقتى كمية الوحدات  المطلوب :

 المنتجة، القيمة البيعية لكل منتط.

 الحيييييييل

 



103 

 استخدام طريقة كمية الوحدات المنتجة في توزيع تكاليف التشكيل: -أ

 تكاليف التشكيل:نصيب المنتط )أ( من  •

 عدد الوحدات المنتجة من المنتط )أ( X= إجمالي تكاليف التشكيل 

 إجمالي عدد الوحدات المنتجة من المنتجين )أ( و )ب(              

 جX         4000                =16000ج   24000= 

                         4000  +2000       

 يف التشكيل :نصيب المنتط )ب( من تكال •

 جX     2000                =6000ج24000= 

                        6000                                        

 استخدام طريقة القيمة البيعية في توزيع تكاليف التشكيل: -ب

 نصيب المنتط )أ( من تكاليف التشكيل: •

 القيمة البيعية من المنتط )أ(  X= إجمالي تكاليف التشكيل 

 إجمالي القيمة البيعية للمنتجين )أ( و )ب(          

 ج(X 10وحدة  4000)         Xج    24000= 

                           (4000X 10  +2000 X 40) 

  =24000X          40000                    =8000ج 

                     40000  +80000                                       

 نصيب المنتط )ب( من تكاليف التشكيل  •

 القيمة البيعية من المنتط )أ(  X= إجمالي تكاليف التشكيل 

 إجمالي القيمة البيعية للمنتجين )أ( و )ب(   

 ج(X 40وحدة  2000)      Xج   24000= 

                           (4000X 10  +2000 X 40) 

  =24000    X          80000                  =16000ج 

                               120000           
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الحالية قد ينتط عن العملية االنتاجية منتط رئيسى ومنتط فرعى، وفى هذه  -2
فإنيه يييتم تخفيييض تكلفيية المنييتط الرئيسييى بصييافى القيميية البيعييية للمنييتط 

 الفرعى.

 ( :15مثال رقم )
من خالل عملية صيناعية معينية يخيرج منيتط رئيسيى )س(، ومنيتط  

جنييه، علميا بأنيه تيم بييع المنيتط  10000فرعى )ن( وكانت تكلفية االنتياج 
 جنيه. 100وتسويقية  جنيه وكانت مصروفات بيعية 600الفرعى بقيمة 

 تحديد تكلفة المنتط الرئيسي والفرعي.المطلوب :

 الحيييييييل
 ج 500=  100 – 600صافي القيمة البيعية للمنتط الفرعي )ن( = 

 ج 9500=   500 – 10000تكلفة إنتاج المنتط )س( =  
 ج 500=   9500 – 10000تكلفة إنتاج المنتط الفرعي )ن( =  

انخفضت كمية االنتاج عن متوسيط الطاقية العاديية، فيإن فى حالة ما إذا  )جي(

تكاليف االنتاج غير المباشرة الثابتة تحميل عليى أسياس الطاقية العاديية 

لالنتاج، والطاقة العادية لالنتاج هى االنتاج المتوقع تحقيقه فى المتوسط 

 على مدار عدة فترات.

 ( :16مثال رقم )

وحييدة سيينويا، وكانييت  50000إذا كييان متوسييط الطاقيية العادييية  

جنيه، وبفرض أن كمية االنتاج  50000التكاليف الصناعية الثابتة عن العام 

 خالل السنة كانت طبقا للفروض التالية:

 وحدة. 50000الفرض األول :   كمية االنتاج خالل السنة  

 وحدة. 30000الفرض الثانى :   كمية االنتاج خالل السنة  

 وحدة. 60000مية االنتاج خالل السنة الفرض الثالث :   ك 

تحديد التكاليف الثابتية المحملية عليى االنتياج، والتكياليف الثابتية  المطلوب :

غير المحملة  على اإلنتاج، والتكياليف الثابتية لكيل وحيدة وذلي  فيى ظيل كيل 

 فرض.

 الحييييييييييييل

ي الطاقة  نظراً ألن كمية اإلنتاج خالل الفترة مساوية لمستو الفرض األول:

ج علي  50000العادية، لذا تحمل التكاليف الصناعية الثابتة عن العام 

 وحدة.    50000الوحدات المنتجة 
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وبالتالي تكون التكاليف  

 الصناعية الثابتة للوحدة 
= 

 التكلفة الصناعية الثابتة 
= 

 ج 50000
 ج للوحدة 1=  

 ج 50000 عدد الوحدات المنتجة  

 التكاليف الصناعية الثابتة المحملة علي الوحدات المنتجة = وعلي ذل  فإن 

بينما التكاليف   جنيه، 20000ج للوحدة = 1وحدة منتجة ×  20000

 . الصناعية الثابتة غير المحملة = صفر 

نظراً ألن كمية اإلنتاج خالل الفترة أقل من مستوي الطاقة   الفرض الثاني:

ج علي أساس  50000لثابتة عن العام  العادية، لذا تحمل التكاليف الصناعية ا

  وحدة.  50000وحدات الطاقة العادية 

وبالتالي تكون التكاليف  

 الصناعية الثابتة للوحدة 
= 

 التكلفة الصناعية الثابتة 
= 

 ج 50000
 ج للوحدة 1=  

 ج 50000 وحدة الطاقة العادية 

 الوحدات المنتجة =وعلي ذل  فإن التكاليف الصناعية الثابتة المحملة علي 

بينمييا التكيياليف الصييناعية ، ج 30000ج للوحييدة =  1وحييدة ×  30000

الثابتيية غييير المحمليية تمثييل بيياقي التكيياليف الصييناعية الثابتيية = التكيياليف 

التكيياليف الصييناعية الثابتيية المحمليية علييي  -ج  50000الصييناعية الثابتيية 

ا كمصروف فيي جنيه، ويعترف به 20000ج =  30000الوحدات المنتجة 

نفس الفترة، حيث تيدرج بقائمية اليدخل تحيت مسيمي "خسيارة الطاقية غيير 

 المستغلة".

نظراً ألن كمية اإلنتاج خالل الفترة اكبر من مستوي الطاقة   الفرض الثالث:

ج علي   50000العادية، لذا تحمل التكاليف الصناعية الثابتة عن العام 

 وحدة.    62500الوحدات المنتجة 

تكون التكاليف   وبالتالي

 الصناعية الثابتة للوحدة 
= 

 التكلفة الصناعية الثابتة 
= 

 ج 50000
 .ج للوحدة 8=  

 ح 62500 عدد الوحدات المنتجة 

 وعلي ذل  فإن التكاليف الصناعية الثابتة المحملة علي الوحدات المنتجة 

بينما التكاليف الصناعية  ، ج 50000.ج للوحدة = 8وحدة ×  62500=  

 الثابتة غير المحملة = صفر 

تحمل القيمة الدفتريية للمخيزون المبياع كمصيروف فيى الفتيرة التيى  )ه( 

تحقق فيها االيراد النياتط عين البييع، كميا ييتم تحمييل أى تخفييض نيتط عين 

متيه الدفتريية، وأيضيا كافية إنخفاض صافى القيمية البيعيية للمخيزون عين قي

الخسييائر فييى المخييزون كمصييروف فييى نفييس الفتييرة التييى حييدث فيهييا هييذا 
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مين معييار  13القسيم  20التخفيض، أو تحققت فيها هيذه الخسيائر. ) فقيرة 

 المحاسبة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة(.

 ( :17مثال رقم )

 15 وحيدة بتكلفية 1000كان المخزون فى بداية الفترة يتكيون مين 

جنييه للوحيدة، وفيى  20وحيدة بسيعر  800جنيه للوحدة، وبيع خالل الفترة 

 جنيه. 13نهاية الفترة كانت صافى القيمة البيعية للوحدة من المخزون 

 بيان المعالجة المحاسبية للحالة السابقة. المطلوب :

 الحيييييييييل

ج  15000ج = X 15وحدة  1000تكلفة المخزون )قيمته الدفترية( =  -1

 تحمل على قائمة الدخل كمصروف نظراً لتحقق إيراد ناتط عن البيع. 

هنا  تخفيض نتط عن انخفاض صافي القيمة البيعية للمخزون عن قيمته   -2

ج يعالط بتحميله  1400وحدة =  X 200ج( 13- ج 20= ) الدفترية

 خل الفترة. ضمن كمصروفات قائمة د

 

 اإلفصاح عن المخزون بالقوائم المالية: -4/8

 يجب أن تفصح القوائم المالية بالنسبة لبند المخزون عما يلى :

السياسات المحاسبية المتبعة في قياس المخزون، والطريقية المسيتخدمة  -أ 

 لحساب التكلفة.

 سليماً.اجمالى القيمة الدفترية للمخزون مبوبة تبويباً  -ب

القيمة الدفترية للمخزون المدرج بالقيمة العادلة مخصوما منها التكاليف  -ج

 الالزمة للبيع.

قيميية المخييزون التييى تييم تحميلهييا كمصييروفات خييالل الفتييرة )المخييزون  دي

 المستخدم، أو المخزون المباع(.

قيميية أى تخفيييض فييى المخييزون وتييم إدراجييه كمصييروفات والظييروف  - هي

 واألحداث التي أدت لذل .

 قيمة المخزون المرهون كضمان اللتزامات. -و
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 الرابع  ملخص الفصل

يُعد المخزون من أهم بنود األصول التي تملكها أي منشأة باعتباره   -1
عنصر محر  لنشاط المنشأة ومحور العمليات التي تستمد منها قدرتها على  

بالنسبة لألصول المتداولة. لذا فمن األهمية  االستمرار، كما يمثل قيمة كبيرة 
 بمكان العمل على التحديد الدقيق لتكلفة المخزون. 

المخزون هو أصل متداول، قد يكون فى شكلمخزون محتفظ به بغرض   -2
البيع )مخزون االنتاج التام، مخزون بضائع(، أو مخزون فى مرحلة االنتاج  

التام(، أومخزون فى شكل مواد خام  ليصبح قابالً للبيع )مخزون االنتاج غير 
أو مهمات أو مستلزمات تشغيل تستخدم فى مراحل االنتاجأو فى تقديم  

 خدمات. 
ما يدرج ضمن تكلفة المخزون هو فقط ما تكبدته المنشأة للوصول   -3

 بالمخزون إلى موقعه وحالته الراهنة. 
  اثبات  يتم  ائتماني، تسهيل تتضمن  بشروط  باآلجل  مخزون  شراء  عند -4
  األساسي  الشراء  سعر بين الفرق  معالجة  ويتم  األساسية، بتكلفته خزونالم

  يكن  مالم االئتمان فترة  علي تحمل فوائد  كمصروفات المدفوعة القيمة وبين
 للرسملة.    مؤهل  المخزون

  تم  التي  القروض فوائد  رسملة للرسملة: يتم مؤهل المخزون كان إذا -5
  للرسملة،  مؤهل  المخزون كان إذا المخزون  أوإنشاء القتناء  عليها الحصول

  األغراض  في ستخدامال ل لتجهيزه  طويلة زمنية  فترة بالضرورة  يتطلب وهذا
 لبيعه.  أو  له المحددة

  متكررة،  أسس  وعلى كبيرة، بكميات أوينتط يُصنع  الذي المخزون  -6
  قابل  غير يكون  فإنه  طويلة، زمنية  فترة  وتجهيزه تصنيعه  واليتطلب 
  هذه  في  القروض  فائدة تعتبر  حيث  القروض،  فائدة بتكلفة   واليُحمل للرسملة،
 بقائمةالدخل.  الفترة نفس على تحمل  تمويلية   مصروفات  بمثابة الحالة

 تعالط حيث المخزون، تكلفة على التحمل التكاليف من موعةجم هنا  -7
  الفترة،  دخل  قائمة  على  تخصها التي  الفترة عن  كمصروفات بتحميلها 

األخرى،   االنتاج  أوتكاليف أوالعمالة  المواد  فى الطبيعى  غير  الفاقد وهى 
  إذا التخزين )إال  تكاليف االدارية والتسويق، والمصروفات البيع  وتكاليف
 أخرى(.  إنتاجية مرحلة   قبل   االنتاج لعملية  ضرورية  كانت

  المعيارية  التكاليف طريقة  مثل  المخزون  تكلفة لقياس  أساليب عدة  هنا  -8
  استخدام يمكن  حيث للشراء، األحدث  والسعر التجزئة،  سعر  طريقة  أو
  من  قريبة  نتائط  سيسفرعن استخدامها كان وإذا لسهولتها  الطرق هذه

 الفعلية.  التكلفة
  أخر  المتبقى  والمخزون  المنصرف  المخزون  تكلفة  لحساب هنا  طريقتين  -9

  التكلفة  متوسط  وطريقة  أوال، يصرف  أوال الوارد  طريقة هما الفترة،
المرجح )المتحر (. ويحق للمنشأة اختيار الطريقة التي تتناسب مع  
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ظروفها وإمكانياتها ومع نظامها المحاسبي المتبع، وكذل  حسب طبيعة  
 المخزون واستخداماته، وإمكانية حصره وتتبعه. 

خزون  على المنشأة استخدام نفس طريقة حساب التكلفة لكل أنواع الم -10
التي لها نفس الطبيعة ونفس االستخدامات، أما بالنسبة للمخزون ذو  
الطبيعة المختلفة أو االستخدام المختلف فإنه يمكن استخدام طرق مختلفة  
لحساب تكلفة كل نوع من أنواعه التي لها نفس الطبيعة ونفس  

ويمكن استخدام طرق مختلفة لحساب تكلفة كل نوع من أنواع  االستخدام.
زون على حدة، إذا كان كل نوع له طبيعة مختلفة أو استخدام  المخ

 مختلف. 
االستردادية )البيعية(   القيمة أوصافى  بالتكلفة الفترة  أخر  مخزون يقيم -11

 أقل.  أيهما
  هذه  وفى الوقت نفس فى  منتط من أكثر االنتاجية العملية عن ينتط قد -12

  اساس  باستخدام بينهما المشتركة  التشكيل  تكاليف  توزيع  يتم  الحالة
  بينهما  المشتركة التشكيل تكاليف توزيع  يتم حيث بالثبات، يتصف منطقى 
  من المنتجة  الوحدات كمية  أوحسب  منتط، لكل البيعية القيمة  أساس على
 منتط.  كل

تحمل القيمة الدفترية للمخزون المباع كمصروف فى الفترة التى تحقق   -13
تحميل أى تخفيض نتط عن  فيها االيراد الناتط عن البيع، كما يتم 

إنخفاض صافى القيمة البيعية للمخزون عن قيمته الدفترية، وأيضا كافة  
الخسائر فى المخزون كمصروف فى نفس الفترة التى حدث فيها هذا  

 التخفيض، أو تحققت فيها هذه الخسائر. 
 عن السياسات المخزون لبند بالنسبة المالية القوائم تفصح أن يجب -14

  لحساب  المستخدمة الطريقة المخزون، قياس في  بعةالمت  المحاسبية
ً  مبوبة للمخزون  الدفترية  القيمة إجمالى التكلفة،   القيمة  سليماً، تبويبا
  التكاليف  منها مخصوما العادلة بالقيمة  المدرج للمخزون الدفترية
  الفترة،  خالل  كمصروفات تحميلها تم التى  المخزون قيمة للبيع،  الالزمة 
  والظروف كمصروفات إدراجه وتم المخزون فى  تخفيض  قيمةأى

 اللتزامات.  كضمان المرهون المخزون  لذل ، وقيمة  أدت التي  واألحداث
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 على الفصل الرابو  أسئلة وحاالت عملية
 السؤال األول: حدد مدى صحة أو خطأ العبارات التالية:

 اإلنتاج التام.يقصد بالمخزون البضاعة المملوكة للمنشأة من  -1
 يتمثل المخزون في المنشآت الصناعية في مخزون البضائع الجاهزة. -2
تتحدد تكلفة مخزون البضائع المشتراه في ثمن الشراء مخصومًا منه الخصم  -3

 التجاري والتكاليف األخرى المتعلقة بالشراء.
يطلق على تكلفة العمالة ونصيب من التكاليف الصناعية مصطلح تكااليف  -4

 أو التحويل.التشكيل 
 يظهر بند المخزون ضمن األصول المتداولة بقائمة المركز المالي فقط. -5
عند شراء مخزون باآلجل يتم إثبات المخازون بتكلفتاه والفوائاد كمصاروفات   -6

 تمويلية بقائمة الدخل خاصة إذا كان مؤهل للرسملة.
إن المخااازون الاااعي يصااانع ويناااتر بكمياااات كريااارة وجشاااكل متكااارر و  يحتااااج  -7

 رة كريرة لتصنيعه يجب تحميله بفائدة ا قتراض المرتبطة به.لفت
تتمثاال التكاااليف التااي   تحماال علااى المخاازون فااي تكاااليف التسااويق والريااع  -8

 والفاقد الطريعي والمصروفات اإلدارية وتكاليف التخزين.
تعالر التكاليف التي   تحمل على المخزون كخسائر ضمن عناصار قائماة  -9

 الدخل.
وفقًا لطريقة ساعر التجزئاة فاتن تكلفاة المخازون ي الايماة الريمياة للمخازون  -10
 هامش الرجح. (–)
أيًا كان نوع المصروفات اإلدارية الخاصاة باالمخزون فتناه تعاالر بتحميلهاا  -11

 ضمن مصروفات قائمة دخل الفترة التي حدثت فيها.
مرحلااة إنتاجيااة إذا كاناات مصاااريف التخاازين ضاارورية لعمليااة اإلنتاااج قراال  -12

 إضافية، فتنه يجب إضافتها لتكلفة المخزون.
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 التكااااليف طريقاااة تتمثااال فاااي المخااازون  تكلفاااة لاياااا  أسااااليب  عااادة هناااا  -13
 اساتخدامها يمكان للشاراء األحاد   والسعر التجزئة، سعر طريقة أو المميارية

 .الفعلية التكلفة من قريبة نتائر عن سيسفر ذلك كان إذا
المصااااااروفات اإلداريااااااة تسااااااهم بصااااااورة مباشاااااارة فااااااي الوصااااااول إذا كاناااااات  -14

 بالمخزون إلى موقعه وحالته الراهنة فتنها تحمل على تكلفة هعا المخزون.
 السؤال الثانى: حاالت عملية:

 (:1حالة رصم   
 ،جنياه 60000بمرلا   2018مخزون فى أول يناير  الشرق اشترت شركة  
جنياه ، وخااالل  55000كاناات صاافى الايماة الريميااة  2018ديسامرر  31وفاى 
 .جنيه 62000باعت الشركة المخزون بمرل   2019عام 

 :المطلوب
تحديد تكلفة المخزون وفقاًا لماا ورد بالممياار المحاساري المصاري للمنشاآت  -1 

 الصغيرة والمتوسطة.
 .    المخزون  شراءد اليومية الالزم إلثبات عملية قي-2 

 (:2 حالة رصم 
 -:2018فيما يلى بعض المعلومات المتعلقة بشركة الياسمين عن سنة 

 ج 300000 مشتريات بغرض البيع

 ج 3000 مرتجعات للبائع

 ج6000 فوائد على الحسابات الدائنة

 ج7500 مصروفات شحن البضائع

 تحديد تكلفة المخزون.: المطلوب
 (:3حالة رصم  

كمياة مان الصان   1/1/2018قاد اشاترت فاى ياوم  منشاأة األمالبفرض أن     
قاااادرها  (135) كمااااا اشااااترت كميااااة ماااان الصاااان  ،وحاااادة 1200قاااادرها  (132)

 جنياه، 20وقد كان سعر الريع المعلن للوحدة مان الصان  األول  ،وحدة 2400
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خصم نقدى و ، %10جنيه. وشروط الريع خصم تجارى  10ومن الصن  الثانى 
 وقد تم السداد خالل الثالثة أيام.إذا تم السداد خالل ثالثة أيام  1%

قامااات المنظماااة بساااداد رساااوم جمركياااة بلغااات عااان الصااان  األول  كماااا
كمااااا بلغاااات عمولااااة المشااااتريات المسااااتحقة  ،%20وعاااان الصاااان  الثااااانى  15%

 %5للصان  األول ،  %3، وجلغات رساوم التاأمين %1عه الصافقة للوكالء عن ها 
للصاان  الثااانى، كمااا بلغاات عمولااة الرنااك نظياار فااتح ا عتماااد المسااتندى لهااعه 

جنيااااه ونقاااال  1000وقااااد تحملاااات المنظماااة بتكاااااليف نولااااون بحااار  %3العملياااة 
 جنيه. 500داخلى 

اكتشااافت لجناااة الفحاااص  نشاااأةوعنااادما وصااالت الشاااحنة إلاااى مخاااازن الم
تالفاة ألساباط طريمياة، كماا  (133) وحدة من الصان  200د صندوق به وجو 

أثنااء النقاال بااالطريق. هااعا مااع العلاام  (135)وحاادة ماان الصاان   400تراين فقااد 
جنيااه عاان الوحاادات التالفااة ماان  2500بااان شااركة التااأمين قااررت صاار  مرلاا  

 جنيه عن الوحدات المفقودة من الصن  الثانى. 2000الصن  األول، 
وفقاااا للممياااار المحاساااري الخاااا    تحدياااد تكلفاااة اقتنااااء كااال صااان المطلىىىوب: 

 بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 (4حالة رصم  
ماان  AX1مااواد خااام الصاان   المتوسااطة المصاارية اشااترت إحاادى المنشااآت      

كيلااو جاارام بسااعر  100الو يااات المتحاادة األمريكيااة وقااد بلغاات الكميااة المشااتراه 
%، ومصااااريف بنكياااة لفاااتح ا عتمااااد  10جنياااه، وجخصااام تجاااارى  200الكيلاااو 

جنياااه، وجلغااات الايماااة  5000جنياااه ومصااااريف شاااحن ونقااال  1000المساااتندى 
جنيااه،  2000جنيااه، ومصاااريف التااأمين  500الريميااة لصااناديق التعربااة مرلاا  

جنيااه، ومصاااريف  500جنيااه، ومصاااريف إداريااة أخاارى  1000وفااروق العملااة 
 جنيه. 300التخزين 
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الخاااام وفقاااًا للممياااار المحاساااري المصاااري تحدياااد تكلفاااة اقتنااااء الماااواد  المطلىىىوب 
 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 (:5حالة رصم  
 إلحاادى المشااروعات المتوسااطة المصاارية أحااد األقسااام الصااناعية ت قاماا 

إلحاادى المنشااآت المتوسااطة المتخصصااة فااي تصاانيع قطااع  بتصاانيع قطااع  يااار
 لالستخدام الداخلى وقد بلغت تكاليف التشكيل ما يلى:  يار 

 جنيه. 10000    أجور عمال ومهندسين 
 جنيه. 20000    مواد خام مستخدمة من المخازن 

 جنيه.   5000   خام مشتراة من الخارج مواد 

ن جنيااه علمااًا بااا 5000وقااد بلغاات تكلفااة التااال  ماان إنتاااج قطااع ال يااار 
إهاااال  المعااادات داخااال القسااام  بلااا ، كماااا منهاااا يعترااار تاااال   يااار طريعاااى 50%

ن الطاقااة أعلمااًا باا ، جنيااه ساانوياً  10000وإيجااار المبااانى  ،جنيااه ساانوياً  10000
ة الفعلياااة لهاااعا القسااام ترلااا  سااااعة بينماااا الطاقااا  20000العادياااة لهاااعا القسااام ترلااا  

 ت بلغااا كماااا ، ساااعة 2000وجلااا  نصااايب تصاانيع قطاااع ال ياااار  ،ساااعة 15000
 جنيه. 5000مرتبطة بتصنيع قطع ال يار المصاريف اإلدارية ال

به الممياار تحديد تكلفة قطع ال يار المصنعة داخليًا طبقًا لما يقضى  :المطلوب
 المحاسري المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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 الفصل الخامس

 المحاسبة عن تكاليف االقتراض
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 األهداف التعليمية: 
 الطالب قادراً علي: كون بعد دراسة هذا الفصل يجب أن ي

 .  إجراء المعالجة المحاسبية لعملية االقتراض. 1
 .التعرف على مفهوم تكاليف االقتراض. 2
 .  تحديد تكلفة االقتراض. 3
 . التعرف على األنواع الرئيسية لتكاليف االقتراض. 4
 . ادرا  متي وكيف يتم احتساب معدل مرجح للرسملة. 5
 اليف االقتراض. . إجراء المعالجة المحاسبية لتك6
 . إجراء المعالجة المحاسبية لسداد القروض. 7
. التعرف علي كيفية اإلفصاح عن تكاليف االقتراض بالقوائم  والتقارير  8

 المالية. 
 

 
 
 

 عناصر الفصل: 
 . المعالجة المحاسبية لعملية االقتراض. 1
 .المعالجة المحاسبية لتكاليف االقتراض. 2
 المحاسبية لسداد القروض. . المعالجة 7
 . اإلفصاح عن تكاليف االقتراض بالقوائم  والتقارير المالية. 8
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 مقدمة: 
تعد القروض أحد أهم مصادر التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة   

سواء كانت طويلة أو متوسطة أو صغيرة األجل، حيث يتم التعاقد مع الجهات  
المطلوبة للحصول على القرض، وفي عملية التعاقد مع  وتقديم الضمانات 

جهة التمويل يتم تحديد اليآت الحصول على القرض وطريقة سداده )فترة  
 السداد، ومعدل الفائدة(. 

تلجأ المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى االقتراض ألسباب  هذا، و
  بعضها قد يتعلق بقصور أصحاب المنشأة عن تمويل أعمال منشأته  متعددة

بالقدر المناسب لمستوى النشاط، وبعضها يتعلق بإمكانية المنشأة الحصول  
على القروض بسعر فائدة منخفض نسبياً، واستخدام هذا القرض لتحقيق  
أرباح مرتفعة، ومن ثم يكون هنا  فرق موجب في صالح المنشأة يتمثل في  

لفوائد  الفرق بين األرباح الحقيقية من استخدام األموال المقترضة وبين ا
 .المدفوعة على هذا القرض 

ونظراً ألهمية عملية االقتراض في المنشآت الصغيرة والمتوسطة،  
فمن األهمية بمكان توافر نظام محاسبي سليم لعملية االقتراض وما يترتب  
عليها من أعباء تتعلق بأقساط القروض وتكاليفها، األمر الذي استوجب  

سبية لتكاليف عملية االقتراض بدت  االهتمام بصورة خاصة بالمعالجة المحا
من خالل المعيار المحاسبي المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادر  

ً بالمعالجة المحاسبية لتكاليف  ،2015في يوليو    حيث أفرد قسماً خاصا
 (. 25االقتراض وهو القسم رقم ) 

لذا يتناول هذا الفصل األبعاد المحاسبية المتعلقة بعملية االقتراض  
 لتكاليف المترتبة عليه واإلفصاح المرتبط بذل  بالقوائم المالية. وا

 المعالجة المحاسبية لعملية االقتراض:  1/ 5
يمثل التمويل حجر األساس للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لذا تلجأ   

تل  المنشآت لتوفيره من أي مصدر من مصادره، وأحد أهم تل  المصادر هو  
نت قصيرة أو متوسطة أو طويلة األجل، مع  االعتماد على القروض سواء كا

تحديد معدل الفائدة عليها ومدة سدادها، وتتميز المنشآت الصغيرة  
والمتوسطة بتعدد جهات التمويل الداعمة لها في البيئة المصرية، حيث ال  
تقتصر على البنو  بكافة أنواعها، بل هنا  جمعيات وجهات تمول مثل تل   

ً لبقائها، وذل  لدورها الهام  المنشآت )محلية وأجنبية(  ً لها وضمانا تشجيعا
 والحيوي في بيئة األعمال المصرية. 
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ً كان مصدر اإلقراض فإن المعالجة المحاسبية عند حصول    وأيا
إحدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة على قرض من إحدى جهات التمويل،  

ة طرف جهة  يُجعل حساب القرض دائناً باعتباره يمتل التزام على المنشأفإنه
التمويل، أما الطرف المدين فقد يكون الخزينة إذا تم الحصول على القرض  
وتم إيداعه في خزينة المنشأة، أو حي/ البن ، إذا تم الحصول على القرض  

 .وإيداعه في الحساب الجاري للمنشأة طرف البن  

اتققيت منشيأة النيور ميع البني  االهليي عليى مينح  1/1/2018في  :(1ل)مثا
عليى أن ييتم سيداد  %7جنييه بفائيدة سينوية  300000المنشأة قرضاً بمبلغ 

القرض مع فوائده على ثالثة أقساط سنوية متساوية في نهاية كيل عيام، وقيد 
 .طييرف البنيي  تييم تنفيييذ االتفيياق وأودعييت القيميية بالحسيياب الجييارى للمنشييأة

د الحصيول في هذه الحالة يتم تسجيل القيد التالي فيي دفياتر منشيأة النيور عني 
 -على القرض:

 التاري  بيان دائن مدين
300000

   

 
300000 

 من حي/ البن 
 إلى  حي/ القرض

 )الحصول على قرض وايداعه بالحساب الجارى (

1/1 
2018 

 المعالجة المحاسبية لتكاليف االقتراض:  2/ 5
ً لما ورد بالقسم رقم )  ( من معيار  25يُقصد بتكاليف االقتراض وفقا

الفوائد و  المحاسبة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة المصري بأنها "كافة 
، وتنقسم  التكاليف االخري التي تتكبدها المنشأة نتيجة عملية االقتراض" 

 تكاليف االقتراض إلى نوعين هما:  
 تتعلق باقتناء أصل ثابت. تكاليف االقتراض التي  -1
 تكاليف االقتراض األخرى.  -2

 كيفية احتساب تكاليف االقتراض:  1/ 2/ 5
تتمثل تكاليف االقتراض في الفوائد على القروض وتحسب الفائدة   

 على النحو التالي: 
 المدة  Xمعدل الفائدة على القرض   Xفائدة القرض = مبلغ القرض 

إال أنه قد تحصل المنشأة على أحد القروض ألغراض محددة  
وتستخدم جزء من تل  القروض في أعمالها ويتبقى جزء آخر لم يحن موعد  
استخدامه يطلق عليه فائض االقتراض، وفي تل  الحالة قد ترى المنشأة  
استغالله في أغراض أخرى وتحقيق عائد  استثماري على هذا الفائض حتى  

تخدامه في المنشأة، وفي تل  الحالة يقضي المعيار المحاسبي  يحين موعد اس
رورة استبعاد عائد  ضالمصري للمحاسبة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
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الفائض غير المستغل من تكاليف االقتراض، حيث يتم معالجته كتخفيض  
 لتكاليف االقتراض، وتحسب تكاليف االقتراض في تل  الحالة كما يلي: 

 ( XX)                                      التي تخص الفترة  فائدة القرض 
 ( Xx)        ( عائد فائض االقتراض غير المستغل خالل نفس الفترة–)
  XX                                       تكاليف االقتراض          =     

: عائد االقتراض قد يعطى محسوب وجاهز بالتمرين أو يحسب  أن وياُلحظ
بمعدل يساوي أو أكبر أو أقل من معدل الفائدة على القروض حسب طريقة  
استغالل المنشأة له، حيث قد تستغله في أعمال غير عادية وتحقيق عائد من  
وراءه، أو ايداعه بأحد البنو  مقابل فائدة عليه، وغيرها من طرق االستغالل  

 حسب رؤية إدارة كل منشأة.  

المعالجة المحاسبية لتكاليف االقتراض المتعلقة باقتناء أو إنشاء أو   2/ 2/ 5
 إنتاج أصل ثابت: 

تتمثل تكاليف االقتراض في كافة الفوائد التي تنشأ عن قرض يتعلق  
مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل ثابت، وهذه الفوائد يتم معالجتها  
برسملتها على األصل الثابت بمعنى تحميلها وإضافتها لقيمة األصلبحيث  

 تصبح جزءاً من تكلفته، وذل  إذا تحقق شرطين مجتمعين هما:

 من المتوقع أن يحقق األصل منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة.الشرط األول:  
عليهيا بشيكل الشرط الثاني: إمكانية قيياس التكياليف بطريقية يمكين االعتمياد 

 ودقيق. سليم

ج  250000ولتوضيح ما سبق فبفرض قيام المنشأة باقتراض مبلغ 
  5ويسدد القرض في نهاية  %5إلنشاء مبنى لتصنيع األحذية بفائدة ميسرة 

سنوات، فيعني ذل  أن المنشأة ستقوم بسداد فوائد سنوية تبلغ  
  Xدة معدل الفائ % X5قيمة القرض  250000ج )عبارة عن 62500جملتها

 سنوات(.   5

ً لنص معيار المحاسبة في المنشآت الصغيرة   في تل  الحالة ووفقا
  والمتوسطة فإن تكلفة االقتراض ترسمل أي تضاف لتكلفة إنشاء المبنى. 

 ى ومن ثم تصبح تكلفة المبنى التي تظهر بقائمة المركز المال
 ج 312500=   62500ج +  250000= 
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مؤهالً للرسملة، وعلية تبدأ عملية الرسملة إذا  هذا، ويُعد األصل  
 تحققت الشروط التالية: 

إذا كان يستغرق بالضرورة تجهيزه لألغراض المحددة له فترة زمنية   -1
 طويلة. 

 اإلنفاق عليه.  -2
 تكبد المنشأة لتكاليف االقتراض.  -3
تكون األنشطة الالزمة إلعداد األصل لالستخدام فى األغراض المحددة له   -4

 بيعه للغير محل تنفيذ فى الوقت الحالى.أو 

سيارة  أنه عند شراء إحدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة  ويعني ذل 
بملبغ كبير وتم االقتراض من أجل شرائها فال تتحمل السيارة بتكلفة  
االقتراض ألنها أصل غير مؤهل للرسملة، وهو ما يعني أن المعالجة الواردة  

لمحاسبة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ال  ( من معيار ا25بالقسم رقم )
كشراء سيارة بالتقسيط، أو مبنى جاهز   ينطبق علي االصول الجاهزة

 بالتقسيط، وبنود المخزون التي تصنع بشكل روتيني مستمر في فترة قصيرة. 

كما تقضي المعالجة المحاسبية وفقاً لما سبق أنه في حالة عدم توافر أي  
سابقة، فال تضاف تكاليف االقتراض لألصل وإنما  شرط من شروط الرسملة ال

تعامل على أنها مصروف تمويلي يظهر ضمن بنود المصروفات اإلدارية  
 والتمويلية بقائمة الدخل للمنشأة عن نهاية كل فترة. 

 أنواع تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة: .1/ 2/ 2/ 5
 إلى نوعان هما: تنقسم تكاليف االقتراض المرتبطة األصول المؤهلة للرسملة 

 تكاليف اقتراض مباشرة ومخصصة ألصل محدد: . 1/ 1/ 2/ 2/ 5
في ظل تل  النوعية يتم االقتراض خصيصاً إلنشاء أو إنتاج أو   

اقتناء أصل ثابت محدد بعينه،  ويتم معالجة تكاليف االقتراض الناتجة عن تل   
ً برسملتها على األصل طالما أنه مؤهل للرسملة وتتوافر به   الحالة محاسبيا

 شروط الرسملة السابق ذكرها مجتمعة. 

 (: 2مثال )
ج اعتباراً 100000أحد المنشآت الصغيرة علي قرض قيمته  تحصل

سينوياً، عليي أن ييتم سيداد قيمية القيرض  %5بمعدل فائيدة  1/1/2016من 

سينوات. وقيد اسيتخدم هيذا القيرض فيي إنشياء أحيد األصييول  4بالكاميل بعيد 

، وتم االنتهاء 2016/ 1/7الثابتة، وقد تم البدء في إنشاء األصل إعتباراً من 

 . 31/12/2018منه في 
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وحتيييى  1/1/2016حسييياب تكلفييية االقتيييراض اعتبييياراً مييين  المطليييوب :

 وكيفية معالجتها، وتحديد تكلفة األصل الثابت.  31/12/2019

 الحل

بداية يالحظ أنه تم الحصول على القرض لغيرض محيدد وهيو إنشياء 

أحد األصول الثابتة، وفي نفس الوقت فهذا األصيل مؤهيل للرسيملة وتكياليف 

تراض كذل . لذا تكون المعالجة المحاسبية رسملة تكاليف االقتراض على االق

 األصل وذل  على النحو التالي:

ال ترسمل تكلفة   2016/ 6/ 30وحتى   – 2016/ 1/1الفترة األولى من  -1

االقتراض على األصل وذل  النتفاء أحد شروط الرسملة وهو الشرط  

  فى  لالستخدام األصل  إلعداد الالزمة  األنشطة تكون  الرابع الخاص بأن

بينما   الحالى. الوقت فى تنفيذ   محل للغير  بيعه أو  له  المحددة األغراض

  2017/ 31/12وحتى   -1/7/2016الفائدة التي تخص الفترة من 

 ترسمل لتوافر شروط الرسملة. وتحسب الفائدة  كما يلي: 

 سنه  X  1معدل الفائدة   Xفائدة القرض السنوية = مبلغ القرض 
 ج  5000سنه =  X   5% X 1 100000=   2016فائدة القرض التي تخص  

 ( إلى: 5000يتم تقسيم مبلغ  الفائدة السنوي ) 
ال ترسيمل       30/6/2016وحتيى  2016/ 1/1ج تخص الفترة من 2500

 وتعالط الفائدة كمصروف بقائمة الدخل للفترة المحاسبية المذكورة.

ترسيمل      2016/ 31/12وحتيى  2016/ 1/7ج تخص الفترة مين 2500
 على تكلفة المبنى.

 31/12/2016ويكون األثر عليى قائمية اليدخل عين السينة المنتهيية فيي 
 على النحو التالي:

 12/2016/ 31قائمة الدخل عن السنة المنتهية في 

 
 
 

2500 

 االيرادات 
 ( مصروفات-)

 مصروفات أخرى)غير عادية(
 فوائد قروض
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تبلغ تكاليف   2017/ 31/12وحتى   -2017/ 1/ 1الثانية: من  الفترة  -2
ج قيمة الفائدة السنوية ترسمل بالكامل لتوافر شروط  5000االقتراض 

 الرسملة كاملة. 
تبلغ تكاليف   2018/ 31/12وحتى   -1/1/2018الفترة الثالثة: من  -3

ج قيمة الفائدة السنوية ترسمل بالكامل لتوافر شروط  5000االقتراض 
 ملة. الرسملة كا

فينتفي أحد   12/2019/ 31وحتى   -2019/ 1/ 1الفترة الرابعة: من   -4
شروط الرسملة وهو الشرط الرابع والخاص باستمرارية العمل في األصل  

حيث يكون وفقاً للمثال الحالي قد تم االنتهاء منه لذا ال ترسمل فائدة  
 القرض عن هذا العام وإنما تحمل على قائمة الدخل على النحو التالي: 

12/2019/ 31ائمة الدخل عن السنة المنتهية في ق  
 

تكلفيية األصييل الثابييت اإلجمالييية = مبلييغ القييرض + تكيياليف االقتييراض  -5
 المؤهلة للرسملة

)عييين عيييام  5000( + 2016)عييين عيييام  2500+  100000=   
 (.2018) عن عام  5000( + 2017

ج تظهر بقائمية المركيز الميالي 112500=  12500+  100000=  
 ضمن األصول الثابتة.

بلغيت  2016(: بفرض أنه تم استثمار جزء مين القيرض خيالل عيام 3مثال )
 شهور فقط. 6لمدة  %8دة ج بإيداعه في أحد البنو  مقابل فائ20000قيمته 

المطلوب: احتساب تكاليف االقراض الواجب رسملتها على األصل للعام  
2016 . 

 الحييييييييييييييييييل
 2016تكاليف االقتراض واجبة الرسملة عن عام

عائد فائض االقتراض    – 2016= فائدة القرض الواجب رسملتها عن عام 
 غير المستغل 

% معدل الفائدة المحققة    X  8الفائض غير المستغل   20000) – 2500= 
X 6/12  )المدة 

 ج 1700=   800 – 2500= 
 

 
 
 

5000 

 االيرادات 
 ( مصروفات-)

 مصروفات أخرى)غير عادية(
 فوائد قروض
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 االقتراض العام القتناء أصول مؤهلة للرسملة: 2/ 1/ 2/ 2/ 5
يقصد باالقتراض العام القتناء أصول مؤهلة للرسملة أي قيام  

أكثر من أداة من أدوات  المنشأة بالحصول على أكثر من قرض أو استخدام 
الدين واستخدام تل  األموال في اقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل  

 للرسملة. 

في تل  الحالة يقضي المعيار المحاسبي المصري الخاص بالمحاسبة  
في المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن يتم تحديد تكلفة االقتراض باستخدام  

ل، ويحسب على أساس المتوسط  معدل للرسملة على االنفاق الخاص باألص
المرجح لتكلفة االقتراض للمنشأة عن القروض القائمة خالل السنة، وذل   
بعد استبعاد أي قرض تم إبرامه تحديداً بغرض اقتناء أصل بذاته مؤهل  

 لتحمل تكلفة االقتراض. 

ويعني ذل  أنه في حالة حصول إحدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة  
كثر من بن  )أو أي جهة تمويل بخالف البنو  أو  على أكثر من قرض من أ

خليط من البنو  وجهات أخرى( بمعدالت فوائد مختلفة على كل قرض،  
من بن  مصر، والقرض   %5ج بفائدة سنوية 50000القرض األول بمبلغ 

، وقرض ثالث   % 6ج  من البن  األهلي بفائدة سنوية 60000الثاني بمبلغ 
، وسوف تستخدم  %4ت بفائدة  سنوية من إحدى الجمعيا 40000بمبلغ 

القروض الثالث في إنشاء أصل واحد مؤهل للرسملة،  ففي تل  الحالة يطلق  
عليها اقتراض بصفة عامة القتناء أصول مؤهلة للرسملة، ويقضي المعيار  
في تل  الحالة بضرورة احتساب معدل للرسملة من خالل احتساب متوسط  

 وسط المرجح بالمعادلة التالية: مرجح للرسملة، ويتم احتساب المت
 المتوسط المرجح لمعدل الرسملة = 

معدل    Xمعدل الفائدة على القرض األول( + )القرض الثاني  X)القرض األول 
معدل الفائدة على القرض    Xالقرض الثاني( + )القرض الثالث الفائدة على 

 قيييييمة القييييييروض   إجييمالي÷  الثالث(  .......وهكذا )حسب عدد القروض(

المتوسييط المييرجح لمعييدل  وبييالتطبيق علييى المثييال التوضيييحي السييابق، فييإن
 الرسملة =

(50000 X 5% ( + )60000X  6% ( + )40000X   4 % (÷ )50000  +
600000  +40000 ) 

( =2500  +3600  +1600 ÷ )150000   
 تقريباً   % 5=   150000÷  7700= 
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 العام: (: على االقتراض4مثال )
قررت منشأة األمل إنشاء مبنى لمصنع صغير إلنتاج األحذية، وبحسب دراسة   

،  2016/ 1/ 1الجدوى سوف تستمر أعمال البناء والتجهيز لمدة عام يبدأ من 
ج، وقد أتيحت للمنشأة فرص تم الحصول  150000حيث تبلغ تكاليف البناء 

ج ، وقد استغلت المنشأة  200000عليها من خالل ثالثة قروض بإجمالي قدره 
المبلغ الفائض من القروض عما تتطلبه عملية اإلنشاء في سياق األعمال العادية  

 للمنشأة.
 بيانات أخرى:  

 ما يلي:   تضمنت تفاصيل القروض -1

 من بن  البركة.  % 6ج بفائدة سنوية 50000القرض األول بمبلغ  -

 من البن  األهلي.   %5ج بفائدة سنوية   100000القرض الثاني بمبلغ   -

من الصندوق االجتماعي   %7ج بفائدة سنوية 50000القرض الثالث بمبلغ  -
 للتنمية. 

ج من  20000في المرحلة األولى من عمر المشروع كان يوجد مبلغ  -2
شهور حيث بلغ دخل   6األموال المقترضة غير مستغل لذا تم استثماره لمدة 

 ج. 1000الفائدة المتعلقة به 
بيان المعالجة المحاسبية لتكاليف االقتراض بموجب المعيار   -المطلوب:

المحاسبي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحساب تكلفة  
 المبنى. 

 الحيييييييييل
أدوات ديين  بداية طالما وجد بالتمرين اقتيراض بشيكل عيام حييث توجيد عيدة

المتوسييط تتمثييل فييي ثالثيية قييروض بمعييدالت فوائييد مختلفيية، إذاً يييتم تطبيييق 
 المرجح لمعدل الرسملة وفقاً لنص المعيار.

 المتوسط المرجح لمعدل الرسملة =  -1
)القرض األول ×معدل الفائدة( + )القرض الثاني ×معدل الفائدة( +) القرض الثالث ×  

اجمالي قيمة القروض ÷  معدل الفائدة(   

 (  =50000×6%  ( + )100000   ×5% ( +  )50000 ×7% ) 
200000 

  =3000 +5000    +3500         =6 % 
             200000 

 إجمالي تكاليف االقتراض   -2
 المدة  Xالمتوسط المرجح لمعدل الفائدة  X= تكاليف االنشاء     
     =150000 X  6 % X 1  = ج 9000سنه 
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 تكاليف االقتراض الواجب رسملتها  -3
 دخل االستثمار لألموال الفائضة  –= مصروف الفائدة          
 ج 8000=   1000  – 9000=          
تكلفة المبنى التي تظهر بقائمة المركز المالي في نهاية العام ضمن   -4

 األصول الثابتة 
تكلفة االقتراض المؤهلة   8000تكلفة اإلنشاء +  150000=         

 ج. 158000=  للرسملة

 بدء وتعليق وإيقاف الرسملة: 3/ 2/ 2/ 5
 بدء الرسملة:   1/ 3/ 2/ 2/ 5

تبدأ رسملة تكاليف االقتراض في تاري  البدء، ويقصد بتاري  البدء هو  
 ذل  التاري  الذي تستوفي المنشأة ألول مرة الشروط التالية: 

 يتم اإلنفاق على األصل.  -1
 تتحمل المنشأة تكاليف االقتراض.  -2
لتي تعد ضرورية إلعداد األصل في الغرض  تباشر المنشأة األنشطة ا -3

 المحدد له أو لبيعه للغير. 

،  2016/ 1/1( أن تاري  البدء هو 4ويالحظ من المثال السابق )رقم 
 وهو تاري  بدء األعمال الجوهرية الفعلية ل نشاء. 

 تعليق الرسملة:   2/ 3/ 2/ 2/ 5
يجب تعليق الرسملة أي التوقف عن رسملة تكاليف االقتراض مؤقتاً  
خالل الفترات التي تتعطل فيها أعمال اإلنشاء الفعالة لألصل الثابت، وتعالط 
تكاليف االقتراض طوال فترة التعليق ضمن مصروفات قائمة الدخل وال  

 ترسمل. 

ويعني ذل  أنه إذا توقف إنشاء األصل ألي سبب من األسباب كحدوث   
ار أو التوقف  ظروف طبيعية تمنع االستمرار في أعمال البناء كسقوط األمط

لوجود عطالت رسمية أو أجازة ، وغيرها من األسباب، فخالل فترة التوقف  
يتم احتساب تكلفة االقتراض لكنها ال ترسمل ولكن تعالط الفائدة المحسوبة  
ً بتحميلها كمصروف عادي ضمن بنود مصروفات   عن فترة التعليق محاسبيا

 قائمة الدخل عن الفترة. 

 الرسملة: إيقاف  3/ 3/ 2/ 2/ 5
يتم إيقاف واالنتهاء من الرسملة عندما يتم االنتهاء من كافة  
األنشطة الجوهرية الالزمة إلعداد األصل المؤهل لتحمل تكلفة االقتراض  
لالستخدام في األغراض المحددة له أو لبيعه للغير حتى ولو كانت هنا   
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مثل  بعض األعمال الروتينية مازالت مستمرة أو هنا  تعديالت بسيطة 
 الديكورات التي يُمكن تعديلها أو تغييرها حسب ظروف الحال.

كذل  يشير المعيار المحاسبي ذو الصلة إلى أنه عند االنتهاء من  
بعضاألجزاء المستقلة من األصل الثابت وإمكانية استخدامها بحالتها أثناء  
عملية اإلنشاء بشكل مستقل، فإنه يتعين التوقف عن الرسملة على تل   

زاء المنتهية طالما أصبحت هذه األجزاء جاهزة لالستخدام في األغراض  األج
 المحددة أو لبيعها للغير. 

ويعني ذل  أنه في حال بناء المنشأة الصغيرة ألحد أصولها الثابتة  
كمبنى مثالً مكون من عدة عنابر لتربية الماشية يمكن استخدام العنابر التي  

رار في استكمال انشاء وتجهيز باقي  انتهت بحالتها وفي نفس الوقت االستم 
 العنابر االنتاجية المتبقية. 

لكن المصنع الصغير الذي يتطلب انشاؤه تركيب خط انتاج مترابط  
وفي أجزاء مختلفة من المصنع داخل نفس الموقع فيلزم االنتهاء منه كامالً  

 دون استخدام أي جزء منه. 

 (:  5مثال )
لبان على قرض قيمته  حصلت منشأة الفجر لتصنيع منتجات األ

سنوياً، على أن   %10بمعدل فائدة  2016/ 1/ 1ج اعتباراً من 120000
سنوات دفعة واحدة، وقد استخدم هذا القرض في إنشاء   3يسدد في نهاية 

  2016/ 1/ 1أحد األصول الثابتة، وقد تم البدء في إنشاء األصل اعتباراً من 
ً بأن ا12/2017/ 31وتم االنتهاء منه في  إلنشاء توقف لمدة سنة  ، علما

 . 6/2017/ 30حتى  1/7/2016اعتباراً من 

  1/1/2016المطلوب: تحديد كيفية معالجة تكاليف االقتراض اعتباراً من 
 . 2017/ 31/12، وتحديد تكلفة األصل الثابت في  12/2017/ 31وحتى 

 الحييييل
 :  2016/ 6/  30وحتيى  2016/ 1/1الفترة األولى من  -1

يتم         ج X 10 % X 6/12  =6000 120000تكاليف االقتراض = 
 رسملتها على األصل. 

 : 12/2016/ 31وحتى   2016/ 7/ 1الفترة الثانية من   -2
ج        ال يتم رسملتها وتحمل على قائمة الدخل عن السنة  6000الفوائد= 

 ضمن مصروفاتها.  2016/ 31/12المنتهية في  
 : 30/6/2017وحتى   1/1/2017الفترة الثالثة من   -3
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ج          ال ترسمل وتحمل على قائمة الدخل عن السنة  6000=  الفوائد
 ضمن مصروفاتها.  2017/ 31/12المنتهية في  

 :2017/ 31/12وحتى   2017/ 7/ 1الفترة الرابعة من   -4
 ج         يتم رسملتها بإضافتها لألصل الثابت. 6000تكاليف االقتراض= 

  1/7/2016تعليق عملية الرسملة أو توقفها خالل الفترة من إن  ياُلحظ:
ترتب عليه إيقاف الرسملة وتحميل فوائد تل  الفترة   2016/ 6/ 30وحتى 

 ضمن المصروفات بقائمة الدخل. 
 تكلفة األصل الثابت في نهاية فترة اإلنشاء:  -5

)قيمة الفوائد الواجب رسملتها على   12000)قيمة القرض( +  120000= 
ج ويظهر ضمن األصول  132000عن الفترتين األولى والرابعة( = األصل 

 الثابتة بقائمة المركز المالي. 
 

 المعالجة المحاسبية لتكاليف االقتراض األخرى:. 3/ 2/ 5
هي تل  الفوائد على القروض التي ال تستخدم في إنشاء أو إنتاج أو  

المخصصة إلنشاء  اقتناء أحد األصول الثابتة، أو الفوائد على القروض 
أحد األصول الثابتة قبل البدء في إنشاء األصل أو تعليق توقف العمليات  
الجوهرية الفعالة إلنشاء األصل، أو تل  الفوائد على القروض التي  

 تستخدم في  سياق العمليات العادية )التشغيلية( للمنشأة. 

 يتضح من التعريف السابق أن فوائد القروض األخري قد تكون: 
ئد على قروض تستخدم في العمليات التشغيلية العادية للمنشأة أثناء  فوا -1

 الفترات المالية أو 
فوائد على قروض مخصصة القتناء أو انتاج أو انشاء أصل ثابت لكن   -2

تعطلت عمليات اإلنشاء أو اإلنتاج لفترة ، فإن الفائدة المحسوبة عن  
والضرورية إلنشاء  فترة التعليق أو بعد االنتهاء من العمليات الجوهرية 

أو انتاج األصل ال يتم رسملتها وتدخل ضمن تكاليف االقتراض العادية  
 للمنشأة.

فوائد على قروض مخصصة القتناء أو انتاج أو انشاء أصل ثابت ولكن   -3
لم تبدأ أعمال االنشاء أو االنتاج بعد، فخالل فترة عدم البدء تدرج ضمن  

 سمل. تكاليف االقتراض األخرى للمنشأة وال تر

تُعالط تكاليف االقتراض األخرى باعتبارها مصروفاً يحمل على قائمة  
الدخل الخاصة بالفترات المحاسبية التي تخصها، وبصرف النظر عن واقعة  

 السداد. وذل  على النحو التالي:
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سييداد الفائييدة السيينوية : الوضييع الطبيعييي أن تقييوم المنشييأة بسييداد  -أ
 تل  الحالة يُجرى القيد التالي:مصروف الفائدة بشكل دوري، وفي 

XXالفائدة حي/ مصروف من 
XX أوالبن  حي/ الخزينة إلى 

استحقاق الفائدة وعدم سدادها في نهاية الفترة الماليية: قيد ال تُسيدد  -ب
الفائدة التي تخص الفترة ألي سبب من األسباب ، ففي تل  الحالة يتم 

وبيان أثر ذل  عليى القيوائم إثبات استحقاق الفائدة في نهاية الفترة، 
المالية لتل  الفترة، ثم إثبيات عمليية السيداد بعيد ذلي  عنيد سيدادها، 

 وتكون المعالجة المحاسبية على النحو التالي:
إجييراء قيييد اسييتحقاق للفائييدة غييير المسييددة فييي نهاييية الفتييرة  -1

 المالية: 
XX                   من حي/ مصروف الفائدة 

XX إلى حي/ مصروف الفائدة المستحق 
 األثر على قائمة الدخل:  -2

يظهيير األثيير فييي تليي  الحاليية علييى قائميية الييدخل بظهييور 
مصروف الفائدة اليذي يخيص الفتيرة ضيمن المصيروفات األخيرى 

 بقائمة الدخل التي تخص الفترة المحاسبيىة.
 الفترة:األثر على قائمة المركز المالي في نهاية  -3

يظهر األثر على قائمة المركز المالي في نهاية الفترة مين 
خالل إدراج مصروف الفائيدة المسيتحقة ضيمن األرصيدة الدائنية 

 األخرى بجانب االلتزامات وحقوق الملكية.
 وعند سداد الفائدة المستحقة يكون القيد: -4

XXالفائدة المستحق حي/ مصروف من 
XXحي/ الخزينة أو البن  إلى 

 المعالجة المحاسبية لعمليات سداد القرض: . 3/ 5

 تتعدد طرق سداد القرض لجهة التمويل؛ ومن هذه الطرق: 

سداد القرض والفائدة بأقساط متساوية خالل فترة القرض )الطريقة   •
 المستخدمة في هذا الموضوع(. 

سداد فائدة القرض خالل فترة القرض ثم سداد أصل القرض في   •
 .نهاية فترة القرض

 .سداد القرض والفائدة في نهاية فترة القرض  •

 مجدولة. سداد القرض بأقساط غير متساوية وعلى فترات غير  •

إال أن أكثر الطرق شيوعاً هو سداد فائدة القرض والقرض خالل مدة  
محددة متفق عليها بين جهة التمويل والمنشأة ، وفي تل  الحالة يُجعل حي/  
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ً بقيمة ما تم سداده من  أقساط القرض نظرا النخفاض هذا   القرض مدينا
االلتزام، ويكون الطرف الدائن حي/ الخزينة أو حي/ البن . أما بالنسبة لقيد  
الفائدة فسوف يتم تناوله في الجزء الخاص بالمعالجة المحاسبية لتكاليف  

 االقتراض. 

 (: 6مثال )
بالحصول على قرض من بن    1/1/2012قامت شركة الرحمة في  
وتم إيداعه   ج 400000إلنشاء منحل إلنتاج عسل النحل وذل  بمبلغ مصر 

على أن يسدد القرض على   %5وذل  بفائدة  بالحساب الجاري للمنشأة بالبن ،
 سنوات بأقساط متساوية بشيكات.  5

إلثبات الحصول على القرض   فقط المطلوب: إعداد قيود اليومية الالزمة
 وسداد القسط األول في نهاية السنة األولى. 

 الحييييييييييل
 أوالً : قيد إثبات الحصول على القرض: 

 التاري  بيان دائن مدين

400000   
400000 

 من حي/ البن 
 إلى  حي/ القرض

 )الحصول على قرض وايداعه بالحساب الجارى(

1/1 
2012 

 إثبات سداد القسط األول من القرض: ثانياً: قيد 
 من كل عام =    12/ 31القسط السنوي من القرض والواجب السداد في 

400000   ÷5  =80000 
 ويظهر جدول استهال  القرض على النحو التالي:

 31/12الرصيد في  السنوي القسط رصيد أول المدة التاري  القسط

 320000 80000 400000 2012/ 31/12 األول

 240000 80000 320000 2013/ 31/12 الثاني

 160000 80000 240000 2014/ 31/12 الثالث

 80000 80000 160000 2015/ 31/12 الرابع

 صفر 80000 80000 2016/ 31/12 الخامس

تحديد المبالغ الواجب  لكي يتم وياُلحظ: يتم إعداد جدول استهال  القرض 
إلى جزئين وهما الجزء الواجب   الدقة، وتنقسم سدادها لجهة التمويل على وجه 

السداد من أصل القرض )القسط الدوري كما بالمثال السابق( والجزء الواجب  
عليه  و .ض بعد مرآعاة أثر تخفيض القرض بقيمة األقساطالسداد كفائدة على القر

 يكون قيد سداد القسط األول على النحو التالي:
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 التاري  بيان دائن مدين

80000
   

 
80000 

 من حي/ القرض
 إلى  حي/ البن 

 )سداد القسط األول من القرض بشي  (

31/12 
2012 

 ياُلحظ:

( في نهاية كل فترة مالية بنفس القيمة نظراً  6يُكرر القيد السابق بالمثال رقم )  -
 لتساوي قيمة القسط المسدد من سنة ألخرى. 

كان سيُسدد على أقساط غير  قد تختلف قيمة الجزء المسدد من القرض إذا  -
 متساوية، ومن ثم لن يختلف القيد إال في القيمة فقط. 

في كلتا الحالتين السابقتين فإنه يُؤخذ في الحسبان أنه مع نهاية كل عام يُسدد   -
فيه جزء من القرض ستنخفض قيمة الفائدة نظراً النخفاض قيمة القرض  

في قيد اثبات سداد أو   ، ومن ثم ستختلف قيمة الفائدةباألقساط المسددة
 استحقاق الفائدة في نهاية كل عام . 

 ( شامل: 7مثال )
مبلغ  مليون جنيه لمدة أربع   2017/ 1/1اقترضت شركة المجد ل عمار في 

سنوات وذل  لتمويل إنشاء مبنى إداري خاص بالشركة وملحقاتها، وقد استغرقت  
األعمال وأصبحت  فترة تشييده عام كامل، حيث تم االنتهاء من 

 : 2017، وفيما يلي تكاليف اإلنشاء المسددة خالل عام  31/12/2017جاهزة

 المبلغ التاري 

 ج 400000 2017/ 1/ 1

 ج 400000 2017/ 7/ 1

 ج 200000 10/2017/ 1

 بيانات أخرى: 

 سنوياً.  % 12بلغت فائدة القرض   -

 . %12فائدة تمكنت الشركة من استثمار الجزء غير المستغل من القرض بمعدل  -

 جميع معامالت المنشأة تتم من خالل الحساب الجاري للمنشأة بالبن .  -
 -المطلوب:

 إجراء قيد اليومية الالزم إلثبات الحصول على القرض. أوالً:
 على المبنى. 2017بيان تكاليف االقتراض التي سترسمل خالل عام  ثانياً:
سيداد الفائيدة وقسيط القيرض فيي نهايية عيام إجراء قيود اليومية الالزمة إلثبيات  ثالثاً:

2017. 
 .31/12/2017حساب القيمة التي سيظهر بها األصل في سجالت الشركة في  رابعاً:
 .2020، 2019، 2018بيان المعالجة المحاسبية للفوائد في نهاية عامي  خامساً:

 الحيييييييييييييل
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 القروض: أوالً: قيد اليومية الالزم إلثبات الحصول على 
 التاري   بيان  دائن  مدين 

1000000   
1000000 

 من حي/ البن  
 إلى  حي/ القرض 

 )الحصول على قرض وايداعه بالحساب الجارى ( 

1 /1 
2017 

 المبنى:  على  2017عام  خالل  سترسمل  التي  االقتراض تكاليف  ثانياً: بيان
 ويتم ذل  من خالل الخطوات التالية: 

سنة =   x  12% x 1 1000000=  2017حساب فائدة االقتراض لعام  -1

 ج 120000

 حساب إيراد الفوائد للجزء غير المستغل من القرض كما يلي:  -2

 الفترة 
 المبلغ المستثمر 

 )غير المستغل من القرض( 
 إيراد الفائدة 

حتى   2017/ 1/ 1
1 /7 /2017 

 الجزء المستغل   –=القرض 
  =1000000- 400000    =

600000 

 المدة  xمعدل الفائدة  x= الجزء غير المستغل 
x 600000= 12%x  6 /12 

  =36000 

حتى   2017/ 7/ 1
1 /10/2017 

400000 =  200000x 12%x  3 /12   =6000 

حتى   10/2017/ 1
31/12 /2017 

 ال يُوجد  صفر 

 ج 42000 إجمالي إيراد )الفوائد( الفائض غير المستغل 

  التي يتوجب رسملتها وإضافتها إلى قيمة المبانيتكاليف االقتراض الصافية  -3
 إيراد الفائض غير المستغل –= فائدة االقتراض السنوية  

 ج 78000= 42000 - 120000= 

إجراء قيود اليومية الالزمة إلثبات سداد الفائدة وقسط القرض في نهاية  ثالثاً:
 :2017عام 

 قسط القرض السنوي  = قيمة القرض ÷ عدد سنوات سداد القرض         
 ج 250000سنوات =   4÷  1000000=                                      

 التاري  بيان دائن مدين

250000   
250000 

 القرضمن حي/ 
 إلى  حي/ البن 

 )سداد القسط األول من القرض بشي (

31/12 
2017 

120000  
120000 

 من حي/ فائدة القرض
 إلى حي/ البن                  

 )سداد فائدة القرض بشي (  

31/12 
2017 
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حسييياب القيمييية التيييي سييييظهر بهيييا األصيييل فيييي سيييجالت الشيييركة فيييي  رابعييياً:
31/12/2017: 

 ج 1078000=   78000+  1000000= 
 :2020، 2019، 2018بيان المعالجة المحاسبية للفوائد في نهاية عامي  خامساً:

بميييا أنيييه سيييوف تنتهيييي الشيييركة مييين األعميييال الجوهريييية إلنشييياء األصيييل فيييي 
ستتوقف أعمال الرسيملة كيون أن المبنيى قيد تيم االنتهياء ، ومن ثم 31/12/2017

( ضييمن 2019، 2018منييه، وبالتييالي تعييالط الفوائييد للفتييرات القادميية ) عييامي 
 مصروفات قائمة الدخل. وتجرى قيود التالية عند سيداد الفائيدة فيي نهايية كيل عيام:

 x 12% x 1)المتبقيي مين القيرض(  750000=  2018فائدة القيرض عين عيام 
 ج90000=  سنه

 ج60000سنه =  500000x  12% x 1= 2019فائدة القرض عن عام 
 ج30000سنه =  250000x  12% x 1=  2020فائدة القرض عن عام 

 قيود اليومية: 
 التاري  بيان دائن مدين

90000   
90000 

 من حي/ فائدة القرض
 إلى  حي/ البن 

 بشي ( 2018)سداد فائدة القرض عن عام 

31/12 
2018 

60000  
60000 

 من حي/ فائدة القرض
 إلى حي/ البن                  

 (2019)سداد فائدة القرض بشي  عن عام   

31/12 
2019 

30000  
30000 

 من حي/ فائدة القرض
 إلى حي/ البن                  

 (2020)سداد فائدة القرض بشي  عن عام   

31/12 
2020 

 (: 8مثال )
، وسمح لها البن   2017تسدد المنشأة الفائدة في نهاية عام بفرض أنه لم 
 ، وتم السداد بشي . 2018/ 1/ 2بسدادها في  
 المطلوب:

 . 2018/ 1/ 2إجراء قيد اليومية إلثبات عبء الفائدة، ثم سدادها في   -1
 . 2017بيان أثر ما سبق على قائمة المركز المالي في نهاية   -2

 الحيييييييييييل
ة فى نهاية هذا العام وفقا لما سبق، ففي تل  الحالة يتم إثبات  بما أنه لم تسدد الفائد

استحقاق عبء الفائدة مع عدم سدادها  تحت مسمى " الفائدة المستحقة"، وتظهر  
الفائدة المستحقة ضمن بنود األرصدة الدائنة األخرى كالتزام على المنشأة بقائمة  

 لتالي:، وذل  على النحو ا2017المركز المالي في نهاية عام 
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 . 2018/ 1/ 2في   سدادها ثم  الفائدة، عبء  إلثبات داليومية وقي إجراء -1
 التاري  بيان دائن مدين

120000  
120000 

 من حي/ فائدة القرض
 إلى حي/ فائدة القرض المستحقة                 

 )اثبات استحقاق فائدة القرض(       

31/12 
2017 

120000  
120000 

 القرض المستحقةمن حي/ فائدة 
 إلى حي/ البن                 

 )إثبات سداد الفائدة المستحقة بشي (      

2/1 
2018 

 : 2017نهاية    في المالي  المركز قائمة  على  األثر بيان  -2
 قائمة المركز المالي في 12/31/ 2017

 بيان  جزئي  كلي 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

120000 

 األصول 
---- 
---- 

 حقوق الملكية
---- 
---- 

 االلتزاميييييييات
 

 أرصدة دائنة أخرى 
 فائدة قرض مستحقة 

 (:  9مثال )
( وبفرض أن المنشأة ستسدد القرض  7بالرجوع إلى بيانات المثال رقم )  

دفعة واحدة في نهاية السنة الرابعة، فالمطلوب : إجراء قيود سداد الفائدة خالل  
 . 2020نهاية عام  ، وقيد سداد القرض في  2020،  2019، 2018األعوام 

 الحييييييييييييل
ربع سنوات إذا فقيمة الفائدة السنوية  أحيث أنه يفترض سداد القرض بعد 

  120000حيث ستكون  لن تتغير في نهاية أي سنة من سنوات القرض، 
(1000000 x 12% x 1  = نظراً ألن قيمة القرض خالل  120000سنة )ج

 ج. 1000000تل  السنوات لن تتغير وهي 
 قيود اليومية: 

 التاري  بيان دائن مدين

120000   
120000 

 من حي/ فائدة القرض
 إلى  حي/ البن 

 بشي ( 2018)سداد فائدة القرض عن عام 

31/12 
2018 

120000  
120000 

 من حي/ فائدة القرض
 إلى حي/ البن                  

 (2019)سداد فائدة القرض بشي  عن عام   

31/12 
2019 
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120000  
120000 

 من حي/ فائدة القرض
 إلى حي/ البن                  

 (2020)سداد فائدة القرض بشي  عن عام   

31/12 
2020 

120000  
120000 

 من حي/ القرض
 إلى حي/ البن                  

 )سداد القرض بشي  (          

31/12 
2020 

 اإلفصاح المحاسبي المرتبط بعملية االقتراض : 5/4

 يجب أن تفصح القوائم المالية واإليضاحات المتممة للمنشأة عما يلى:    

 مبلغ تكلفة االقتراض المرسملة خالل الفترة.  .1
 ومعدل الرسملة المستخدم لتحديد قيمة تكلفة االقتراض المرسملة. .2
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 الخامس   ملخص الفصل

تعد القروض أحد أهم مصادر التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة   -1
المنشآت  تلجأ سواء كانت طويلة أو متوسطة أو صغيرة األجل، و

بعضها قد يتعلق   الصغيرة والمتوسطة إلى االقتراض ألسباب متعددة
بقصور أصحاب المنشأة عن تمويل أعمال منشأته بالقدر المناسب  
لمستوى النشاط، وبعضها يتعلق بإمكانية المنشأة الحصول على  
القروض بسعر فائدة منخفض نسبياً، واستخدام هذا القرض لتحقيق  

 . مرتفعةأرباح  

  إحدى من  قرض  على  والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  إحدى  حصول عند -2
ً  القرض  حساب  يُجعل  فإنه  التمويل،  جهات   التزام  ل ثيم  باعتباره دائنا
  الخزينة  يكون فقد المدين الطرف أما التمويل، جهة طرف المنشأة على
أوحي/   المنشأة، خزينة  في  إيداعه  وتم  القرض على  الحصول  تم  إذا

 الجاري الحساب في  وإيداعه  القرض  على الحصول  تم  إذا البن ،
 البن .  طرف  للمنشأة

ً  االقتراض بتكاليف يُقصد -3   معيار  ( من 25رقم ) وردبالقسم لما  وفقا
  بأنها " كافة  المصري والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  في المحاسبة
  عملية نتيجة  المنشأة تتكبدها  التي االخري والتكاليف الفوائد

  هما: تكاليف  نوعين إلى االقتراض  تكاليف  ،وتنقسم  االقتراض" 
 األخرى.  االقتراض وتكاليف   ثابت، أصل  باقتناء تتعلق  التي  االقتراض 

  يتعلق  قرض عن تنشأ التي الفوائد كافة  في االقتراض تكاليف تتمثل -4
  يتم  الفوائد  وهذه ثابت،  أصل  إنتاج  أو  إنشاء  أو  باقتناء  مباشرة 
  لقيمة  وإضافتها تحميلها  بمعنى  الثابت  األصل على  برسملتها معالجتها
  مجتمعين  شرطين  تحقق  إذا وذل   تكلفته،  من جزءاً  تصبح  بحيث  األصل

  قتصادية  منافعا األصل يحقق أن المتوقع األول: من هما: الشرط
  بطريقة  التكاليف قياس  الثاني: إمكانية  للمنشأة. والشرط مستقبلية 

 ودقيق.  سليم  بشكل  عليها االعتماد يمكن

  تحققت  إذا الرسملة  عملية  تبدأ  وعلية  للرسملة، مؤهالً  األصل  يُعد -5
 التالية:  الشروط

  زمنية  فترة له  المحددة  لألغراض تجهيزه  بالضرورة  يستغرق  كان إذا -أ
 طويلة.    

 عليه.     اإلنفاق -ب
 االقتراض.  لتكاليف المنشأة  تكبد -ت
  المحددة  األغراض فى لالستخدام األصل إلعداد الالزمة األنشطة تكون -ث

 الحالى.  الوقت فى  تنفيذ  محل للغير  بيعه  أو له
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في حالة حصول إحدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أكثر من   -6
قرض من أكثر من بن  )أو أي جهة تمويل بخالف البنو  أو خليط من  

وسوف  البنو  وجهات أخرى( بمعدالت فوائد مختلفة على كل قرض 
تستخدم القروض الثالث في إنشاء أصل واحد مؤهل للرسملة، ففي تل   
الحالة يطلق عليها اقتراض بصفة عامة القتناء أصول مؤهلة للرسملة،  
ويقضي المعيار في تل  الحالة بضرورة احتساب معدل للرسملة من خالل  

 . احتساب متوسط مرجح للرسملة

  هو  البدء بتاري   ويقصد لبدء،ا تاري  في  االقتراض تكاليف رسملة تبدأ -7
  وهي  من الشروط  عدداً  مرة  ألول  المنشأة  تستوفي  الذي التاري   ذل 

  االقتراض، وتباشرالمنشأة  تكاليف المنشأة األصل، تتحمل على  اإلنفاق
  لبيعه  أو له  المحدد الغرض  في  األصل إلعداد ضرورية  تعد  التي  األنشطة 
 للغير. 

  طبيعية  ظروف  كحدوث األسباب من سبب ألي األصل  إنشاء توقف  إذا -8
  لوجود  التوقف أو ألمطار كسقوطا البناء أعمال  في االستمرار  تمنع

  يتم  التوقف  فترة  فخالل  األسباب، من  وغيرها  أوأجازة،  رسمية  عطالت
  المحسوبة  الفائدة  تعالط ولكن ترسمل  ال  لكنها االقتراض  تكلفة  احتساب

ً  التعليق فترة عن   بنود  ضمن عادي ف كمصرو بتحميلها محاسبيا
 الفترة.   عن  قائمةالدخل  مصروفات

  األنشطة  كافة من االنتهاء  يتم عندما الرسملة  من واالنتهاء إيقاف  يتم -9
  االقتراض  تكلفة  لتحمل  المؤهل  األصل إلعداد الالزمة الجوهرية 
  هنا   كانت ولو حتى للغير لبيعه  أو  له  المحددة األغراض  في  لالستخدام

  مثل بسيطة  تعديالت هنا  أو  مستمرة مازالت الروتينية األعمال  بعض
 الحال. ظروف  حسب  تغييرها  أو تعديلها  يُمكن التي  الديكورات

تعالط الفوائد على القروض التي ال تستخدم في إنشاء أو إنتاج أو   -10
اقتناء أحد األصول الثابتة ، أو الفوائد على القروض المخصصة إلنشاء  

لبدء في إنشاء األصل أو تعليق توقف العمليات  أحد األصول الثابتة قبل ا
الجوهرية الفعالة إلنشاء األصل، أو تل  الفوائد على القروض التي  
تستخدم في  سياق العمليات العادية )التشغيلية( للمنشأة باعتبارها  

 مصروفاً بقائمة دخل الفترة للمنشأة. 

  عن مبلغ  ةللمنشأ المتممة  واإليضاحات المالية القوائم تفصح أن يجب -11
  المستخدم الرسملة  الفترة، ومعدل  خالل  المرسملة  االقتراض  تكلفة 
 المرسملة.  االقتراض تكلفة   قيمة لتحديد
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 أسئلة وحاالت عملية على الفصل الخامس
الحر    ( إذا كانت العبارة صحيحة أوAظلل دائرة حول الحر   :السؤال األول

 B:إذا كانت العبارة خاوئة ) 
عناااد حصاااول إحااادى المنشاااآت الصاااغيرة والمتوساااطة علاااى قااارض مااان إحااادى  -1

علاااى  مصاااروفاً ل ثااا يجعااال حسااااط القااارض دائناااًا باعتبااااره يمجهاااات التمويااال 
 /ا، أمااا الطار  الماادين فقااد يكاون الخزينااة ، أو حاا جهاة التموياالالمنشاأة طاار  

 .الرنك
اقتناء أصل مؤهال تتمثل شروط رسملة تكاليف ا قتراض إلنشاء أو انتاج أو  -2

للرسااملة أن يكااون ماان المتوقااع أن يحقااق منااافع اقتصااادية مسااتقرلية للمنشااأة، 
 وجدء األعمال الجوهرية الالزمة.

تنقسم تكاليف ا قتراض إلى نوعين هما تكاليف مباشرة  قتنااء أصال محادد،  -3
 وتكاليف اقتراض عامة.

لفائضااة ماان أحااد إذا كااان هنااا  عائااد اسااتثماري ناااتر عاان اسااتثمار األمااوال ا -4
 القروض فتنه يتم معالجتها محاسريًا كتخفيض لتكاليف ا قتراض.

إذا تعطلاااات أعمااااال انشاااااء األصاااال ألسااااباط طريميااااة خارجااااة عاااان إرادة إدارة  -5
المشروع، فتنه يجاب أن تتوقا  رساملة تكااليف ا قتاراض خاالل فتارة التعطال 

 وتظهر كمصرو  بقائمة الدخل.
روض التي   تساتخدم فاي اقتنااء أو إنشااء أو يقصد بالقروض العامة تلك الق -6

إنتاااج أصاال ثاباات، باال تسااتخدم فااي العمليااات التشااغيلية للمنشااأة خااالل العااام 
 وتظهر كمصرو  بقائمة الدخل.

إذا اعتمااادت المشاااأة علاااى عااادة أدوات ديااان تساااتخدم فاااي إنتااااج أو إنشااااء أو  -7
ائدة الخاا  اقتناء أصل ثابت، ففي تلك الحالة يجب ا عتماد علي معدل الف

 بأكرر القروض حجما كمعدل للرسملة.
يقصاااد األصااال المؤهااال للرساااملة واألصااال المؤهااال لتحمااال تكااااليف ا قتاااراض  -8

 وجهان لعملة واحدة.
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يقصد باألصل المؤهل للرسملة هو ذلك األصل العي   يستغرق بالضارورة    -9
أو  فترة زمنية طويلة مان الازمن لتجهيازه لالساتخدام فاي األ اراض المحاددة لاه

 لريعه.
يمكاان رسااملة تكاااليف ا قتااراض إذا ارتبطاات برنااد المخاازون أو شااراء ساايارات  -10

 جاهزة لالستخدام.
لية: ىىىاالت عمىىىح  

 (:1حاله  
 جنياااه 100000علاااي قاارض  يمتاااه المشااروعات الصاااغيرة  حصاال أحاااد 
، بمعادل فائادة أودع خزيناة المنشاأة 1/1/2015اعتباارًا مان  من صندوق التنمية

ساانوات. وقااد اسااتخدم هااعا  4ساانويًا، علااي أن يااتم سااداد  يمتااه بالكاماال بعااد  5%
القارض فاي إنشااء أحاد األصاول الثابتاة، وقاد تام الرادء فاي إنشااء األصال اعتبااارًا 

. وأودع األصل بالمخازن 30/6/2016في  فيهوانتهي العمل  1/7/2015من 
 .1/1/2017وجدأ استخدام األصل اعتبارا من  31/12/2016حتى 

 المطلوب :
 إلثبات الحصول على القرض.إجراء قيد اليومية الالزم  -1
وحتااى  1/1/2015تكلفااة ا قتااراض اعتبااارًا ماان ل بياان المعالجااة المحاساارية -2

، ماااع إجاااراء قياااود اليومياااة الالزماااة إذا علمااات أن المنشاااأة 31/12/2017
 سددت فوائد القرض نقدًا في نهاية كل عام.

 .30/6/2016حساط تكلفة األصل الثابت في  -3
 نقدًا. 31/12/2017قيد إثبات سداد القرض في  -4

 (:2حاله  
جنياااه  200000قاارض  يمتاااه  علااايالمشااروعات الصاااغيرة  حصاال أحاااد 

، أودع حسااط المنشاأة بالرناك سانوياً  %10بمعادل فائادة  1/1/2016اعتبارًا من 
سنوات. وقد استخدم هاعا القارض  5علي أن يتم سداد  يمة القرض بالكامل بعد 
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/ 1/7الردء في إنشاء األصل إعتبارًا من في إنشاء أحد األصول الثابتة، وقد تم 
 . 31/12/2017، وتم ا نتهاء منه في 2016

 المطلوب:
 قيد اليومية إلثبات الحصول على القرض. -1
 31/12/2017وحتاااى  1/1/2016حسااااط تكلفاااة ا قتاااراض اعتباااارًا مااان  -2

 وكيفية معالجتها.
 .31/12/2017حساط تكلفة األصل الثابت في  -3

 (:3حاله  
 عتبااراً إ  ج200000  يمتاه قرض  علي الصغيرة المشروعات  أحد حصل  
 أن علاي بالرنك، المنشأة حساط  أودع سنوياً  %6 فائدة بمعدل 1/7/2016 من
 فااي القاارض  هااعا اسااتخدم وقااد . ساانوات  5 بعااد  بالكاماال القاارض   يمااة سااداد  يااتم

 /1/1 ماان إعتباااراً  إنشاءاألصاال فااي الراادء تاام وقااد  الثابتااة، األصااول أحااد  إنشاااء
 . 31/12/2017 في منه ا نتهاء وتم ،2017

 : المطلوب
 31/12/2018 وحتااى 1/1/2016 ماان اعتباااراً  ا قتااراض  تكلفااة حساااط  -1

 .معالجتها وكيفية
 30/6/2017وساادادها فااي  31/12/2016قيااد إثبااات عاابء الفائاادة فااي  -2

 نقدًا.
 .31/12/2016بيان األثر على قائمة الدخل عن العام المنتهي في  -3
 .31/12/2016األثر على قائمة المركز المالي في بيان  -4
 .31/12/2017حساط تكلفة األصل الثابت في  -5
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 الفصل السادس

 المحاسبة عن المنح الحكومية
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 األهداف التعليمية:
 الطالب قادراً على: كونبعد دراسة هذا الفصل، يجب أن ي

 الحكومية.المنح مفهوم إدرا   -1
 وقياس المنح الحكومية.  فهم شروط االعتراف -2
 فهم وتفسير طرق المعالجة المحاسبية للمنح الحكومية.  -3
  اإلفصاح عن المنح الحكومية.إدرا  كيفية  -4
 
 
 

 عناصر الفصل: 
 مفهوم المنح الحكومية.  -1
 االعتراف وقياس المنح الحكومية.  -2
 طرق معالجة المنح الحكومية.  -3
   المنح الحكومية. اإلفصاح عن  -4
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 مقدمة:

ً  يتنيياول بييالمنح  للجوانييب المحاسييبية المرتبطيية هييذا الفصييل شييرحا

الحكومية، التي تقدمها الوحدات الحكومية ليبعض المنشيآت، موضيحاً كيفيية 

معالجتها محاسبياً عند الحصول عليهيا وعنيد اسيتحقاقها، سيواء كانيت مينح 

نقدييية أو كانييت ميينح فييي شييكل أصييول غييير نقدييية، وكيفييية اإلفصيياح عنهييا 

المصيرية "معييار وذل  طبقاً لما ورد في معيايير المحاسيبة بالقوائم المالية. 

  المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة".

 مفهوم المنح الحكومية: 6/1

حكومية في صورة تحويل ميوارد اقتصيادية إليى منشيأة  مساعداتهي 

معينة، في مقابل التزام تل  المنشأة بتنفيذ شروط معينة تتعلق باألنشطة التي 

ة مستقبلية أو يكون قد تم االلتزام تمارسها سواء كان ذل  االلتزام يرتبط بفتر

به في فترة سابقة. ويطلق أحياناً على المنح الحكومية مسيميات أخيرى مثيل 

 المعونات أو اإلعانات المالية.

 وال تتضمن المنح الحكومية ما يلي: 

 المساعدات الحكومية التي ال يمكن تحديد قيمة لها بطريقة معقولة. ▪
ال يمكين تمييزهيا عين المعيامالت التجاريية المعامالت ميع الحكومية التيي  ▪

 العادية للمنشاة.

 والقياس: االعتراف 6/2

يجب عدم إثبات المنح الحكومية بما في ذل  المنح غير النقدية بقيمتها 

 العادلة، إال إذا تم التأكد المناسب من اآلتي:

 مقدرة المنشأة على الوفاء بالشروط المصاحبة للمنح. ▪
 م المنح فعالً.سوف تتسل المنشأةأن  ▪

 تقوم المنشأة باالعتراف بالمنح الحكومية على النحو التالي: وبالتالي

عندما ال تفيرض المنحية عليى المتلقيي شيروط أداء مسيتقبلي محيدده ييتم  .1
 االعتراف بالمنحة كإيراد عندما تصبح متحصالت المنحة مستحقة.

جنيه، وذل  في  90000(: حصلت المنشأة علي منحة نقدية قيمتها 1مثال )

1/1/2020. 

 المطلوب: بيان المعالجة المحاسبية لهذه المنحة واألثر على القوائم المالية.

 



141 

 ثبات قيود اليومية:إالحل: 

عند استالم المنحة فإنه يعترف بها كيإيراد مينح فيي هيذه الحالية، ألنيه لييس 

 هنا  شروط أداء مستقبلي محددة على متلقى المنحة:

 2020/ 1/ 1 النقديةمن حي/   90000

  إلى حي/ إيرادات منح        90000 

 2020/ 31/12 من حي/ إيرادات منح  90000

  إلى حي/ األرباح والخسائر       90000 

 األثر على القوائم المالية:

 :1/1/2020في تاري  الحصول على المنحة: الميزانية في 

 أصول متداولة: 

 نقدية 90000
  
 التزامات متداولة: 

---  

 :2020: قائمة الدخل عن عام 31/12/2020في نهاية السنة في 

 ضمن اإليرادات: 

 إيرادات منح 90000
  

قد تكون المنحة الحكومية تعويضاً عن نفقات أو خسائر تحملتهيا المنشيأة  .2
التاليية في فترات مالية سابقة، وفى هذه الحالة تعتبر المنحة إيراداً للفترة 

 التي تتسلم خاللها المنشأة هذه المنحة.

جنيه، وذل  في  50000(: حصلت المنشأة علي منحة نقدية قيمتها 2مثال )
 . 2019، وذل  تعويضاً عن نفقات تكبدتها المنشأة فعالً في عام 1/1/2020

 المالية.المطلوب: بيان المعالجة المحاسبية لهذه المنحة واألثر على القوائم 

 الحل: اثبات قيود اليومية:

عند استالم المنحة فإنه يعترف بها كإيراد منح في تل  الفترة، ألنها تعويضياً 
 عن نفقات تحملتها المنشأة في فترات مالية سابقة:

 2020/ 1/ 1 من حي/ النقدية  50000
  إلى حي/ إيرادات منح        50000 

 2020/ 31/12 من حي/ إيرادات منح  50000
  إلى حي/ األرباح والخسائر       50000 
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 في تاري  الحصول على المنحة:  األثر على القوائم المالية

 : 2020/ 1/ 1الميزانية في 

 أصول متداولة: 

 نقدية 50000
  
 التزامات متداولة: 

---  

 :2020: قائمة الدخل عن عام 31/12/2020في نهاية السنة في 

 اإليرادات:ضمن  
 إيرادات منح 50000

عنييدما تلييزم المنحيية المتلقييي بتنفيييذ شييروط محييددة فييي المسييتقبل، فييإن  .3
المنشييأة تعتييرف بالمنحيية كييإيراد فقييط عنييدما يييتم تنفيييذ هييذه الشييروط. 
وبالتالي فإن المنح التي تتسيلمها المنشيأة قبيل تحقيق شيروط االعتيراف 

 باإليراد، يتم االعتراف بها كالتزام لحين تنفيذ الشروط.

جنييه  100000منشأة علي منحة نقديية مقيدماً قيمتهيا (: حصلت ال3مثال )

. وكان شرط المنحة هو التزام المنشأة بتنفيذ بعض األعميال 1/1/2019في 

يسنتين هيي  على سنتين متتاليتين، وكانت نسبة تنفييذ هيذه األعميال خيالل الي

 . 2020، 2019على التوالي، وذل  خالل عامي  40%، 60%

 حاسبية لهذه المنحة، واألثر على القوائم المالية.المطلوب: بيان المعالجة الم

 الحل: اثبات قيود اليومية: 
عند استالم المنحة مقدماً فإنه ال يعترف بها كييإيراد حتييى يييتم اسييتيفاء الشييروط، وبالتييالي 

 تسجل كإيراد منح مؤجلة:
 1/1/2019 من حي/ النقدية  100000

  إلى حي/ إيرادات منح مؤجلة       100000 
ميين شييروط المنحيية يييتم اثبييات إيييراد الميينح  %60في نهاية السنة األولي: عند الوفيياء بييي 

 بنسبة ما تم تنفيذه خالل تل  الفترة:
 31/12/2019 من حي/ إيرادات منح مؤجلة  60000
  إلى حي/ إيرادات منح       60000 

 31/12/2019 من حي/ إيرادات منح  60000
  إلى حي/ األرباح والخسائر       60000 

ميين شييروط المنحيية يييتم اثبييات إيييراد الميينح  %40في نهاية السنة الثانية: عند الوفيياء بييي 
 بنسبة ما تم تنفيذه خالل تل  الفترة:

 31/12/2020 من حي/ إيرادات منح مؤجلة  40000
  إلى حي/ إيرادات منح       40000 

 31/12/2020 من حي/ إيرادات منح  40000
  إلى حي/ األرباح والخسائر       40000 
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 في تاري  الحصول على المنحة:  األثر على القوائم المالية
 :1/1/2019الميزانية في 

 أصول متداولة: 

 نقدية 100000
 التزامات متداولة: 

 مؤجلةإيرادات منح  100000

 :2019: قائمة الدخل عن عام 31/12/2019في نهاية السنة األولي في 

 ضمن اإليرادات: 

 إيرادات منح 60000

 :31/12/2019الميزانية في 

 التزامات متداولة: 
 إيرادات منح مؤجلة 40000

 :2020: قائمة الدخل عن عام 31/12/2020في نهاية السنة الثانية في 

 اإليرادات:ضمن  

 إيرادات منح 40000

 :31/12/2020الميزانية في 

 التزامات متداولة: 
 إيرادات منح مؤجلة ---

قد تتخذ المنحة صورة أصل غير نقدي كاألراضيي أو غيرهيا مين األصيول  .4
التي تستخدمها المنشأة، ومن المعتاد في هذه الحاالت تقدير القيمة العادلة 

النقدية وإثبات المنحة واألصل بهذه القيمة العادلة، لمثل هذه األصول غير 
ويتبع أحياناً كبيديل آخير إثبيات قيمية المنحية واألصيل بقيمية رمزيية، إميا 
بإثباتها كيإيرادات مؤجلية أو بإظهيار قيمتهيا مخصيومة مين تكلفية األصيل 

 للوصول إلى القيمة الدفترية الصحيحة لألصل.

الييية التييي يييتم خاللهييا إثبييات وبالتييالي فإنييه يييتم تحديييد الفتييرات الم

التكاليف أو النفقات التي ترتبط بالمنحة الحكومية، بحييث يمكين توزييع هيذه 

المنحة كإيراد على تل  الفترات، وينطبق ذل  على المينح التيي تتخيذ صيورة 

أصول قابلة ل هال  حيث يمكن توزيع قيمة هذه المنح كيإيراد عليى الفتيرات 

إلنتاجي المقيدر لهيذه األصيول وبينفس النسيب التيي المالية التي تمثل العمر ا

 يحمل بها اإلهال  على تل  الفترات.

 1/1/2019(: حصلت المنشأة علي منحة في شكل أصيل ثابيت فيي 5مثال )

جنيه، وتيم اسيتخدامه فيي ذلي  التياري ، علمياً بيأن  200000قيمته العادلة 

 سنوات.  5العمر اإلنتاجي المقدر لهذا األصل هو 

 ب: بيان المعالجة المحاسبية لهذه المنحة، واألثر على القوائم المالية. المطلو
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 الحل: اثبات قيود اليومية: 

 عند استالم المنحة في شكل أصل ثابت، يتم إثبات األصل والمنحة بالقيمة العادلة: 

 1/1/2019 من حي/ األصل الثابت  200000
  إلى حي/ إيرادات منح مؤجلة       200000 

 في نهاية السنة األولي: يتم اثبات إهال  األصل الثابت على مدار عمر األصل:

 31/12/2019 من حي/ مصروف اإلهال   40000
  إلى حي/ مخصص اإلهال        40000 

 31/12/2019 من حي/ األرباح والخسائر  40000
  إلى حي/ مصروف اإلهال        40000 

 كما يتم اثبات المنحة كإيراد على نفس مدار عمر األصل:

 2019/ 31/12 من حي/ إيرادات منح مؤجلة  40000
  إلى حي/ إيرادات منح       40000 

 2019/ 31/12 من حي/ إيرادات منح  40000
  إلى حي/ األرباح والخسائر       40000 

 وذل  أيضاً في نهاية السنة الثانية:

 2020/ 31/12 من حي/ مصروف اإلهال   40000
  إلى حي/ مخصص اإلهال        40000 

 31/12/2020 من حي/ األرباح والخسائر  40000
  إلى حي/ مصروف اإلهال        40000 

 2020/ 31/12 مؤجلةمن حي/ إيرادات منح   40000
  إلى حي/ إيرادات منح       40000 

 2020/ 31/12 من حي/ إيرادات منح  40000
  إلى حي/ األرباح والخسائر       40000 

 وهكذا، لباقي السنوات. 

 في تاري  الحصول على المنحة:  األثر على القوائم المالية 
 : 2019/ 1/ 1الميزانية في 

 أصول ثابتة: 

 أصل ثابت 200000
 التزامات متداولة: 

 إيرادات منح مؤجلة 200000

 :2019قائمة الدخل عن عام  31/12/2019في نهاية السنة األولي في 

 ضمن اإليرادات: 

 إيرادات منح 40000
 ضمن المصروفات: 

 مصروف اإلهال  40000
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 :31/12/2019الميزانية في 
 أصول ثابتة:  

 ثابتأصل  200000 
 ( مخصص اإلهال -) (40000) 

160000   
 التزامات متداولة:  

 إيرادات منح مؤجلة  160000

 :2020: قائمة الدخل عن عام 31/12/2020في نهاية السنة الثانية في 

 ضمن اإليرادات: 

 إيرادات منح 40000
 ضمن المصروفات: 

 مصروف اإلهال  40000

 :31/12/2020الميزانية في 

 أصول ثابتة:  
 أصل ثابت 200000 
 ( مخصص اإلهال -) (80000) 

120000   
 التزامات متداولة:  

 إيرادات منح مؤجلة  120000

 وهكذا، لباقي السنوات.
 
هنا  طريقتان بديلتان مقبولتيان لعيرض المينح أو الجيزء الميرتبط منهيا  .5

 بأصول في القوائم المالية: 
الطريقة األولي: اعتبار المنحة إيراداً مؤجالً ويتم إثباتها في قوائم اليدخل  ▪

 وفقاً ألساس منهجي منتظم على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل.
تخفيض قيمة األصل بمقدار المنحية للوصيول إليى الطريقة الثانية: أن يتم  ▪

قيمة األصل، وتثبت المنحة كإيراد على مدار عمير األصيل القابيل ل هيال  
 عن طريق تخفيض عبء اإلهال  السنوي.

حصلت المنشأة علي منحه متمثلة في أحد األصيول الثابتية قيمتيه (: 6مثال )
جنييه  100000جنيه، نظير أن تدفع المنشأة مبلغ قيمته  500000العادلة 

فقط من أجل الحصول على هذا األصيل، وقيد تيم الحصيول علييه واسيتخدامه 
، علما بأن العمير اإلنتياجي لهيذا 1/1/2019وسداد القيمة المتفق عليها في 

 سنوات.  5ل األص
 المطلوب: بيان المعالجة المحاسبية لهذه المنحة واألثر على القوائم المالية.

 الحل:
الطريقة األولي: اعتبار المنحة إيراداً مؤجالً وإثباتهيا فيي قيوائم اليدخل وفقياً 

 ألساس منهجي منتظم على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل.
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 يتم إثبات األصل والمنحة والمبلغ المسدد: عند استالم المنحة في شكل أصل ثابت، 

 1/1/2019 من حي/ األصل الثابت  500000
  إلى مذكورين         
  حي/ النقدية        100000 
  حي/ إيرادات منح مؤجلة        400000 

 في نهاية السنة األولي: يتم اثبات إهال  األصل الثابت على مدار عمر األصل:

 31/12/2019 حي/ مصروف اإلهال من   100000

  إلى حي/ مخصص اإلهال        100000 

 31/12/2019 من حي/ األرباح والخسائر  100000

  إلى حي/ مصروف اإلهال        100000 

 كما يتم اثبات المنحة كإيراد على نفس مدار عمر األصل:

 31/12/2019 من حي/ إيرادات منح مؤجلة  80000

  إلى حي/ إيرادات منح       80000 

 31/12/2019 من حي/ إيرادات منح  80000

  إلى حي/ األرباح والخسائر       80000 

 وذل  أيضاً في نهاية السنة الثانية:

 31/12/2020 من حي/ مصروف اإلهال   100000

  إلى حي/ مخصص اإلهال        100000 

 31/12/2020 والخسائرمن حي/ األرباح   100000

  إلى حي/ مصروف اإلهال        100000 

 31/12/2020 من حي/ إيرادات منح مؤجلة  80000

  إلى حي/ إيرادات منح       80000 

 31/12/2020 من حي/ إيرادات منح  80000

  إلى حي/ األرباح والخسائر       80000 

 . وهكذا، لباقي السنوات 

 في تاري  الحصول على المنحة:  القوائم الماليةاألثر على  

 : 2019/ 1/ 1الميزانية في 
 أصول ثابتة: 

 أصل ثابت 500000
 التزامات متداولة: 

 إيرادات منح مؤجلة 400000

 :2019: قائمة الدخل عن عام 31/12/2019في نهاية السنة األولي في 
 ضمن اإليرادات: 

 إيرادات منح 80000
 المصروفات:ضمن  

 مصروف اإلهال  100000
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 :31/12/2019الميزانية في 
 أصول ثابتة:  

 أصل ثابت 500000 
 ( مخصص اإلهال -) (100000) 

400000   
 التزامات متداولة:  

 إيرادات منح مؤجلة  320000

 :2020: قائمة الدخل عن عام 31/12/2020في نهاية السنة الثانية في 

 اإليرادات:ضمن  

 إيرادات منح 80000
 ضمن المصروفات: 

 مصروف اإلهال  100000

 :31/12/2020الميزانية في 

 أصول ثابتة:  
 أصل ثابت 500000 
 ( مخصص اإلهال -) (200000) 

300000   
 التزامات متداولة:  

 إيرادات منح مؤجلة  240000

 وهكذا، لباقي السنوات.

الثانية: أن يتم تخفيض قيمة األصيل بمقيدار المنحية للوصيول الطريقة الحل: 
إلى قيمة األصل، وتثبت المنحة كإيراد ضمناً عليى ميدار عمير األصيل القابيل 

 ل هال  عن طريق تخفيض عبء اإلهال  السنوي.
عند استالم المنحة في شكل أصل ثابت، يتم إثبات األصل بما تم سييداده فقييط، وبالتييالي تييم 

  األصل بمقدار المنحة: قيمةتخفيض 

 1/1/2019 من حي/ األصل الثابت  100000
  إلى حي/ النقدية       100000 

 في نهاية السنة األولي: يتم اثبات إهال  األصل الثابت على مدار عمر األصل:

 31/12/2019 من حي/ مصروف اإلهال   20000
  إلى حي/ مخصص اإلهال        20000 

 31/12/2019 من حي/ األرباح والخسائر  20000
  إلى حي/ مصروف اإلهال        20000 

 وال يوجد إثبات للمنحة. 

 وذل  أيضاً في نهاية السنة الثانية:

 31/12/2020 من حي/ مصروف اإلهال   20000
  إلى حي/ مخصص اإلهال        20000 

 31/12/2020 من حي/ األرباح والخسائر  20000
  إلى حي/ مصروف اإلهال        20000 

 وهكذا، لباقي السنوات. 
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 في تاري  الحصول على المنحة:  األثر على القوائم المالية 
 : 2019/ 1/ 1الميزانية في 

 أصول ثابتة: 

 أصل ثابت 100000
 التزامات متداولة: 

---  

 :2019: قائمة الدخل عن عام 31/12/2019في نهاية السنة األولي في 
 ضمن المصروفات: 

 مصروف اإلهال  20000

 :31/12/2019الميزانية في 
 أصول ثابتة:  

 أصل ثابت 100000 
 ( مخصص اإلهال -) (20000) 

80000   
 التزامات متداولة:  

---   

 :2020: قائمة الدخل عن عام 31/12/2020نهاية السنة الثانية في في 
 ضمن المصروفات: 

 مصروف اإلهال  20000

 :31/12/2020الميزانية في 
 أصول ثابتة:  

 أصل ثابت 100000 
 ( مخصص اإلهال -) (40000) 

60000   

 وهكذا، لباقي السنوات. 

 اإلفصاح عن المنح الحكومية: 6/3

يجييب علييى المنشييأة اإلفصيياح عيين األمييور التالييية المتعلقيية بييالمنح  

 الحكومية:

 ومبلغ المنح الحكومية التي تم االعتراف بها في القوائم المالية. طبيعة .1
الشروط أو االلتزامات وأية ظروف محتملة أخري، التي لم تتمكن المنشأة  .2

العتيراف بهيا من الوفاء بهيا والمرتبطية بيالمنح الحكوميية التيي ليم ييتم ا
 كإيراد.

اإلشارة إلى النمياذج األخيرى للمسياعدات الحكوميية التيي اسيتفادت منهيا  .3
المنشأة بصورة مباشرة. مثل تقديم الخدمات والنصائح التسويقية والفنيية 
مجاناً، وكذل  تقديم الضيمانات والقيروض بيدون فائيدة أو بمعيدالت فائيدة 

 منخفضة.
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 السادس ملخص الفصل

حكومية في صورة تحويل موارد اقتصادية  مساعداتالمنح الحكومية هي  ▪
إلى منشأة معينة، في مقابل التزام تل  المنشأة بتنفيذ شروط معينة تتعليق 
باألنشطة التي تمارسها سواء كان ذل  االلتزام ييرتبط بفتيرة مسيتقبلية أو 

 يكون قد تم االلتزام به في فترة سابقة. 
ح الحكومية بما في ذلي  المينح غيير النقديية بقيمتهيا إثبات المن عدميجب  ▪

العادلة، إال إذا تم التأكد المناسب مين اآلتيي؛ مقيدرة المنشيأة عليى الوفياء 
 بالشروط المصاحبة للمنح، وأن المنشأة سوف تتسلم المنح فعالً.

عندما ال تفيرض المنحية عليى المتلقيي شيروط أداء مسيتقبلي محيدده ييتم  ▪
 إيراد عندما تصبح متحصالت المنحة مستحقة.االعتراف بالمنحة ك

عندما تلزم المنحة المتلقي بتنفيذ شروط محددة في المستقبل، فإن المنشأة  ▪
 تعترف بالمنحة كإيراد فقط عندما يتم تنفيذ هذه الشروط. 

قد تتخذ المنحة صورة أصل غير نقدي كاألراضي أو غيرهيا مين األصيول  ▪
اد في هذه الحاالت تقدير القيمة العادلة التي تستخدمها المنشأة، ومن المعت

لمثل هذه األصول غير النقدية وإثبات المنحة واألصل بهذه القيمة العادلة، 
ويتبع أحياناً كبديل آخير إثبيات قيمية المنحية واألصيل بقيمية رمزيية، إميا 
بإثباتها كإيرادات مؤجلية أو بإظهيار قيمتهيا مخصيومة مين تكلفية األصيل 

 الدفترية الصحيحة لألصل.للوصول إلى القيمة 
يجب على المنشأة اإلفصاح عن طبيعة ومبلغ المنح الحكوميية، والشيروط  ▪

أو االلتزامات األخرى التي لم تيتمكن المنشيأة مين الوفياء بهيا والمرتبطية 
بالمنح الحكومية التي لم يتم االعتراف بها كإيراد. واإلشيارة إليى النمياذج 

سييتفادت منهييا المنشييأة بصييورة األخييرى للمسيياعدات الحكومييية التييي ا
 تقديم القروض بدون فائدة أو بمعدالت فائدة منخفضة.مباشرة؛ ك
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 على الفصل السادسأسئلة 
 المطلوب إختيار اإلجابة المالئمة من بين اإلجابات المقترحة:

فإن قيد اليومياة فاي ، 1/1/2020في  ج9000حصلت المنشأة علي منحة نقدية قيمتها  .1

1/1/2020: 
 من حا/ النقدية 9000 أ

 إلى حا/ إيرادات منح 9000   

 من حا/ إيرادات منح  9000 ب

اااا/ األرباااااح  9000     إلااااى حا

 والخسائر

 ال شيء مما سبق ج

. وكاان 1/1/2020ينياه فاي  8000حصلت المنشأة علي منحاة نقدياة مقادماً قيمتهاا  .2

.فاإن قياد األعماال علاى سانتين متتاليتينشرط المنحة هو التازام المنشاأة بتنفياذ بعا  

 :1/1/2020اليومية في 
 من حا/ النقدية 8000 أ

 إلى حا/ إيرادات منح  8000   

 النقديةمن حا/  8000 ب

إياارادات ماانح إلااى حااا/  8000    

 مىيلة

ال شاااايء ممااااا  ج

 سبق

 تظهر ضمن:   1/1/2020(، فإن قيمة المنحة في 2باستخدام البيانات في الفقرة ) .3

اإليرادات بقائماة  أ

 الدخ 

المصااااااااااروفات  ب

 بقائمة الدخ 

االلتزامات بقائمة  ج

 المركز المالي

ال شااااايء  د

 مما سبق

 20000قيمته العادلة  1/1/2019حصلت المنشأة علي منحة في شك  أص  ثابت في  .4

 :1/1/2020فإن قيد اليومية في ينيه، وتم استخدامه في كلل التاريخ، 

 أ

من حا/   20000

 النقدية

إلى حا/   20000

 إيرادات منح

 ب

من حا/   20000

 األص  الثابت

إلى حا/   20000

 إيرادات منح

 ج

من حا/   20000

 األص  الثابت

 النقدية إلى حا/   20000

 ج
ال شيء 

 مما سبق

منشاأة إلاى صورة تحوي  موارد اقتصاادية  فيمساعدات حكومية  المنح الحكومية هي .5

. تمارساها التايمقاب  التزام تلل المنشأة بتنفيذ شروط معينة تتعلق باألنشطة  فيمعينة، 

 هذه العبارة:

 غير صحيحة ب صحيحة أ
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المحاسبة عن المخصصات وااللتزامات واألصول 
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 األهداف التعليمية: 

 الطالب قادراً على:  يكون في نهاية هذا الفصل يجب أن  

 التعرف على  طبيعة المخصصات  والتمييز بين أنواعها .  .1

 إدرا   أسس االعتراف بالمخصصات المحتملة وتحديد قيمتها.  .2

 التعرف على كيفية اإلفصاح عن المخصصات المحتملة.  .3

 االلتزامات المحتملة. التعرف على أنواع  .4

 اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة.  .5

 التعرف على  األصول المحتملة وكيف تنشأ.  .6

 التعرف على كيفية اإلفصاح عن األصول المحتملة.  .7

المعالجة المحاسبية للعقد المحمل بخسارة وإعادة الهيكلة وخسائر   .8
 التشغيل. 

 

 عناصر الفصل: 

 االعتراف بها وقياسها واإلفصاح عنها. طبيعة المخصصات وأسس   .1

 االلتزامات المحتملة وأنواعها واإلفصاح عنها.  .2

 األصول المحتملة وأنواعها واإلفصاح عنها.  .3

المعاملة المحاسبية للعقد المحمل بخسارة وإعادة الهيكلة وخسائر   .4
 التشغيل. 
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 مقدمة: 

العوامل غير  إن حياة منشآت األعمال مليئة بالظروف واألحداث 
المؤكدة التي تتعلق بالمستقبل، ولذا يجب على إدارة المنشأة القيام بإجراء  
تقدير مستنير حول نتائط تل  األحداث وتأثيرها على المنشأة. وإن تر  هذا  
األمر في يد اإلدارة على مطلقه أمر غير مرغوب ، فتكوين مخصصات  

نشأة بشكل مبالغ فيه قد  لمواجهة عوامل عدم التأكد المرتبطة بأحداث الم
يغري اإلدارة إلى تسويتها واستخدامها في أوقات الرخاء لزيادة  
أرباحهاوتحسين صورة المنشأة ومستوى نتائجها حينما ال ترقي للمستوى  

 المطلوب وتوقعات مالكها. 

األمر الذي حدى بمجلس معايير المحاسبة الدولية القيام بإصدار  
ان من الضروري أن يراعي  ويهتم المعيار  معيار ينظم ذل ، وعليه فقد ك

المحاسبي المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطةبتل  القضية أيضاً وبدا ذل   
( بعنوان " المخصصات  21من خالل تخصيص قسم منه وهو القسم رقم )

 والظروف الطارئة". 

لذا يهدف هذا الفصل إلى بيان المعالجة المحاسبية المالئمة  
عن المخصصات وااللتزامات واألصول المحتملة  ومتطلبات اإلفصاح 

والطارئة وذل  وفق معايير وشروط محددة وثابتة حددها المعيار وكذل   
 كيفية تحديد مقدارها وتوقيتها. 

 وأسس االعتراف بها وقياسها: طبيعة المخصصات 1/ 7
يُعرف المخصص وفقاً لما ورد بالمعيار المحاسبي المصري للمنشآت  

 التزام غير محدد التوقيت وال المقدار.  سطة بأنه: الصغيرة  والمتو

ويتميز المخصص بأنه يتضمن عدم تأكد كبير في توقيت أو مقدار  
 النفقات المتوقع استخدامها لتسوية التعهدات التي على المنشأة قبل الغير . 

 االعتراف بالمخصصات المحتملة:  1/ 1/ 7
بالمخصصات عنيدما يتيوافر يمكن ألي منشأة صغيرة أو متوسطة أن تعترف 

 ثالث شروط وهي :
يكون على المنشأة التزام حيال )قيانوني أو حكميى( ناتجيا عين حيدث فيي  .1

 الماضي.
ومن المتوقع حدوث تدفق خارج للميوارد المتضيمنة للمنيافع االقتصيادية  .2

 لتسوية االلتزام.
 ويمكن تقدير االلتزام بدرجة يعتمد عليها. .3
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أية مخصصات إذا ليم تتيوافر هيذه الشيروط عتراف بويالحظ أنه ال يتم اإل
وعند تطبيق الشرط األول من شيروط االعتيراف بالمخصصيات مجتمعة معاً، 

يجب أن يوجد حدث ماضي )عادة ما يشيار إلييه عليى أنيه حيدث إلزاميي فيي 
الماضي(. وعند تطبيق الشيرط الثياني يقصيد بمصيطلح االحتماليية أن يكيون 

م الحييدوث، بمعنييى أن يكييون احتمييال احتمييال الحييدوث أكبيير ميين احتمييال عييد
فاقل فإنه لين  %50. وإذا كان احتمال الحدوث يساوي %50الحدوث أكثر من 

 يتم االعتراف بهذا االلتزام كمخصص.

وعنييدما تتييوافر تليي  الشييروط يمكيين للمنشييأة أن تعتييرف بالمخصصييات 
ل بقائمة المركز المالي كالتزام مقابل االعتراف بها كمصيروفات بقائمية اليدخ

 عن الفترة.

 ولفهم الشروط السابقة يمكن إيضاح المفاهيم التالية:
هو الحدث الذي يؤدى إلى خليق التيزام قيانوني أو حكميى واليذي  الحدث: (أ)

 يترتب عليه عدم وجود بديل واقعى للمنشأة إال تسوية هذا االلتزام.
 هو االلتزام الذي ينشأ من: االلتزام القانوني: )ب(

 شروطه الصريحة أو الضمنية(.عقد )من خالل  •

 حكم قضائى. •

 أى تطبيق آخر للقانون. •
 هو االلتزام الذي ينشأ من تصرفات المنشأة التى: االلتزام الحكمى:)جي( 

ميين واقييع قواعييد ثابتيية وفقيياً للممارسييات السييابقة أو ميين واقييع تكييون  •
السياسات المعلنة للمنشأة أو من واقع مستند محيدد تكيون المنشيأة قيد 

 فيه للغير أنها تقبل مسئولية معينة.أقرت 

ونتيجة لذل  قامت المنشأة بتكوين توقع للجيزء اليذى لين يتحمليه الغيير  •
 إلخالء هذه المسئوليات.

تحدد المنشيأة ميا إذا كيان يوجيد التيزام حيال فيى تياري   :االلتزام الحالي)د(  
ذلي  رأى الميزانية، وذل  بأخيذ جمييع األدلية الممكنية فيى الحسيبان بميا فيى 

الخبراء، وهذه األدلة تتضمن أى دليل إضافى يمكين الحصيول علييه بواسيطة 
 األحداث الالحقة لتاري  الميزانية، وعند تقييم هذه األدلة يجب تحديد اآلتي:

عندما يكون هنا  احتمال أكبر لوجيود التيزام حيال فيى تياري  الميزانيية،  .1
 متوافرة(. تعترف المنشأة بالمخصص )إذا كانت شروط االعتراف

وعنييدما يكييون هنييا  احتمييال أكبيير بعييدم وجييود التييزام حييال فييى تيياري   .2
الميزانية يكون على المنشيأة اإلفصياح عين االلتزاميات المحتملية، إال إذا 
كان احتمال حدوث تدفقات خارجية للموارد المتضمنة للمنافع االقتصيادية 

 يعتبر احتماال مستبعدا.
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السابق الذي يقود إلى التيزام حيال يسيمي حيدث الحدث  الحدث الماضى:)ه(  
ملزم، وحتى يكون الحدث ملزماً، فإنه من الضروري أن ال يكون للمنشيأة أي 

 بديل واقعى لتسوية االلتزام الناتط عن هذا الحدث وهذا يحدث فقط عندما:
 تكون تسوية االلتزام تنفذ بالقوة الجبرية )عن طريق القانون(.  .1
زام حكمى، عندما يكون الحدث الذي ينتط عن أحيد أو في حالة وجود الت .2

تصييرفات المنشييأة يييؤدى إلييى خلييق توقييع لييدى األطييراف األخييرى بييأن 
 المنشأة سوف تفى بالتزاماتها.

ويالحظ في ضوء ما سبقأن االلتزامات التى تنيتط مين أحيدث ماضيية قائمية  
صيات.  وال ترتبط بأية أحداث مستقبلية هى فقيط التيى ييتم االعتيراف بهيا كمخص 

ومن أمثلة تل  االلتزامات، الغرامات أو تكاليف التنظيف لألضرار غيير القانونيية  
للبيئيية، فكييل منهمييا سييوف يترتييب عليييه تييدفق خييارج لمييوارد متضييمنة لمنييافع  

 اقتصادية لتسويتها وذل  بغض النظر عن األحداث المستقبلية للمنشأة. 

العملي حول عملية االعتيراف  وفيما يلي أمثلة لبعض الحاالت من الواقع  
 بالمخصصات وهي تمثل أكثر أنواعها شيوعاً: 

 ( : ضمان المبيعات :1حالة )
يعطييى منشييأة متوسييطة منتجيية ضييمانا للمبيعييات فييى تيياري  البيييع 

تتولى عملية إصالح  للمشترين لمنتجاتها، ووفقاً لبنود عقد البيع فإن المنشأة
خالل عيام مين تياري  البييع. وبنياًء  أو استبدال العيوب الصناعية التى تظهر

على الخبرة السابقة، فإنه مين المتوقيع أن تكيون هنيا  مطالبيات وفقياً لهيذه 
 الضمانات.

ففي هذه الحالة هل يجب االعتيراف فيي تياري  إعيداد قائمية المركيز 
ول جابة يمكن الرجوع لشروط االعتراف  المالي بمخصص لتكاليف الضمان؟

 بالمخصصات وهي:
الحيدث المليزم هيو بييع المنيتط  إلتزام حال كنتيجية لحيدث ماضيى مليزم: -1

 بضمان والذي ينشأ عنه التزام قانوني.
تييدفق خييارج ميين مييوارد المنشأةالضييامنة يتضييمن منييافع اقتصييادية يييتم  -2

 متوقع لضمان المبيعات بأكملها. تسويتها:

يعترف بالمخصص ألفضل تقدير لتكياليف اإلصيالح وفقياً لضيمان  االستنتاج:
 المنتجات المباعة قبل تاري  الميزانية.

 ( : األرض الملوثة )التشريع المؤكد تطبيقه( :2حالة )
تعمل منشأة فيى صيناعة البتيرول وتتسيبب فيى إحيداث تليوث للبيئية 

إحدى البالد التى وتزيل آثار التلوث فقط عندما يُطلب منها أن تفعل ذل ، وفى 
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تعمل بها ال يوجد تشريع إلزالة آثار التلوث وكانت المنشأة تلوث األرض فيى 
كيان مين المؤكيد أن هنيا   2018ديسيمبر  31تل  البلدة لعدة سنوات وفيى 

مشروع قانون ييتم وضيعه يطليب إزالية آثيار األراضيى الملوثية وسيوف ييتم 
 تطبيقه بعد نهاية العام بمدة قصيرة.

هل يتم االعتراف بمخصص تكاليف إزالة آثار التلوث أم ال مع بيان المطلوب: 
 أسباب ما تتوصل إليه.

 الحل
ل جييية عليييى المطليييوب يمكييين الرجيييوع إليييى شيييروط االعتيييراف 

 بالمخصصات بالتطبيق على الحالة السابقة كما يلي:
يوجد التزام حال كنتيجية لحيدث مياض مليزم : الحيدث المليزم هيو تليوث  -1

 التشريع الذى يطلب إزالة أثار التلوث مؤكد. األرض وذل  ألن
يترتب عليه تدفق خارج من ميوارد المنشأةيتضيمن منيافع اقتصيادية ييتم  -2

 تسويتها : متوقع.

 يعترف بالمخصص ألفضل تقدير لتكاليف إزالة آثار التلوث. االستنتاج:

 :(: األرض الملوثة )وااللتزام الحكمى(3حالة )
البترول وتتسبب فيى إحيداث تليوث وبفيرض تعمل منشأة فى صناعة 

جدالً أنه ال يوجد تشريع بيئى، ومع ذل  فالمنشأة لها سياسة بيئيية منشيورة 
على نطاق واسع والتى بنياًء عليهيا تقيوم بإزالية آثيار التليوث اليذى تسيببه، 

 وللمنشأة سجل مشرف من اتباع هذه السياسة المنشورة.
ليف إزالة آثار التلوث أم ال مع بيان المطلوب: هل يتم االعتراف بمخصص تكا

 أسباب ما تتوصل إليه.

 الحل
ل جييية عليييى المطليييوب يمكييين الرجيييوع إليييى شيييروط االعتيييراف 

 بالمخصصات بالتطبيق على الحالة  السابقة كما يلي:
التزام حال كنتيجة لحدث ماض مليزم : الحيدث المليزم هيو تليوث األرض  -1

لو  المنشيأة قيد خليق توقعيا والذى ينشأ عنه التزام حكميى وذلي  ألن سي 
صحيحا عند الذين قد تأثروا بهذا السلو  والذى يشير بأن المنشأة سوف 

 تزيل آثار التلوث.
تدفق خارج من موارد المنشأة يتضيمن منيافع اقتصيادية ييتم تسيويتها :  -2

 متوقع.

 يعترف بالمخصص ألفضل تقدير لتكاليف إزالة آثار التلوث. االستنتاج :
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 حقول البترول البحرية :(: 4حالة )

تعمل منشأة فى مجال استخراج البترول مين البحيار وتقضيى اتفاقيية 
الترخيص بنقل آالت استخراج البترول من المناطق المستغلة فى نهاية الميدة 

ميين التكلفيية فييى  %90المحييددة ل نتيياج وإعييادة تجهيييز المنطقيية، ويتمثييل 
 %10ل وإعادة تجهيز المنطقية، التكاليف المتعلقة بنقل آالت استخراج البترو

من التكلفة تتكبدها المنشأة عند استخراج واستغالل المناطق المحددة لها، فى 
تاري  الميزانية تم تركييب حفيار اسيتخراج البتيرول ولكين ليم ييتم اسيتخراج 

 البترول بعد.

المطلوب: هل يتم االعتراف بمخصص تكاليف إزالة آثار التلوث أم ال مع بيان 
 ا تتوصل إليه.أسباب م

 الحل
ة عليييى المطليييوب يمكييين الرجيييوع إليييى شيييروط االعتيييراف ابييي ل ج

 بالمخصصات بالتطبيق على الحالة  السابقة كما يلي:

االلتزامات الحالية الناتجة عن أحداث ماضية ملزمة : يؤدى إنشاء حفيار  -1
البترول إلى نشأة التزام قانونى طبقاً لشروط اتفاقية مزاولة النشاط بإزالة 

عدات الحفر وتسوية قاع البحر عند االنتهاء من أعميال االسيتخراج فيى م
تل  المناطق، وذل  على الرغم مين عيدم وجيود التيزام محيدد فيى تياري  
الميزانية بتسوية الخسائر أو األضرار التيى قيد تنشيأ عين مزاولية نشياط 

 استخراج البترول فى تل  المناطق.
 المتضمنة للمنافع االقتصادية للتسوية : متوقع.التدفق الخارج للموارد  -2

ميين  %90يييتم االعتييراف بالمخصييص بأفضيل التقييديرات بنسييبة  االسيتنتاج :
تكاليف إزالة الحفار وتسوية األضرار الحادثية بالقياع نتيجية تركيبيه وتيدخل 

من التكياليف  %10هذه التكاليف ضمن تكاليف الحفار، ويتم االعتراف بنسبة 
 الل عملية االستخراج كالتزام عند البدء فى استخراج الخام.والتى تنشأ خ

 
 (: سياسات االسترداد :5حالة )

يطبق أحد متاجر التجزئة سياسة تسمح برد ثمن المشيتريات التيى ال  
تحوز رضاء العمالء حتى فى حالة عدم وجود التزاميات قانونيية بيذل ، لهيذا 

 المردودات شئ متعارف عليه.فإن تطبيق هذه السياسة تجعل 

المطلوب:بيان المعالجة المحاسبية وفقاً لما ورد بالقسم الخاص بالمخصصات 
وااللتزامييات المحتمليية ميين المعيييار المحاسييبي المصييري للمنشييآت الصييغيرة 

 والمتوسطة.

 الحيييييييييل
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ة عليييى المطليييوب يمكييين الرجيييوع إليييى شيييروط االعتيييراف جابييي ل 
 الحالة  السابقة كما يلي: بالمخصصات بالتطبيق على

االلتزامات الحاليية كنتيجية لحيدث مياض :الحيدث المليزم يتمثيل فيى بييع  -1
المنتط والذى ينشأ عنه التيزام حكميى ألن أداء المتجير قيد أتياح لعمالئيه 

 توقعا بأن المتجر سيقوم برد ثمن المشتريات.
التييدفق الخييارج للمييوارد المتضييمنة للمنييافع االقتصييادية للتسييوية :ميين  -2

 المتوقع أن يتم رد نسبة من البضائع.

 يتم االعتراف بالمخصص كأفضل تقدير للتكاليف. االستنتاج:

( : إعييادة تأهيييل وتييدريب العيياملين كنتيجيية للتغييير فييى النظييام 6حاليية رقييم )
 المالي:

جديييدا للنظييام المييالي، وكنتيجيية لهييذا فييإن أصييدرت الحكوميية قانونييا 
القطيياع المييالى بإحييدى المنشييآت سييوف يحتيياج إلييى إعييادة تييدريب العيياملين 
بالشئون اإلدارية والمبيعات على نطاق واسع بميا ييتالءم ميع تلي  التغييرات 
وذل  للتأكد من االستمرار بااللتزام بالقوانين، وفيى تياري  الميزانيية ليم ييتم 

 مطلوب للعاملين.عمل التدريب ال
المطليييوب : بييييان المعالجييية المحاسيييبية وفقييياً لميييا ورد بالقسيييم الخييياص 
بالمخصصات وااللتزامات المحتملة من المعيار المحاسبي المصري للمنشيآت 

 الصغيرة والمتوسطة.
 الحيييييييييييييييييل

ال توجيد أيية التزاميات  االلتزامات الحالية التى تنشأ عن حدث مياض مليزم :
لة ألنه ال توجد أية أحداث فى الماضى تؤدى إلى هيذا االلتيزام ) ليم ييتم محتم

 البدء فى إعادة التدريب للعاملين(.
ال تتخذ المنشأة أي إجراء محاسبي )ال ييتم تكيوين مخصيص وال  االستنتاج :

 يتم اإلفصاح باإليضاحات المتممة للقوائم المالية(.

 قياس قيمة المخصصات : 7/1/2
يعتيرف بيه كمخصيص هيو أفضيل تقيدير للنفقيات المطلوبية المبلغ اليذى  (أ 

 لتسوية االلتزام الحالى فى تاري  الميزانية.
أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزام الحالى هو المبلغ المعقول   (ب 

الذى يمكن أن تقوم المنشأة بسداده لتسوية االلتزام فى تاري  إعداد الميزانية 
 لطرف ثالث فى ذل  التاري .أو تقوم بتحويله 

)جي( يتم التعامل مع حاالت عدم التأكد التى تحيط بالقيمة التى سيتم االعتراف 
بهييا كمخصييص بطييرق متعييددة وفقيياً للظييروف المحيطيية، فعنييدما يييتم قييياس 
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المخصص المرتبط بعدد كبير من البنود فإن االلتيزام ييتم تقيديره عين طرييق 
ى احتماالتهييا المرتبطيية بهييا، وتسييمى تليي  تيرجيح جميييع النتييائط الممكنيية إليي 

 الطريقة اإلحصائية للتقدير "بالقيمة المتوقعة".

 ( :7حالة )
تقوم منشأة ببيع منتجات بضمان لتغطية تكلفة اإلصالح ألية عيوب صيناعية 
والتييى تظهيير فييى خييالل السييتة شييهور األولييى ميين تيياري  الشييراء، وإذا تييم 

المنتجات المباعية فإنيه سيينتط عين ذلي  تكياليف اكتشاف عيوب صغيرة فى 
ج، وإذا تيم اكتشياف عيييوب كبييرة فيإن تكياليف اإلصييالح 100000إصيالح 
ج، وتشير خبرة المنشأة السابقة وتوقعاتها المستقبلية إلى 300000ستكون  

مين البضياعة المباعية لين يكيون بهيا أيية  %80أنه بالنسبة للعام القادم فإن 
منها سييكون بهيا عييوب  %5ن بها عيوب صغيرة، منها سيكو %15عيوب، 
 كبيرة.

 المطلوب: 
 هل يتم االعتراف بمخصص الضمان، مبيناً األسباب. -1
 تقدير قيمة مخصص الضمان في حالة االعتراف بالمخصص. -2

 الحيييييل
بالرجوع لشروط االعتراف بالمخصصات وبالتطبيق على الحالة السابقة،  -1

ث ماضيي ناشيئ عين بييع منتجيات قيد فإن هنا  التزام حالي نتيجية لحيد
تكييون معيبيية، وبالتييالي يتطلييب تسييوية ذليي  تييدفق المنييافع االقتصييادية 

 لذل . للخارج. لذل  يتم االعتراف بمخصص
 

 لتسييوية المطلوبيية للنفقييات تقييدير أفضييل أنييه علييى بالمخصييص يعتييرف -2
 المبلغ  تقديرهو  أفضل وأن  المالي،  المركز  قائمة  تاري   في الحالي  االلتزام

وهيييو  االلتيييزام لتسيييوية سيييداده المنشيييأة تسيييتطيع اليييذي المعقيييول
 كمايلي: القيمة هذه "القيمةالمتوقعة" لتكلفةاإلصالح. وتحدد

 القيمة المتوقعة لتكلفة اإلصالح التي يكون بها مخصص هى : 
 ج30000ج( =300000× %5ج( + )100000× %15×صفر( + ) 80%)

المحاسييبي المصييري للمنشييآت الصييغيرة هييذا، وقييد أشييار المعيييار 
( لعدد من المالحظات 11-7( وبالفقرات )من 21والمتوسطة في القسم رقم )

الهاميية التييي يتعييين أخييذها فييي الحسييبان عنييد قيييام إدارة المنشييأة الصييغيرة 
 والمتوسطة بتحديد وقياس قيمة المخصصات تتمثل فيما يلي:
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األرباح الناتجة عن التصيرف المتوقيع فيى أصيول ال ييتم أخيذها فيى  (1)
الحسييبان عنييد قييياس المخصييص، حتييى وإن كييان التصييرف المتوقييع 

 مرتبطا بشكل قريب بالحدث الذى ينشأ عنه المخصص. 
يجب أن يتم فحص المخصصات فيى تياري  إعيداد كيل ميزانيية وييتم  (2)

يير المحتميل أن تسويتها لتعكس أفضل تقدير حال، فإذا أصيبح مين غ
يكون هنا  تدفق خارج متضمناً للمنافع االقتصيادية لتسيوية االلتيزام 

 فيتم رد المخصص.
اسييترداد بعييض أو كييل النفقييات الالزميية  المتوقييع ميين يكييون عنييدما (3)

لتسوية مخصيص وذلي  مين طيرف آخير )شيركة تيأمين ميثالً( تقيوم 
لمؤكيد المنشأة باالعتراف باالسترداد كأصل منفصل عندما يكون من ا

أن االسترداد سوف يتمإذا قامت المنشأة بتسيوية االلتيزام، ويجيب أال 
تزيد القيمة التي يتم االعتراف بها لالسيترداد عين قيمية المخصيص، 

 وتدرج بقائمة المركز المالي كأصل.
يتم استخدام المخصص فقط للنفقات التى سبق تكوين مخصص لهيا،  (4)

مخصيص األصيلى بواسيطة حيث يتم فقط تسوية النفقات المرتبطة بال
ذل  المخصص، حيث إن تسوية نفقات مقابل مخصص سيبق تكوينيه 

 لغرض آخر قد يؤدى إلى إخفاء أثر الحدثين.

 (: 8حالة رقم ) 
أحد أنواع قطع غيار   بإنتاج  المنشآت المتوسطة المصرية  تقوم إحدى

  النقدية من قطع  بلغت مبيعاتها 2018خالل عام  الموتوسيكالت، 
  لمدة  ضمان تمنح السنة، مع العلم بأن المنشأة نهاية حتى ج 600000الغيار
  تكون  سوف  الضمان تكاليف  المنشأة قدرت  قطعة غيار تم بيعها. وقد  لكل عام
على دراسة منتجاتها   بناءً  وذل  آلة  لكل  من قيمة المبيعات % 5المتوسط  في 

قطع   بعض  ال لعمليات استبد وكنتيجة  ذل  على وخبراتها السابقة. عالوة 
عام   في الضمان تكاليف بلغت فقد فترةالضمان خالل المباعة  الغيار
 ج.  12000مبلغ   2019عام   وفي  ج،18000مبلغ2018

 المطلوب : إجراء قيود اليومية الالزمة إلثبات ما سبق. 
 الحيييييييييييييييل

 التالي: القيد  يجري  2018عام  في  –أ 
 مذكورين   من  

 الخزينة حي/  600000
 ( X  5%  600000الضمان ) حي/ مصروف  30000

 مذكورين  إلى   
 الضمان(  الضمان )التزام حي/ مخصص 30000 
 المبيعات حي/ إيراد 600000 
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 التالي:  القيد يجري 2018لعام  الضمان تكاليف  سداد وعند  –ب 
 الضمان( الضمان )التزام  حي/ مخصص من  18000
 حي/ النقدية  إلى 18000 

   المالية:  األثر على القوائم  -جي
  المالي  المركز قائمة  في  الضمان مخصص  ظهور   القيود هذه  على  يترتب     
  أن كما ج،12000بمبلغ   ضمن االلتزامات المتداولة  12/2018/ 31في 

 العام.  لنفس الدخل يحمل على قائمة   ج30000الضمان مصروف 

 الضمان: تكاليف  لسداد التالي القيد يجري 2019  عام في –د

 الضمان( الضمان )التزام  حي/ مخصص من  12000
 الغيار ...ال  قطع  مخزون  حي/ النقدية، إلى 12000 

  بقطع الغيار  مرتبط  للضمان التزام  هنا  يكون لن 2019عام  نهاية  وفي  -ي ه
 . 2018عام  في  بيعها تم  التي

 اإلفصاح عن المخصصات:. 3/ 1/ 7
 المخصصات:  أنواع من  نوع  لكل  مايلي عن تفصح أن  المنشأة على  يتعين

 حركة المخصصات بحيث تبين: (أ
 الفترة.  ونهاية بداية   في الدفترية  القيمة  -1
 ذليي  فييي بمييا الفتييرة خييالل تكوينهييا تييم التييي اإلضييافية مخصصييات -2
 القائمة. على المخصصات زيادة أي

 الفترة.  خالل  المخصص من  المستخدمة  المبالغ  -3
 الفترة.  خالل  ردها يتم  والت  المستخدمة  غير  المبالغ  -4
  تدفقات  ألي المتوقع  والتوقيت  االلتزام طبيعة مختصرعن  وصف( ب

 صادرة. 
 إشارة إلى عدم التأكد من المبلغ أو التوقيت لتل  التدفقات الخارجية. ج( 
 قيمة أي استردادات متوقعة وقيمة األصل الذي تم بالفعل االعتراف به د( 

 لتل  االستردادات المتوقعة.  

 االلتيزاميات المحتيملة : 7/2
يُعرف االلتزام المحتمل وفقياً لميا ورد بالمعييار المحاسيبي المصيري 

( بأنييه 12، فقييرة 21للمحاسييبة فييي المنشييآت الصييغيرة والمتوسييطة )قسييم 
"التزام من الممكن أن ينشأ عن أحيداث ماضيية حيدثت للمنشيأة وسيوف ييتم 

ق حدوث أو عدم حدوث حدث مسيتقبلى غيير مؤكيد واليذى ال تأكيده عن طري
 يكون بأكمله تحت سيطرة المنشأة".
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 أو  هو "التزام حال نشأ عن أحداث في الماضي ولم يتم االعتراف به ألنه :

ليس من المتوقع أن يكون هنا  تدفقا خارجا للمنيافع االقتصيادية للمنشيأة  •
 لتسوية هذا االلتزام.

قييياس قيميية االلتييزام بطريقيية يمكيين االعتميياد عليهييا بصييور أو ال يمكيين  •
 كافية." 

فال تعترف المنشأة بااللتزام المحتمل، وإنما يتم اإلفصاح عنيه  وعليه
للمنشأة ، ميا ليم تكين إمكانيية حيدوث  في اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 تدفق خارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية مستبعدة.

ندما تكون المنشأة ملتزمة بالتزام مشتر  ومتعدد مع أطراف كذل  ع 
متعددة، فإن الجزء مين االلتيزام اليذى يتوقيع أن يتحمليه أطيراف أخيرى ييتم 
معالجته كالتزام محتمل، وتعترف المنشأة بمخصص للجزء من االلتزام اليذى 
يكون مين الميرجح أن يحيدث عنيه تيدفق خيارج للميوارد المتضيمنة للمنيافع 

 ادية.االقتص

 أنواع االلتزامات: 7/2/1
يمكيين تلخيييص أنييواع االلتزامييات التييي قييد يواجههييا معييدو القييوائم  

المالييية والمعالجيية المحاسييبية لهييا )اعتييراف ، قييياس ، إفصيياح( ميين خييالل 
 الجدول التالي:

 المعالجة المحاسبية نوع االلتزام

االلتزام الثابت المؤكد الحيدوث  -1
 والمقدار والتوقيت

االعتيراف بيه فيي قائمية المركيز الميالي ضيمن يتم 
األلتزاميات سيواء كانيت التزاميات طويلية األجيل أو 

 التزامات متداولة.

ويعرف هذا النوع من االلتزامات بأنه: التزام حيال  
على المنشأة نياتط مين أحيداث حيدثت فيي الماضيي 
واليييذي يتطليييب تسيييويته حيييدوث تيييدفقات خارجييية 

 لموارد متضمنة منافع اقتصادية.

مثييل أرصييدة المييوردين والمصييروفات المسييتحقة،  
حيث أن أرصيدة الميوردين هيى التزاميات مسيتحقة 

والخيدمات التيي تيم الحصييول السيداد عين البضيائع 
عليهييا وتييم اسييتالم فيياتورة لهييا أو تييم االتفيياق مييع 

 الموردين بشأنها.

التزام مؤكد أو مرجح الحدوث  -2
)احتمال حدوثه يفيوق احتميال 
عيييدم حدوثيييه( وغيييير مؤكيييد 

 يتم تكوين مخصص وفقاً ألفضل تقدير.

يختلف المخصص في تلي  الحالية عين االلتيزام فيي 
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الحالة السابقة )االلتيزام المؤكيد الحيدوث والتوقييت  المقدار  وغير مؤكد التوقيت.
والمقييدار( فييي أن االلتييزام مؤكييد الحييدوث ومعلييوم 
المقييييدار والتوقيييييت مثييييل المسييييتحقات للييييدائنين 
واإليجييييارات المسييييتحقة والمرتبييييات المسييييتحقة 

 والقروض من البنو .

شيأ نتيجية عيدم وجيود بينما المخصصيات فإنهيا تن 
تأكييد حييول التوقيييت أو مقييدار اإلنفيياق المسييتقبلي 

 الالزم لتسوية االلتزام.

مثل وجود التزام قانوني على المنشأة نتيجة تسرب 
ملوثييات لمييياه النيييل يترتييب عليهييا سييداد غراميية 
وإزالة التلوث على نفقتها، وهي فيي تلي  الحالية ال 

إلزاليية آثييار  تعلييم مقييدار الوقييت وال النفقيية الالزميية
 التلوث أو الغرامة.

التزام ممكن حدوثه ولكنه غير  -3
مييرجح الحييدوث وغييير محييدد 
التوقيييت وغييير محييدد المقييدار 
أي أن احتمييال عييدم الحييدوث 

 أكبر من عدم الحدوث.

يييتم تقييديم إفصيياحات باإليضيياحات المتمميية للقييوائم 
 المالية للمنشأة.

تفي ال يتم االعتراف به وال يتم تكوين مخصص ويك
 باإلفصاح فقط باإليضاحات المتممة للقوائم المالية.

التييزام بعيييد االحتمييال: أي أن  -4
احتميييال حدوثيييه بعييييد تمامييياً 

 وضعيف.
 ال تقم المنشأة بأي إجراء محاسبي.

 
 (: الحملة اإلعالنية:9حالة رقم )

لمكافحة الحشرات بعمل حملة إعالنيية وكيان  قامت الشركة المصرية
حماية لربة المنزل، مما دفع المنظمة العربية لحمايية حقيوق شعارها: أفضل 

أليف جنييه ألنيه يحيط مين  500المرأة لرفع دعوى قضائية تطالب بتعويض 
أن ييتم  %75كرامة المرأة، ويرى الممثل القانوني للشركة أن هنيا  احتميال 

 لنجاح الدعوى. %25رفض الدعوى واحتمال 

المحاسيييبية وفقييياً لميييا ورد بالقسيييم الخييياص بييييان المعالجييية  المطليييوب:
بالمخصصات وااللتزامات المحتملة من المعيار المحاسبي المصري للمنشيآت 

 الصغيرة والمتوسطة.
 الحيييييييل

تشير األدلة المتاحية بواسيطة الخبيراء إليى  التزام حالي نتيجة لحدث ماضي:
ئميية المركييز أن االحتمييال األكبيير هييو عييدم وجييود التييزام حييالي فييي تيياري  قا

أن المطالبية سييتم رفضيها ولين يقيع  %75المالي، وان هنا  احتمال بنسيبة 
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  حدث ملزم.             
ال يتم االعتراف أو تكوين مخصص، ويتم اإلفصياح عين المسيالة  االستنتاج:

كالتزام محتمل باإليضاحات المتممة للقوائم المالية ما ليم ييتم اعتبيار احتميال 
 بعيد الحدوث. 25%

 (: المنازعات القضائية :10حالة رقم )
نتيجية لطعيام  2018توفى ثالثة أشيخاص بعيد حفيل زواج فيى عيام 

مسمم مين المنتجيات المباعية مين إحيدى المنشيآت الصيغيرة العاملية بمجيال 
المطاعم بالبيئة المصرية، وقد تم اتخياذ اإلجيراءات القانونيية ضيد المنشيأة، 

 ولكن المنشأة اعترضت على االلتزام.

ديسيمبر  31حتى تاري  اعتماد القوائم المالية عن العام المنتهى فى 
بغرض إصدارها، ييرى المستشيار القيانونى للمنشيأة أنهيا لين تكيون  2018

 31عرضة ألية مسئولية عن تل  األضرار،لكن عند إعداد القوائم المالية فى 
ن بناء على التطورات التى حدثت بالقضية ييرى المستشيارو 2019ديسمبر 

القانونيون أن المنشأة ربما تخسر تل  القضايا وتصبح ملزمة بالتعويض عن 
 االضرار الناتجة.

المطليييوب:  بييييان المعالجييية المحاسيييبية وفقييياً لميييا ورد بالقسيييم الخييياص 
بالمخصصات وااللتزامات المحتملة من المعيار المحاسبي المصري للمنشيآت 

 الصغيرة والمتوسطة.
 الحييييييييييييل

 :  2018ديسمبر  31فى  (أ)
بناًء على األدلية المتاحية عنيد  االلتزام الحالى الناشئ عن حدث ماض ملزم :

اعتماد القوائم المالية فى ذل  التاري  لم يكن هنا  ما يشير إلى أيه التزامات 
 محتملة قد تنشأ على المنشأة.

األحيداث ال ييتم تكيوين أي مخصيص، وييتم اإلفصياح  فقيط عين  االستنتاج :
كييالتزام محتمييل باإليضيياحات المتمميية للقييوائم المالييية مييا لييم يكيين االحتمييال 

 مستبعداً ألى تدفق خارج.

 :2019ديسمبر  31فى  ( ب)

بناًء على اليدالئل المتاحية فيى  االلتزام الحالى الناشئ عن حدث ماض ملزم :
 هذا التاري  فإنه يوجد التزام حال. 
 متوقع. فع االقتصادية فى التسوية :تدفق خارج للموارد المتضمنة للمنا

 يعترف بالمخصص كأفضل تقدير لقيمة تسوية االلتزام. االستنتاج :
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 (: اإلصالح والصيانة :11حالة رقم )
تحتاج بعض األصول إلى أعمال إعادة تعديل وصيانة كبييرة تتضيمن 
تغيير بعض األجزاء الرئيسية لتل  األصيول والتيي ييتم اسيتبدالها كيل خميس 
سنوات وفقاً للدراسة الفنية، وفي نهاية السنة الثالثة ييرى محاسيب الشيركة 

 ضرورة استبدالها وتكوين مخصص بذل .

بيان المعالجة المحاسيبية  السيليمةوفقاً لميا ورد بالقسيم الخياص  المطلوب:
بالمخصصات وااللتزامات المحتملة من المعيار المحاسبي المصري للمنشيآت 
الصغيرة والمتوسطة، علماً بأنيه ال توجيد متطلبيات قانونيية لعمليية التجهييز 

 واالستبدال لمكونات األصول. 
 الحييييييييييييييل

 هيز واالستبدال فى حالة عدم وجود متطلبات قانونية :)أ( تكاليف التج

األصول الخاصة بالمنشأة بالحالة السيابقة توجيد بهيا بعيض األجيزاء 
التى تحتاج إلى استبدال كل خمس سينوات ألسيباب فنيية، فيى تياري  القيوائم 

 سنوات. 3المالية كان قد تم استخدام هذه األجزاء لمدة 
 ال يوجد التزام حالى. ن حدث ماضى ملزم :االلتزامات الحالية الناشئة ع

ال تتخذ المنشأة أي إجراء محاسيبي )ال ييتم تكيوين مخصيص وال  االستنتاج:
 يتم اإلفصاح باإليضاحات المتممة للقوائم المالية(.

 اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة: 7/2/2
أشار المعيار المحاسبي المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا 

 شأن إلى أنه: ال

على المنشأة أن تفصح عن كل نوع مين االلتزاميات المحتملية فيى تياري   -
الميزانييية بوصييف مختصيير عيين طبيعيية االلتييزام المحتمييل، إال إذا كانييت 
يأة أيضياً عنيدما  إمكانية تسوية أية تيدفقات خارجية ضيئيلة، وعليى المنشأ

 يكون ذل  عملياً أن تفصح عن :
 لاللتزام المحتمل.تقدير التأثير المالى  -1
واإلشارة لحياالت عيدم التأكيد والتيى تخيص كميية أو توقييت أى تيدفقات  -2

 خارجة.
 وإمكانية حدوث أية استردادات. -3

عندما ينأشأ مخصص والتيزام محتميل مين نفيس الظيروف، تقيوم المنشيأة  -
بإعداد اإلفصاحات المطلوبة بطريقة توضح الصلة بين المخصص وااللتزام 

 المحتمل.
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 األصل المحتمل :  7/3
يُعرف األصل المحتمل بأنه أصيل مين المممكين أن ينشيأ عين أحيداث 
ماضية وسوف يتم تأكيده عن طريق حيدوث أو عيدم حيدوث حيدث مسيتقبلى 

 غير مؤكد والذى ال يكون بأكمله تحت سيطرة المنشأة.

تنشأ األصول المحتملة عادة من أحداث غير مخططة أو غير متوقعية 
ينشأ عنها احتمال تيدفق داخيل لمنيافع اقتصيادية للمنشيأة. مثيال ذلي ، والتى 

دعوى قضائية تقوم المنشأة برفعها من خالل اإلجيراءات القانونيية فيى حيين 
 أن نتيجة ذل  غير مؤكدة.

ووفقاً لما ورد بالمعيار المحاسبي المصيري الخياص بالمنشيآت الصيغيرة     
تيرف المنشيأة باألصيل المحتملفيى ( فيال تع13، فقرة 21والمتوسطة )القسم 

القييوائم المالييية، حيييث إن ذليي  قييد يييؤدى إلييى االعتييراف بييإيراد قييد يسييتحيل 
تحقيقه، ومع ذل  فعندما يكون تحقق اإليراد مؤكداً يكون األصل الميرتبط بيه 
ليس أصالً محتمالً ويكون من المناسب االعتراف به. وإنما يتم االفصاح عين 

كيون هنيا  احتميال لتيدفق داخيل لمنيافع اقتصيادية األصل المحتميل، عنيدما ي
 للمنشأة.

 :أنواع األصول 7/3/1
يمكن تلخيص أنواع األصول التي قد يتعمل معها معدو القوائم المالية 
والمعالجيية المحاسييبية لهييا )اعتييراف ، قييياس ، إفصيياح( ميين خييالل الجييدول 

 التالي:
تأكيييد وجودهييا فقييط بحييدوث أو عييدم حييدوث كنتيجة ألحداث ماضية، قد يكون هنا  أصول سوف يتم 

 واحد أو أكثر من األحداث المستقبلية غير المؤكدة والتى ال تكون بأكملها تحت سيطرة المنشأة.

إذا ترتييب عليهييا تييدفق داخييل  -1
 ومؤكد للمنافع االقتصادية 

إذا كييييان التييييدفق الييييداخل  -2
للمنافع االقتصييادية متوقييع، 

 ولكن غير مؤكد.

اخل إذا كان التدفق الييد -3
 غير متوقع 

األصييل غييير محتمييل )ولكيين  •
 مؤكد(

 يتم االعتراف به •

 ال يعترف باألصل •

 مطلوب االفصاح •

 ال يعترف باألصل •

 االفصاح غير مطلوب •

 (:12حالة رقم )
قامت إحدى الشيركات المصيرية  العاملية فيي مجيال تجيارة  1/1/2018في 

األغذية برفع دعوى قضائية على إحدى الشيركات العاملية فيي نفيس المجيال 
بشأن سرقة العالمة التجارية لها،  وقد أشار المستشار القانوني للشركة بأن 
هنييا  شييكو  حييول الحصييول علييى حكييم خييالل العييام الحييالي ألن إجييراءات 

لتقاضييي مازالييت مسييتمرة ، فييي حييين أشييار محاسييب الشييركة بضييرورة ا



167 

االعتييراف ضييمن القييوائم المالييية فييي نهاييية السيينة المالييية بالتعويضييات 
 المستحقة ضمن أصول المنشأة.

المطلوب: بيان المعالجية المحاسيبية السيليمة وفقياً لميا ورد بالقسيم الخياص 
لمحاسبي المصري للمنشيآت بالمخصصات وااللتزامات المحتملة من المعيار ا

 الصغيرة والمتوسطة.
 الحييييييييييييل

األصل المحتمل هو أصل مين المممكين أن ينشيأ عين أحيداث ماضيية 
وسوف يتم تأكيده عن طريق حدوث أو عدم حدوث حدث مستقبلى غير مؤكد 
والذى ال يكون بأكمله تحيت سييطرة المنشيأة هيو التعيويض المسيتحق عليى 

 العالمة التجارية للشركة المصرية.المنشأة التي سرقت 

لم يستحق هذا التعويض نظرا لعدم   2018لكن حتى نهاية عام  
صدور حكم من المحكمة بذل  نظراً الستمرار إجراءات التقاضي، وفي نفس  
الوقت فهذا التدفق الداخل للمنافع االقتصادية متوقع )التعويض(، ولكن غير  

 مؤكد. 

لمحتمل ضمن القوائم المالية ويكتفي  لذا ال تعترف الشركة باألصل ا
بالقيام باإلفصاحات الالزمة ضمن اإليضاحات المتممة للقوائم المالية للشركة  

 . 12/2018/ 31في 

 اإلفصاح عن األصول المحتملة: 2/ 3/ 7
عندما يكون هنا  احتمال تدفق داخل للمنافع االقتصادية، يجيب عليى 

األصيول المحتملية فيى تياري  المنشأة أن تفصح بشيكل مختصير عين طبيعية 
 الميزانية، وأن تقوم بتقدير لتأثيرها المالى.

 أمثلة أخرى للمخصصات وااللتزامات واألصول المحتملة:  4/ 7
أشار ملحق القسم الخاص بالمخصصات وااللتزامات المحتملة رقم  

( إلى عدد من األمثلة االسترشادية التي يمكن االستفادة منها في الواقع  21)
 ي من قبل المحاسبين ومعدي القوائم المالية وهي على النحو التالي:العمل

 . العقد المحمل بخسارة : 1
هييو العقييد الييذي تكييون فيييه التكيياليف التييي ال يمكيين تجنبهييا للوفيياء 
بالتزامات العقد أكبر من المنافع االقتصادية المتوقع الحصول عليها مين هيذا 

 العقد.
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سارة فيعترف بااللتزام الحالى فيى فإذا كان لدى منشأة عقد محمل بخ
 ظل ذل  العقد ويتم قياسه كمخصص.

يمكن إلغياء العدييد مين العقيود )عليى سيبيل المثيال، بعيض  ويالحظ:
أوامر توريد المشتريات الروتينية( بدون سداد تعويض للطرف اآلخر لذل  ال 
 يكون هنا  التزام. وينشأ عن عقود أخرى حقوق والتزامات لطرفيى التعاقيد،
فعندما تكون هنا  أحداث تجعل هذا العقد "عقيد محميل بخسيارة" فيإن العقيد 
 يقع فى نطاق ذل  المعيار ويكون من الواجب االعتراف بااللتزام الموجود. 

 ( : عقد محمل بخسارة : 13حالة رقم )
تعمل إحدى المنشآت بنجاح من خالل أحد المصانع المستأجرة، قامت 

بنقل مقر نشاطها إلى مصنع جديد وسوف يظل  2011الشركة خالل ديسمبر 
سنوات قادمية حييث ال يمكين إلغياء العقيد أو  4المصنع القديم مستأجراً لمدة 

 نقله إلى أحد المنتفعين اآلخرين.

األحيداث المنشيئة لاللتيزام  االلتزامات الحالية الناشئة عن حدث ماض مليزم:
والييذى قييد ينشييئ التزامييا تمثييل فييى توقيييع عقييد اإليجييار للمصيينع المسييتأجر 

 قانونياً.

عنيدما  التدفق الخارج للميوارد المتضيمنة للمنيافع االقتصيادية فيى التسيوية:
يصبح اإليجار محمالً بخسارة فإن التدفق النقدى الخارج للمنيافع االقتصيادية 

 يكون متوقعاً.

يتم االعتراف بالمخصص كأفضل تقدير لمدفوعات إيجار ال يمكين  االستنتاج:
 ها. تجنب

 . إعادة الهيكلة : 2

إعادة الهيكلة هو برنامط أو خطة يتم تنفيذها والسيطرة عليها بواسطة إدارة 
 المنشأة  والتى تؤدى إلى تغيير جوهري في :

 نطاق النشاط  الذى تقوم به المنشأة. .1
 أو األسلوب الذي يتم به أداء نشاط المنشأة. .2

ومن أهم األمثلة التي تمثل بعض األحيداث التيى يمكين أن تقيع تحيت تعرييف 
 إعادة الهيكلة ما يلي: 

 بيع أو إنهاء أحد خطوط النشاط. .1
إغالق موقع نشاط فى بلد ما أو منطقة أو إعادة توزيع أفرع نشياط مين  .2

 بلد آلخر أو من منطقة ألخرى.
 إدارى معين.تغييرات فى هيكل اإلدارة مثل استبعاد مستوى  .3



169 

إعادة التنظيم الهامة والتى يكون لها تأثير هيام عليى طبيعية وتوجيهيات  .4
 أنشطة المنشأة.

 
 وينشأ التزام حكمى متعلق بإعادة الهيكلة فقط عندما تكون المنشأة : هذا،
 لديها خطة تفصيلية معتمدة إلعادة الهيكلة تحدد على األقل : .1

 الخطة. النشاط أو الجزء من النشاط المعنى بهذه •

 واألماكن الرئيسية التى سوف تتأثر بالخطة. •

 واألماكن والوظائف وعدد العاملين الذين سوف يتم تعويضهم إلنهاء خدمتهم. •

 والتكاليف التى سيتم تحملها. •

 والتوقيت الذى سوف يتم فيه تطبيق الخطة. •

وقد أحدثت توقعا لدى الجهات التى سوف تتأثر بخطة إعادة الهيكلة أنها  .2
سييوف تقييوم بتنفيييذها عيين طريييق البييدء الفعلييى فييى تنفيييذها أو إعييالن أهييم 

 المكونات الرئيسية للجهات التى سوف تتأثر بها.

كذل  على المنشأة أن تقدم الدليل على أنها قيد بيدأت فيى تنفييذ خطية 
إعادة الهيكلة، مثال ذل ، عن طريق التخلص مين مصينع أو بييع أصيول، أو 

نات الرئيسية للخطة، ويترتب على اإلعالن العام عين اإلعالن العام عن المكو
خطة تفصيلية إلعادة الهيكلة وجود التزام حكمى إلعيادة الهيكلية فقيط عنيدما 

 يتم ذل  بطريقة تفصيلية كافية.

يجب أن يتضمن مخصص إعادة الهيكلة النفقات المباشيرة الناشيئة  ويالحظ :
 يلى :عن إعادة الهيكلة فقط والتى تتمثل فى كل مما 

 االرتباطات الضرورية الخاصة بإعادة الهيكلة. •

 وغير المتعلقة باألنشطة السارية للمنشأة. •

في حين أن الخسائر المستقبلية المحددة والناتجة عن النشاط حتى تياري   •
إعادة الهيكلة ال ييتم إدراجهيا فيى المخصيص، ميا ليم تيرتبط بعقيد محميل 

األرباح المتوقعة مين اليتخلص مين بخسارة. وفي نفس الوقت ال يتم أخذ 
أصول فى الحسبان عند قياس مخصص إعادة الهيكلة، حتى إذا كيان بييع 

 األصول يعتبر جزءاً من إعادة الهيكلة.

( : غلق نشاط أحد األقسام )ولم يتم تطبيق القيرار قبيل تياري  14حالة رقم )
 الميزانية(:
المنشيآت غليق أحيد قرر مجلس إدارة إحدى  2011ديسمبر  10فى 

األقسام. ولم يتم اإلعالن عن القرار ألى من المتأثرين به قبل تاري  الميزانية 
 ، ولم يتم اتخاذ إجراءات أخرى لتطبيق هذا القرار.2017ديسمبر  31في 
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ال يوجد أية أحداث قيد  االلتزامات الحالية التى قد تنشأ عن األحداث الماضية:
 لة وبالتالى ال يوجد التزام.تؤدى إلى نشأة التزامات محتم

 ال يتم تكوين مخصص. االستنتاج:

( : غليق نشياط أحيد األقسيام )وتيم اإلعيالن والبيدء فيى تنفييذ 15حالة رقم )
 القرار قبل تاري  الميزانية(: 

قرر مجلس اإلدارة غلق نشياط أحيد األقسيام  2018ديسمبر  12فى 
لييس اإلدارة علييى وافييق مج 2018ديسييمبر  20القييائم بإنتيياج معييين، وفييى 

الخطة التفصيلية لغلق نشاط القسيم، وتيم إرسيال خطابيات للعميالء لتنبييههم 
بهذه اإلجراءات وضرورة البحث عن مصيادر بديلية أخيرى لتورييداتهم وكيذا 

 إخطارات باالستغناء عن خدمات العاملين فى هذا القسم.

القيرار إليى هيو إبيالغ  االلتزامات الحالية كنتيجة لحدث ملزم الحيدث المليزم:
العمالء والعاملين والذى أنشأ التزاما حكميا من هذا التاري ، ألنه أوجد توقعا 

 بأن القسم سوف يتوقف عن النشاط.
 متوقع التدفق الخارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية للتسوية:

كأفضيل تقيدير لتكلفية  2018ديسيمبر  31المخصص يعترف بيه  االستنتاج:
 إغالق القسم.

 خسائر التشغيل المستقبلية:  .3
قد ترى المنشأة أنه من المتوقع بدرجة كبيرة يعتمد عليها أن يحقق  

، وفي تل  الحالة فال  أحد قطاعاتها خسائر تشغيلية مستقبلية لعدة سنوات 
يوجد حدث ملزم في الماضي يؤدي إلى التزام المنشأة بسداد تدفقات نقدية  

باالعتراف أو تكوين مخصص لمواجهة  خارجة، وفي تل  الحالة فال يجوز 
ويرجع السبب في عدم االعتراف بتل    تل  الخسائر التشغيلية المستقبلية. 

 الخسائر التشغيلية المتوقعة في كونها ال ينطبق عليها تعريف االلتزام. 
 

كمييا ال يجييوز االعتييراف بمخصصييات لمواجهيية خسييائر التشيييغيل 
لية إليى أن هنيا  أصيوال بعينهيا المستقبلية، حيث تشير عملية خسائر مستقب

خاصة بالتشغيل قد يحدث لها اضمحالل فى القيمة، ويكيون عليى المنشيأة أن 
تقوم باختبار اضمحالل قيمية تلي  األصيول وفقياً لمعييار المحاسيبة المصيرى 

 .اضمحالل قيمة األصول
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 السابع  ملخص الفصل

ً  المخصص  يُعرف  -12   للمنشآت  المصري المحاسبي  بالمعيار ورد  لما  وفقا
  المقدار، ويتميز  وال التوقيت  محدد  غير  التزام بأنه  والمتوسطة الصغيرة

  النفقات  مقدار  أو توقيت في  كبير تأكد عدم يتضمن بأنه  المخصص
 الغير.  قبل المنشأة  على  التي التعهدات  لتسوية  استخدامها المتوقع 

  عندما  بالمخصصات تعترف أن متوسطة أو  صغيرة منشأة ألي يمكن -13
حال   التزام المنشأة  على  مجتمعة هي: أن يكون  شروط  ثالث  يتوافر 
  حدوث  المتوقع  الماضي، ومن في حدث عن حكمى( ناتجا أو  )قانوني
االلتزام،   لتسوية  االقتصادية  للمنافع  المتضمنة  للموارد  خارج  تدفق 
 عليها.   يعتمد   بدرجة  تقديرااللتزام  ويمكن 

نتط من أحدث ماضية قائمة وال ترتبط بأية أحداث  أن االلتزامات التى ت  -14
مستقبلية هى فقط التى يتم االعتراف بها كمخصصات. ومن أمثلة تل   
االلتزامات، الغرامات أو تكاليف التنظيف لألضرار غير القانونية للبيئة، فكل  
منهما سوف يترتب عليه تدفق خارج لموارد متضمنة لمنافع اقتصادية  

 ض النظر عن األحداث المستقبلية للمنشأة. لتسويتها وذل  بغ 

المبلغ الذى يعترف به كمخصص هو أفضل تقدير للنفقات المطلوبة   -15
 لتسوية االلتزام الحالى فى تاري  الميزانية. 

  المبلغ  هو  الحالى االلتزام لتسوية المطلوبة  للنفقات  تقدير  أفضل -16
  تاري   فى االلتزام  لتسوية  بسداده  المنشأة  تقوم أن يمكن  الذى المعقول 
 التاري .  ذل  فى   ثالث لطرف  بتحويله  تقوم أو  الميزانية إعداد

  سيتم  التى بالقيمة تحيط التى التأكد عدم حاالت مع التعامل يتم -17
ً  متعددة  بطرق  كمخصص بها االعتراف   فعندما  المحيطة، للظروف وفقا

  تقديره  يتم االلتزام فإن البنود من كبير بعدد المرتبط المخصص قياس يتم
  بها،  المرتبطة احتماالتها إلى الممكنة النتائط جميع ترجيح طريق عن

 للتقدير "بالقيمةالمتوقعة".  اإلحصائية الطريقة تل   وتسمى

  أنواع  من نوع لكل  يلي ما عن تفصح أن المنشأة على يتعين -18
 المخصصات:

  تدفقات  ألي المتوقع والتوقيت االلتزام طبيعة  مختصرعن وصف -أ
 صادرة. 

 الخارجية.  التدفقات لتل  أوالتوقيت المبلغ من  التأكد عدم إلى إشارة -ب
  االعتراف بالفعل تم الذي األصل وقيمة متوقعة  استردادات أي قيمة -جي

 المتوقعة.  االستردادات  لتل   به

  يتم  ولم  الماضي  في  أحداث  عن نشأ  حال  االلتزام المحتمل هو "التزام -19
  خارجا  تدفقا هنا  يكون  أن  المتوقع  من ليس  ألنه  به  االعتراف 
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  قياس  يمكن  االلتزام، أوال هذا لتسوية  للمنشأة  االقتصادية  للمنافع 
 كافية."  بصور  عليها االعتماد  يمكن بطريقة   االلتزام قيمة 

  في  عنه اإلفصاح يتم  وإنما  المحتمل، بااللتزام  المنشأة التعترف  -20
  حدوث  إمكانية  تكن  مالم للمنشأة،  المالية  للقوائم المتممة  اإليضاحات

 مستبعدة.   االقتصادية للمنافع المتضمنة  للموارد خارج تدفق 

على المنشأة أن تفصح عن كل نوع من االلتزامات المحتملة فى تاري    -21
الميزانية بوصف مختصر عن طبيعة االلتزام المحتمل، إال إذا كانت  

 . ضئيلة إمكانية تسوية أية تدفقات خارجة 

عندما ينأشأ مخصص والتزام محتمل من نفس الظروف، تقوم المنشأة   -22
بإعداد اإلفصاحات المطلوبة بطريقة توضح الصلة بين المخصص  

 وااللتزام المحتمل. 

  متوقعة  غير أو مخططة  غير أحداث من عادة المحتملة األصول تنشأ -23
  ذل ، للمنشأة. مثال  اقتصادية  لمنافع  داخل  تدفق  احتمال  عنها  ينشأ  والتى
  فى  القانونية  اإلجراءات خالل  من  برفعها  المنشأة تقوم  قضائية  دعوى
 غيرمؤكدة.  ذل  نتيجة  أن حين

فال تعترف المنشأة باألصل المحتملفى القوائم المالية، حيث إن ذل  قد   -24
يؤدى إلى االعتراف بإيراد قد يستحيل تحقيقه، ومع ذل  فعندما يكون  

 يكون األصل المرتبط به ليس أصالً محتمالً ويكون  تحقق اإليراد مؤكداً 
من المناسب االعتراف به. وإنما يتم االفصاح عن األصل المحتمل،  

 عندما يكون هنا  احتمال لتدفق داخل لمنافع اقتصادية للمنشأة.

عندما يكون هنا  احتمال تدفق داخل للمنافع االقتصادية، يجب على   -25
ن طبيعة األصول المحتملة فى تاري   المنشأة أن تفصح بشكل مختصر ع

 الميزانية، وأن تقوم بتقدير لتأثيرها المالى. 
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 أسئلة وحاالت عملية على الفصل السابو
 حدد مدى صحة أو خطأ العبارات التالية: السؤال األول:

الماوارد  منه خارجت تدفقا يتطلب  أن المتوقع من والعى حال التزام إذا كان هنا  -1
 .تلك الحالة يتم تكوين مخصص يعكس هعا ا لتزامففي 

 حااال التاازام هنااا  يكااون  أن أو محتماال التاازام هنااا  يكااون  أن الممكاان إذا كاان ماان -2
الموارد ففي تلك الحالة   يتم تكوين   من  خارج تدفق وجود   المتوقع من  ليس ولكن

 .مخصص و  تقدم أي إفصاحات عن ا لتزام
 هناا  يكون  أن أو محتمل على المنشأة التزام هنا  يكون  أن الممكن إذا كان من -3

مساتبعدًا ففاي تلاك الحالاة    الماوارد  مان الخاارج التادفق احتماال ويكون  حال التزام
 .يتم تكوين مخصص و ير مطلوط تقديم أية إفصاحات 

مؤكد، ففي تلك   ير ولكن متوقع، الداخل ا قتصادية منافعلل إذا كان هنا  تدفق -4
الحالااااة   يااااتم تكااااوين مخصااااص ولكاااان  بااااد ماااان ا فصااااا  ضاااامن اإليضاااااحات 

 المتممة للقوائم المالية.
مؤكاااد، فتناااه ياااتم ا عتااارا  بهاااا  الاااداخل ا قتصاااادية للمناااافع إذا كاااان هناااا  تااادفق -5

 كأصل محتمل بالمركز المالي للمنشأة.
امااًا، ففااي متوقااع تم للمنشااأة  ياار للمنااافع ا قتصااادية الااداخل إذا كااان هنااا  تاادفق -6

م اإلفصاااا  عااان أي معلوماااة إضاااافية تتلاااك الحالاااة   ياااتم تكاااوين مخصاااص و  يااا 
 باإليضاحات المتممة للقوائم المالية.

الااعي تكااون فيااه التكاااليف التااي   يمكاان  المحماال بخسااارة ذلااك العقااد  العقااد يقصااد ب -7
تجنرهاااا للوفااااء بالتزاماااات العقاااد أكرااار مااان المناااافع ا قتصاااادية المتوقاااع الحصاااول 

 ليها من هعا العقد.ع
عندما يكون تحقق اإلياراد مؤكادًا يكاون األصال المارتبط باه أصااًل محاتماًل ويكاون  -8

 من المناسب ا عترا  به.
 تشاير حيا   المساتقرلية، التشاغيل خساائر مواجهاة بمخصصااتل ا عتارا   يجوز -9

 لها يحد   قد  بالتشغيل خاصة بعينها  أصو   هنا   أن إلى  مستقرلية  خسائر  عملية
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 تلاك  يماة اضامحالل باختباار تقوم أن المنشأة على ويكون  الايمة، فى اضمحالل
 .األصول  يمة اضمحالل المصرى  المحاسبة لمميار ً وفقا األصول

يجااب أن ياااتم فحااص المخصصاااات فاااى تااارين إعاااداد كااال ميزانيااة وياااتم تساااويتها  -10
فق لااتعكس أفضاال تقاادير حااال، فااتذا أصاابح ماان  ياار المحتماال أن يكااون هنااا  تااد 

 يتم رد المخصص.ال خارج متضمنًا للمنافع ا قتصادية لتسوية ا لتزام ف
المرلاا  الااعى يعتاار  بااه كمخصااص هااو أفضاال تقاادير للنفقااات المطلوجااة لتسااوية  -11

 ا لتزام الحالى فى تارين الميزانية.
عندما تكون المنشأة ملتزمة بالتزام مشتر  ومتعدد، فتن الجازء مان ا لتازام الاعى  -12

يتم معالجته كالتزام محتمل، وتعتر  المنشأة بمخصاص  تتحمله المنشأةيتوقع أن 
للجاازء مااان ا لتااازام الاااعى يكاااون مااان المااارجح أن يحاااد  عناااه تااادفق خاااارج للماااوارد 

 المتضمنة للمنافع ا قتصادية.
ت التااى تنااتر ماان أحااد  ماضااية قائمااة و  تاارتبط بأيااة أحاادا  مسااتقرلية  ن ا لتزامااا إ  -13

 . هى فقط التى يتم ا عترا  بها كمخصصات 
هااو الحااد  الااعي يااؤدى إلااى خلااق التاازام قااانوني والااعي يترتااب ا لتاازام الحكمااي  -14

 عليه عدم وجود بديل واقعى للمنشأة إ  تسوية هعا ا لتزام.
هو ا لتزام العي ينشأ من عقد )من خالل شروطه الصريحة أو ا لتزام الحكمي  -15

 أى تطريق آخر للقانون.أو  حكم قضائىأو  الضمنية(
 حاالت عملية: :ثانىالسؤال ال

 (:1حالة رصم   
تقوم إحدى الشركات الصغيرة بتصنيع أحد أنواع األثا  المكتري، وتعطي ضمان      

تظهر على منتجاتها المباعة، وعند إعداد قوائمها المالية تحتاج بتصليح أي عيوط 
إذارة المنشأة من محاسب الشركة التأكد من مخصص الضمان العي سيكون مطلوجًا 
منه تقديمه في نهاية السنة المالية، وتتمثل خررة الشركة السابقة بمطالبات الضمان  

 في:



175 

 العيوط. من المنتجات المباعة خالل سنة تنعدم فيها 70% -
 من المنتجات المباعة توجد بها عيوط بسيطة.  25% -
 من المنتجات المباعة يوجد بها عيوط كريرة.  5% -

  ج، وتكلفة 2000العيب العادي  إصال   تصحيح أو هعا، وترل  تكلفة 
 ج. 5000تصحيح العيب الكرير هي  

 حساط مرل  مخصص الضمان المطلوط في نهاية السنة المالية. المطلوب: 
 (: 2حالة رصم  
شركة النور للمنتجات الرالستيكية تستعد لنقل مصنعها من مكانه الحالي إلى       

منطقة حرة صناعية جديدة أنشأتها الحكومة خصيصًا للشركات الصناعية، حي  
ا ستفادة من سهولة إجراءات التراخيص التي تقدمها الحكومة للشركات بتلك المنطقة  

ي يترتب عليه وفورات في التكلفة، في حين أن عقد إيجار الحرة، وهو األمر الع 
موقعها الحالي  ير قابل لإللغاء وسو  يظل ساريًا لمدة عامين آخرين من نهاية 

 ج. 20000السنة وا لتزام بموجب العقد اإليجاري هو سداد إيجار سنوي بمرل   
 ا لتزام اإليجاري. احسب المرل  العي تحتاج الشركة إلى توفيره للوفاء بهعاالمطلوب: 
 (: 3حالة رصم  

رفع منافس دعوى قضائية ضد شركة الصبا   ستخدامها التكنولوجيا  
الخاصة بها المسجلة برراءة اختراع دون تصريح، ومرل  التعويض العي قد تضطر 
الشركة لسداده إذا كسرت الشركة المنافسة القضية يمكن تحديدهى بشكل موثوق فيه  

 .%50ستشار القانوني أن احتمال سداد المنشأة للتعويض أقل من . ووفقًا لرأي الم
ركة اتخاذه تجاه الدعوى  حدد اإلجراء المحاسري العي يجب على الشالمطلوب: 

 القضائية بالنسبة لا:
 الشركة المنافسة. -2شركة الصبا .                      -1
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 الفصل الثامن
      المحاسبة عن االيراد
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 األهداف التعليمية: 
 فى نهاية هذا الفصل يجب أن يكون الطالب قادراً على: 

 فهم مشكالت االعتراف باإليراد .  -1
 تحديد خطوات كيفية االعتراف باإليراد.   -2
 تحديد العقد مع العمالء    -3
 تحديد التزامات األداء المنفصلة في العقد.  - 4
 تحديد قيمة المعاملة .  - 5
 تخصيص قيمة المعاملة إلى التزامات األداء .   - 6
 فهم كيفية االعتراف باإليراد من البيع والخدمات المؤداه .   -7
 كيفية اإلفصاح عن اإليراد .  -8

 
 

 عناصر الفصل : 
 مشكالت االعتراف باإليراد   -1
 خطوات كيفية االعتراف باإليراد.  -2
 العقد مع العمالء   -3
 التزامات األداء المنفصلة في العقد.  -4
 قيمة المعاملة    -5
 قيمة المعاملة إلى التزامات األداء .   -6
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 مقدمة: 
يعتبر اإليراد من القضايا الهامة فى منشآت األعمال حيث يمثل أحد البنود  
الرئيسة لجذب المزيد من اهتمام المستثمرين فى الوقت الراهن ، كما أن  
االيراد ال ينمو بصورة كبيرة فى الكثير من المنشآت وأن الزيادات في صافي  

ثل انخفاض تكاليف  الدخل )النتيجة النهائية( تكون ناجمة عن عوامل أخرى م
التمويل وانخفاض تكاليف العمالة التي قد ال تكون مستدامة على المدى  
الطويل. لذلك يمثل االعتراف بااليراد واحدة من المشاكل التى تواجه مهنة  

 المحاسبة.   

( للعديد من  IFRSوقد تعرضت المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ) 
تفتقر إلى اإلرشادات في عدد من المجاالت. فمثالً، كان  االنتقادات ألنها 

للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية معيار أساسي واحد بشأن االعتراف  
باإلضافة إلى بعض اإلرشادات   – 18معيار المحاسبة الدولي رقم  -بااليراد 

ان   المحدودة المتعلقة بموضوعات ثانوية معينة. وعلى العكس من ذلك، نجد 
( تتضمن معايير عديدة تتعلق  GAAPالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ) 

باالعتراف باإليراد، وبالتالي، فإن المحاسبة عن اإليراد كشفت التباين األكثر  
( و المبادئ المحاسبية المتعارف عليها  IFRSوضوحا بين معايير ) 

(GAAPوعلى الرغم من أن لكل منهما مناصريه، فقد أقر  .)IASB &) 
FASB)   .بعدد من أوجه القصور في هذا المجال 

 
(  (IASBوفي اآلونة األخيرة، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية 

( معيارا جديدا بشأن االعتراف  (FASBومجلس معايير المحاسبة المالية 
باإليراد يمكن أن يؤدى الى تحسين التقرير عن معامالت االيراد .ولمعالجة  

الضعف في المداخل السابقة يطبق اآلن معيار شامل بعنوان  أوجه التضارب و
"إلثبات اإليراد على نطاق واسع من المعامالت   العمالء مع العقود  من "اإليراد 

والصناعات. ويعتقد أن هذا المعيار الجديد سيحسن المعايير الدولية إلعداد 
 التقارير المالية ومبادئ المحاسبة المتعارف عليها من خالل:

 توفير إطار أكثر  شموال لمعالجة قضايا االعتراف باإليراد.  )أ(
)ب( تحسين إمكانية المقارنة بين ممارسات االعتراف باإليراد على مستوى  

 المنشآت والصناعات. 
)ج( تبسيط إعداد القوائم المالية بتخفيض عدد المتطلبات التي يجب على المنشآت 

 الرجوع إليها. 
بإفصاحات أفضل لمساعدة مستخدمي القوائم المالية على فهم  )د( المطالبة 

 أفضل لمبلغ وتوقيت ودرجة عدم التأكد من اإليراد المعترف بها. 
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 :    : اإلعتراف باإليراد1/ 8
يعتمد معيار "اإليراد من العقود مع العمالء" على مدخل األصول  

المدخل إلى التغيرات في  وااللتزامات كأساس لإلعتراف باإليراد، ويستند هذا 
األصول وااللتزامات. ويتم التركيز على )أ( االعتراف وقياس األصول  

االلتزامات على مدى فترة   وااللتزامات و)ب( التغيرات في تلك األصول أو
 العقد يؤدى إلى مزيدا من االنضباط لقياس اإليراد. 

ً لمدخل األصول وااللتزامات، تقوم المنشآت الصغيرة وا   لمتوسطة طبقا
بحساب اإليراد بناء على األصول أو االلتزامات الناتجة من العقود مع  
العمالء. كما يتطلب من المنشآت تحليل العقود مع العمالء ألن هذه العقود هي  
شريان الحياة لمعظم المنشآت. وتشير العقود إلى شروط المعاملة وقياس  

  إذا كان سيتم الوفاء المقابل، وبدون عقود، ال يمكن للمنشآت معرفة ما 
 بالوعود. 

كما يحدد المعيار الجديد أوال الهدف الرئيسي المتمثل في االعتراف  
باإليراد، من خالل خمس خطوات ينبغي أن تستخدمها المنشآت لضمان قياس  
اإليراد والتقرير عنه بشكل صحيح. وأساس هذه العملية هو مبدأ االعتراف  

ند الوفاء بالتزامات األداء. وفيما يلي المفاهيم  باإليراد، أي االعتراف باإليراد ع
الهدف  ويتمثل  ر الجديد بشأن االعتراف باإليراد األساسية المتعلقة بهذا المعيا

بيان المعالجة المحاسبية لإليراد وتحديد وقت االعتراف  للمعيار فى  الرئيسى
ألخرى من  باإليراد سواء كان نتيجة بيع السلعة أو تقديم الخدمات أو األنواع ا

 االيراد. 

 : خطوات االعتراف بااليراد : 2/ 8
 . تحديد العقد مع العمالء. 1
 . تحديد التزامات األداء المنفصلة في العقد. 2
 . تحديد قيمة المعاملة. 3
 . تخصيص قيمة المعاملة على التزامات االداء. 4
 . االعتراف باإليراد. 5

حاسب الى المنشأة )ب(  نفترض أن منشأة )أ( وقعت عقدا لبيع اجهزة 
مليون ج. يوضح الرسم التوضيحي التالى الخطوات الخمس التي   10مقابل 

 تتبعها المنشأة )أ( لتقدير اإليراد:
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 :  العقد مع العمالء 3/ 8

يعتبر العقد هو اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوقا أو التزامات قابلة  
للتنفيذ. ويمكن أن تكون العقود مكتوبة،او شفهية، أو ضمنية، وتطبق المنشأة  

 إرشادات االيراد للعقد وفقا للمعايير التالية :  
 يجب أن يصنف العقد في جوهره على أنه عقد تجاري.  -1
التصديق بالموافقة على العقد وأن يلتزموا بأداء  يجب على أطراف العقد  -2

 التزاماتهم الواردة به. 
تستطيع المنشأة أن تحدد حقوق كل طرف من األطراف بخصوص السلع   -3

 والخدمات محل التعاقد.  
 يجب أن تحدد المنشأة شروط الدفع الخاصة بالسلع و الخدمات محل التعاقد.    -4

يل على الدفع عند استحقاق قيمة العقد،  يجب أن تقوم المنشأة بتقييم قدرة العم
ً لتحديد ما إذا كان سيتم   حيث ال تعتبر إمكانية تحصيل قيمة العقد أساسا

 االعتراف بااليراد أم ال.  

 تحديد العقد مع العمالء -1

العقد هو اتفاق بين طرفين يخلق حقوقا أو التزامات قابلة 

لى للمنشأة آللتنفيذ.وقعت المنشأة )أ( عقد لتسليم ايهزة حاسب 

 )ب(

العقداألداءفيالتزاماتتحديد -2  
 

لتسليم ايهزة حاسب الى  -المنشأة )أ( التزمت بأداء واحد فقط 

 إلى المنشأة )ب(

 . تحديد قيمة المعاملة3
قيمة المعاملة هو المبلغ الذ  تتوق  المنشأة أن تستلمه من العمي  

 المعاملة هذه الحالة، قيمةفي  لىمقاب  تحوي  ايهزة الحاسب ا 

 مليون ج. 10

. تخصيص قيمة  المعاملة 4

 على التزامات االداء
 

لتسليم  -في هذه الحالة، المنشأة )أ( لديها التزام أداء واحد فقط 

مليون ج  10  فلى إلى المنشأة )ب(. ويتم دايهزة الحاسب ا 

 مقاب  هذا االلتزام.

 باإليراد.. االعتراف 5

مليون ج لبي  ايهزة الحاسب  10تعتر  منشأة )أ( بإيراد قدره 

تسليم  -االلى إلى المنشأة )ب( عندما تفي بالتزاماتها في األداء 

 ايهزة الحاسب االلى إلى المنشأة )ب(
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قامت منشأة )الرحاب( بإبرام عقد لبيع منتجات إلى   2018/ 1/3فى  مثال: 
، وينص العقد على أن تقوم منشأة )الصفا(  2018/ 31/7منشأة )السالم( فى 

، علما بأن  2018/ 8/ 31ج فى10000بدفع قيمة العقد بالكامل والتى بلغت 
ج. وقامت منشأة )الرحاب( بتسليم المنتجات  6000تكلفة البضاعة المباعة 

 لمباعة إلى منشأة )السالم(. ا
 المطلوب: اجراء قيود اليومية الالزمة فى كل تاري ؟ 

 الحل
ال يتم اجراء أيه قيود حيث لم يؤدى أى من الطرفين   ---- 1/3/2018فى 

 التزامه. 
قامت منشأة )الرحاب( بتنفيذ التزامها فى العقد ويتم   --- 31/7/2018فى 

 إجراء القيود التالية: 

 المدينين  /من حـ   10000

 إلى حـ/ المبيعات     10000 

 من حـ/ تكلفة البضاعة المباعة   6000

 إلى حـ/ المخزون     6000 

بعد استالم النقدية من منشأة )السالم( يتم اجراء القيد   --- 2018/ 8/ 31فى 
 التالى: 

 من حـ/ النقدية   10000

 إلى حـ/ المدينين     10000 

الرئيسية لترتيب االعترافباإليراد في أن توقيع العقد  تتمثل إحدى السمات 
من جانب الطرفين ال يسجل إال بعد أداء أحد الطرفين أو كليهما بموجب العقد  
المبرم بينهما. أى حتى يحدث األداء، ال يوجد صافي أصول أو صافي  

 التزامات. 

 . تحديد التزامات األداء في العقد. 4/ 8
لعقد لتوفير منتج أو خدمة للعميل، وقد يكون هذا  التزام األداء هو وعد في ا

الوعد صريحا أو ضمنيا وهذه الوعود هى التى تخلق توقعاً بأن المنشأة ستقوم  
بتزويد العميل بالمنتجات والخدمات فى سياق ممارسات األعمال التجارية  
المعتادة وبناًء على السياسات المتبعة أو قد تكون على أساس شروط أو  

عينة، وفيما يلي بعض الحاالت لالعتراف باإليراد نتيجة لتوفير  محددات م
 منتج أو خدمة متميزة، وبالتالي الوفاء بالتزامات أدائها: 
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 نوع العملية
بيع منتجات من 

 المخزون
 تقديم خدمة

السماح 
 باستخدام أصل

بيع أصل 
بخالف 
 المخزون

 وصف اإليراد
إيراد من 
 المبيعات

إيراد من أتعاب 
 خدماتأو 

إيراد فائدة أو 
 إيجار

ربح أو 
 خسارة البيع

توقيت االعتراف 
 بااليراد

تاريخ البيع 
 )تاريخ التسليم(

إنجاز الخدمة 
وتحميلها 
 للعميل

مرور الوقت أو 
 استخدام األصل

 تاريخ البيع

وبناء على ما سبق فان كلمنتج أو خدمة مستقلة في العقد تعد في حد ذاتها  
وعلى عكس ذلك، فإنه يمكن اعتبار حزمة المنتجات والخدمات  التزام اداء 
هناك   وبناءاً عليه  داء واحد،أعلى بنود مترابطة على إنها التزام  التي تحتوي 

تقوم فيها المنشأة بتوريد منتجات أو خدمات مستقلة   أيضاً بعض الحاالت التي 
خدمات  بشكل متتابع خالل فترة من الزمن علىمراحل متشابهة ومثال ذلك 

داء واحد إذا  أالتزام  التنظيف اليومية حيث أن هذه المنتجات والخدمات تعد 
 . كان لها نفس أنماط التوريد للعمالء

 : التزام أداء واحد: 2مثال
لى المنشأة )أ( بترخيص وتقديم برنامج خدمة  قامت احدى منشآت الحاسب اآل 

الخدمات االستشارية للمنشأة )ب(،  العمالء للمنشأة )ب(، كما ستقوم )أ( بأداء 
 ج. 1200000مقابل مبلغ إجمالى

 المطلوب: تحديد التزامات االداء . 
 الحل

)أ( بتقديم كال من البرنامج والترخيص به   في هذه الحالة، تقوم المنشأة 
ونتيجة لذلك ينبغي اعتبارهما   والخدمات االستشارية مجتمعة للمنشأة )ب(،

 لألداء.التزاما واحدا 

 : التزام أداء منفصل: 2مثال
  احدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة  )االلكترونيات الحديثة(  تقوم منشأة  

بتصنيع وبيع أجهزة الكمبيوتر التي تتضمن ضمانا ألي خلل في األجهزة لمدة  
يوما )يشار إليها غالبا بالضمان(. وباإلضافة إلى ذلك، فإنه يبيع بشكل   120

سنوات بعد   3ان، الذي يوفر الحماية من العيوب لمدة منفصل تجديد الضم
 يوما )يشار إلى ضمان الخدمة(.  120

 المطلوب: تحديد التزامات االداء . 
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 الحل
في هذه الحالة، هناك نوعين من التزامات أداء ، األول يتعلق ببيع الكمبيوتر   

يوم( وفي   120يوم، واآلخر يتعلق بتجديد الضمان )بعد  120وضمان لمدة 
هذه الحالة، فإن بيع الضمان المتعلق بأجهزة الكمبيوتر هو التزام أداء واحد  

تجديد الضمان خدمة   خدمة نظرا ألنها مترابطة فيما بينها. ومع ذلك، تعتبر 
 منفصلة ومستقلة. 

 :  تحديد قيمة المعاملة 5/ 8
يقصد بقيمة المعاملة هى القيمة التى تتوقع المنشأة أن تستلمها من العميل  
مقابل نقل المنتجات والخدمات. وغالبا ما يتم تحديدها في العقد بسهولة ألن  

زمنية قصيرة. يجب على  العميل يوافق على دفع قيمة ثابتة للمنشأة خالل فترة 
( المقابل  1)  المنشآت عند تحديد قيمة المعاملة النظر في العوامل التالية:

( المقابل  4المقابل الغير نقدى، )  )3( القيمة الزمنية للنقود، ) 2المتغير، ) 
وسوف يتم تناول بعض من العوامل السابقة بالتفصيل كما   .المستحق للعميل 

 يلي: 
 المقابل المتغير 

  هذه الحالة يجب  متغيراً، فى مبلغا العقد  في به المتعهد  المقابل يتضمنقد 
قيمة المقابل الذي ستحصل عليه من العميل من أجل   تقدر أن  المنشأة  على 

وقد تتغير قيمة المقابل نتيجة أحداث   .المتعهد بها  أوالخدمات  المنتجات  تحويل
  مكافآت األداء، اإلتاوات،  الخصومات، االعتمادات، مستقبلية منها التخفيضات،

  من  أي باستخدام المتغير المبلغ تقدر أن المنشأة على  يجب  وفى هذه الحالة
 :التاليتين  الطريقتين 

  بنسبة  المرجحة المبالغ مجموع هى  المتوقعة القيمة :المتوقعة القيمة )أ(
  المتوقعة تقديرا  القيمة تكون الممكنة، وقد  المقابل  مبالغ نطاق  في احتمالها
  خصائص  لها التي  العقود  من كبير عدد  للمنشأة كان إذا المتغير  للمبلغ  مناسبا
 .متشابهة

ً  األكثر المبلغ  )ب( ً  األكثر  الوحيد  المبلغ  هو : ترجيحا   مبالغ  نطاق في  ترجيحا
ً  الوحيدة  النتيجة  أي  الممكنة  المقابل    المبلغ  يكون  قد  (للعقد  األكثر ترجيحا
ً  األكثر    ممكنتان  نتيجتان للعقد  كان  إذا المتغير للمبلغ  مناسبا تقديرا  ترجيحا
 تحققها.   أو ال أداء مكافأة  المنشأة تحقق  أن بمعنى إما  (فقط

تعاقدت منشأة )أ( للمقاوالت احدىالمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع   :4مثال
ج، مع مكافأة أداء بقيمة  200000أحد العمالء لبناء مستودع بمبلغ 

ج سيتم دفعها اذا تم االنتهاء فى الوقت المحدد. وينخفض مبلغ مكافأة  100000
ه. كما  ٪ عن كل أسبوع تأخير بعد تاريخ اإلنجاز المتفق علي 10األداء بنسبة 

إن متطلبات العقد مماثلة للعقود التي قامت بها المنشأة )أ( سابقا، ولذلك فإن  
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المنشأة )أ( لديها خبرة تُمكنها من التنبؤ بأداء هذا العقد. وتقدر اإلدارة أن هناك  
٪ بأن يتم االنتهاء من العقد فى الوقت المتفق عليه، واحتمال  60احتمال بنسبة 

نتهاء مع التأخير لمدة أسبوع واحد، واحتمال بنسبة  ٪ أنه سيتم اال 30بنسبة 
 ٪ فقط أنه سيتم االنتهاء مع التأخير لمدة أسبوعين . 10

 المطلوب: كيف ينبغي على المنشأة )أ( حساب القيمة التراكمية ل يراد؟ 
 الحل

يجب أن تشتمل قيمة المعاملة تقدير اإلدارة للمبالغ المتغيرة التي تستحقها  
هي الطريقة األكثر   القيمة المتوقعةقد خلصت اإلدارة إلى أن المنشأة )أ(. و

 تنبؤية لتقدير المبالغ المتغيرة : 
60 ٪ 200000( +100.000 ×100٪  = )

300.000 
300.000  ×60٪  =
180.000 

30 ٪ 200000( +100.000  ×90٪  = )
290.000 

290.000  ×30٪  =87.000 

10 ٪ 200000( +100.000  ×80٪  = )
280.000 

280.000  ×10٪  =28.000 

295.000 

ج استنادا إلى القيمة  295000وبالتالي، يبلغ إجمالي قيمة المعاملة 
 .المتوقعة. وينبغي أن تقوم اإلدارة بتحديث تقديراتها في تاريخ كل تقرير

ً قد يكون أكثر تنبؤية إذا كان هناك   استخدام طريقة المبلغ األكثر ترجيحا
)أ( إما تاخذ مكافأة األداء اذا تم االنتهاء فى   احتمالين فقط لمكافأة أداء المنشأة

التاريخ المتفق عليه أو ال تأخذ مكافأة األداء اذا تم االنتهاء بعد التاريخ المتفق  
عليه، إذا كانت المنشأة )أ( سوف تقوم بتنفيذ العقد فى الموعد المحدد فيتم تقدير  

دام المبلغ األكثر ترجيحاً، ويصبح إجمالي قيمة المعاملة  قيمة المعاملة باستخ
 ٪(. 60ج )النتيجة مع احتمال  300.000

  هذا تقوم المنشأة بتقدير المبالغ المتغيرة فقط إذا کان من المؤکد أنها تستحق 
(  1)  المبلغ. وبالتالي فإن المنشآت قد ال تعترف بالمبالغ المتغيرة إال إذا کانت:

(  2لديها خبرة مع عقود مماثلة، وقادرة علی تقدير القيمة التراكمية لإليراد، و) 
تغير کبير في   هنا  استنادا إلی الخبرة، فمن المحتمل جدا أنه لن يکون 

 اإليراد. وفي حالة عدم استيفاء هذه المعايير، يقيد االعتراف باإليراد. 
 

 المقابل الغير نقدى 
األحيان االيراد في شكل سلع أو خدمات   قد تتلقى المنشآت في بعض 

تعترف المنشآت باإليراد على أساس  )صورة غير نقدية( وعندما يحدث ذلك، 
  . فمثال تتلقى منشأة )أ( أسهم عادية من منشأة القيمة العادلة لما تم استالمه 



185 

)ب( نظير تقديم الخدمات االستشارية لها. في هذه الحالة، تعترف منشأة )أ(  
القيمة العادلة لألسهم العادية المستلمة. وإذا لم تتمكن منشأة )أ( من  بااليراد ب 

تحديد القيمة العادلة، فإنه ينبغي لها تقدير قيمة الخدمات المقدمة واالعتراف  
 بهذا المبلغ كإيراد. 

وباإلضافة إلى ذلك، تتلقى المنشآت أحيانا مساهمات )التبرعات والهدايا(  
ت نوعا من األصول )األوراق المالية أو  وكثيرا ما تكون هذه المساهما

األراضي أو المباني أو استخدام التسهيالت(، في هذه الحاالت، تعترف  
المنشآت باإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم. وبالمثل، قد يساهم العمالء  

  للعقد  المنشأة تنفيذ  أحيانا بسلع أو خدمات، مثل المعدات أو العمالة، لتسهيل
  المقدمة  الخدمات  أو  السلع عن تحاسب  أن المنشأة فى هذه الحالة لىع فيجب 
 العميل يتم تقييمه بالقيمة العادلة.  من  مستلم  نقدي  غير   أنها مقابل على

 : تخصيص قيمة المعاملة )العقد( على التزامات االداء6/ 8
غالبا ما تضطر المنشآت إلى تخصيص قيمة المعاملة ألكثر من التزام أداء  

ي العقد، وتستند قيمة المعاملة المخصصة اللتزامات األداء المختلفة إلى  واحد ف
قيمتها العادلة. ويعتبر أفضل قياس للقيمة العادلة هو ما يمكن للمنشأة أن تبيع  
فيه السلعة أو الخدمة بشكل منفصل إلى العميل، ويشار إليه على أنه سعر البيع  

فيجب على المنشآت استخدام   المستقل.فإذا لم تكن هذه المعلومات متاحة، 
 أفضل تقدير لها لما يمكن أن تبيع  به السلعة أو الخدمة الجيدة كوحدة مستقلة.  

المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذو خبرة فى صناعة   منشأة )ج( احدى  مثال: 
المعدات المستخدمة في صناعة البناء والتشييد. تقوم المنشأة )ج( بانتاجالعديد  

ج  1200000المنتجات الالزمة للبناء. وتتراوح أسعار بيع المنتجات من من 
ج وتتعهد بالتركيب والتدريب عليها. ال تنطوي عملية التركيب  8000000إلى

على تغييرات فى مميزات الجهاز وال تتطلب معلومات خاصة بالمعدات من  
 (: )ج( الترتيب التالي مع منشأة )ق   أجل أداء المعدات. ولدى المنشأة

ج وتقوم  4000000• تشترى المنشأة ) ق( معدات من المنشأة )ج( بسعر 
المنشأة )ج( بالتركيب، وتتقاضى المنشأة )ج( نفس سعر المعدات بغض  
النظر عما إذا كان يتم تركيبها أم ال. وتقدر القيمة العادلة لخدمة التركيب  

 ج. 40000بمبلغ  
ج.  100000التدريبية على المعدات بمبلغ • تقدر القيمة العادلة للدورات 

 ويمكن للمنشآت األخرى إجراء هذه الخدمات التدريبية. 
ج للمنشأة )ج( عند تسليم وتركيب  4000000• تلتزم المنشأة ) ق( بدفع مبلغ 

 المعدات.
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، ويستكمل تركيب المعدات في  2018/ 9/ 1• تسلم المنشأة )ج( المعدات في 
جرد اكتمال التركيب ويستمر لمدة سنة. يبلغ  ، يبدأ التدريب بم2018/ 11/ 1

 سنوات.  10العمر االنتاجى للمعدات 
 المطلوب:  

 )أ( ما هي التزامات األداء ألغراض المحاسبة عن بيع المعدات؟   
ج  4000000)ب(إذا كان هنا  أكثر من التزام أداء، كيف يتم تخصيص 

 لمختلف المكونات؟ 
 الحل:

المعدات   -فصال داخل وحدة مستقلة )المعدات()أ( الوفاء بالشرط األول االن 
فهي ثالثة منتجات أو   -)مستقلة(  والتركيب والتدريب متميزة وغير مترابطة 

 خدمات منفصلة، وكل واحد منها له سعر بيع مستقل. 

ج للعناصر الثالثة  4000000)ب( ينبغي تخصيص إجمالى اإليراد البالغ 
يم العادلة التي يجب النظر فيها  استنادا إلى قيمتها العادلة، مجموع الق

ج، والتدريب  40000ج، التركيب 4000000ج )معدات 4140000
 ج( . ويتم التخصيص كما يلي:  100000
 3864734[ =  4000000(× 4140000÷   4000000]) االالت

 38648[ = 4000000(× 4140000÷   40000]) التركيب

 96618[ =  4000000(× 4140000÷  100000]) التدريب

، لتسجيل إيراد المبيعات  2018/ 11/ 1تقوم المنشأة )ج( بإجراء القيد التالى 
 وإيراد خدمات التركيب، فضال عن إيراد الخدمة غير المحققة: 

 من حـ/ النقدية   4000000

 إلى مذكورين       

 حـ/ ايراد المبيعات    3864734 

 حـ/ ايراد الخدمات )التركيب(   38648 

 )المقدمه(  حـ/ ايراد الخدمات غير المحققة    96618 

ج، فإن تسجيل تكلفة البضاعة  3000000بفرض أن تكلفة المعدات تبلغ 
 المباعة كما يلي: 

 من حـ/ ت.البضاعة المباعة   3000000

 إلى حـ/ المخزون      3000000 

)ج( باالعتراف بااليراد من بيع المعدات بمجرد اكتمال التركيب   تقوم المنشأة 
، كما تعترف بإيراد التركيب ألن هذه الخدمات قد تم تنفيذها.  2018/ 11/ 1فى 
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،  2018/ 11/ 1كما تعترف بإيراد التدريب على أساس القسط الثابت ابتداء من 
فى   شهر( في الشهر. فيتم إجراء القيد التالى  12÷  96618ج )8052أو 
 :  2018لالعتراف بإيراد التدريب لمدة شهرين لعام   12/2018/ 31

  ) المقدمه( من حـ/ إيراد الخدمات غير المحققة  16104

 ( 2×  8052إلى حـ/ ايراد الخدمات )التدريب( )     16104 

 + 38648 + 3864734)  3919486ولذلك، تعترف المنشأة )ج( بمبلغ 
 ويتم إجراء القيد التالى فى  ،2018/ 12/ 31( كإيراد فى 16104

 : 2019لالعتراف بايراد التدريب فى   12/2019/ 31
 من حـ/ ايراد الخدمات غير المحققة)المقدمه(  80514

 ( 16104  -96618إلى حـ/ ايراد الخدمات )التدريب( )    80514 

 : االعتراف باإليراد 7/ 8
يتمكن العميل من السيطرة على السلعة  تفي المنشأة بالتزامات أدائها عندما 

أو الخدمة ويعتبر مفهوم نقل السيطرة هو العامل الحاسم في تحديد متى  
يستوفي التزام األداء. ويتحكم العميل في السلعة أو الخدمة عندما يكون لديه  
القدرة على توجيه استخدام جميع منافع السلعة أو الخدمة والحصول عليها  

ص مؤشرات السيطرة التي حصل عليها العميل فيما  وتتلخ. بشكل جوهري 
نشأة التزام بالدفع للبائع، قيام المنشأة بنقل ملكية قانونية لألصل، قيام   يلي: 

المنشأة بنقل الملكية المادية لألصل، انتقال المخاطر والمنافع الخاصة بالملكية  
 للعميل، و قبول العميل األصل. 

سلع او بضائع فى المنشآت الصغيرة   االعتراف باإليراد الناتط عن بيع 
 والمتوسطة: 

 يتم االعتراف باإليراد الناتج عن بيع سلع إذا تم توفر جميع الشروط التالية: 
) أ ( قيام المنشأة بتحويل المخاطر والعوائد األساسية لملكية السلع إلى  

 المشترى . 
)ب(  أال تحتفظ المنشأة بحق التدخل اإلداري المستمر بالدرجة التي ترتبط     

 عادة بالملكية، أو الرقابة الفعالة على السلع المباعة . 
 )ج( إمكانية قياس قيمة اإليراد بطريقة يعتمد عليها. 

)د( توفر توقع كاف عن تدفق المنافع االقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى  
 المنشأة . 

هـ(  إمكانية تحديد التكاليف التي تحملتها أو ستتحملها المنشأة فيما يتعلق  )   
 بالمعاملة بدرجة يعتمد عليها. 
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 من بيع بضاعة :   باإليراد لالعتراف  الحاالت بعض  يلي وفيما
 ( البيع بإصدار فواتير دون تسليم السلع للعميل:1حالة )

في هذه الحالة يتم تأجيل تسليم السلع المباعة للمشتري بناء على طلبه مع نقل  
يـتم االعتـراف بـاإليراد  ملكيتها إليه وموافقته على ما جاء بالفواتير المصدرة،

 0فى مثل هذه الحاالت حينما تنتقل الملكية للمشتري

 ( شحن السلع مع خضوعها لشروط : )التركيب والفحص (:2حالة  )
االعتراف باإليراد عادة عندما يقبل المشـتري االسـتالم ويـتم االنتهـاء مـن  يتم

التركيب والفحص . إال أنه يتم االعتراف باإليراد فور موافقـة المشـتري علـى 
 االستالم فى الحاالت التالية: 

)أ( أن تكون عملية التركيب بسيطة بطبيعتها . فعلى سبيل المثال تركيب جهاز  
ه بالمصنع وال يحتاج األمر إال إلـى إخراجـه مـن العبـوة تليفزيون تم فحص

 وتوصيله بالطاقة الكهربائية واإليلاير.
أو )ب( أن الفحــص ال يــتم إال بغــرض التحديــد النهــائي لألســعار التعاقديــة مثــل 

 توريد الحديد الخام أو السكر أو القطن.

مشيتري ( شحن السلع مع خضوعها لشروط: )القبول عندما يتمتع ال3حالة ) 
 بحق رد السلع(:

إذا كانت هناك حالة من عدم التأكد بشأن احتمال رد البضائع ، يعتـرف البـائع  
باإليراد فقط عندما يكون المشترى قد قبل الشـحنة رسـمياً أو أنـه قـد تـم تسـليم 

 السلع فعلياً وانتهت فترة حق المشترى فى الرفض.

األمانية حييث يتعهيد  (  شحن السلع مع خضوعها لشروط: )مبيعيات4حالة ) 
 المستلم ) المشتري( ببيع السلع لحساب المرسل ) البائع(( :

ال يقوم المرسـل فـي هـذه الحالـة بـاالعتراف بـاإليراد حتـى يـتم بيـع البضـائع 
 بواسطة المستلم إلى طرف ثالث.

 ( شحن السلع مع خضوعها لشروط: )الدفع عند تسليم المبيعات(:5حالة ) 
اد عنـد إتمـام تسـليم البضـائع للمشـترى واسـتالم البـائع أو يتم االعتراف باإلير

 وكيله لقيمة البضائع نقداً.

والتييي بموجبهييا ال يييتم تسييليم السييلعة  ( مبيعييات التقسيييط المسييبق:6حاليية ) 
المباعة إلى المشتري إال عند قيامه بسيداد آخير قسيط مين قيمتهيا وذلي  فيى 

 حالة البيع باستخدام عدد من األقساط:
يتم االعتراف باإليراد الناتج عن مثل هذه المبيعات عند تسليم السلع للمشترى . 
ومع هذا إذا كانت الخبرة السابقة تشير إلى أن معظم هذه المبيعات تتم بصورة 
دائمة ومستمرة فإنه يمكن االعتراف باإليراد عندما يتم اسـتالم دفعـة جوهريـة 
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متاحـة لـدى البـائع ومحـددة  من تحت حساب البيـع بشـرط أن تكـون البضـاعة
 وجاهزة لتسليمها للمشترى.

( الطلبات التي يتم مقدماً تحصيل ثمنها كلياً أو جزئيياً وتكيون السيلع 7حالة )
غير موجودة فعالً بالمخازن فى الوقت الراهن لكونهيا عليى سيبيل المثيال ليم 

 تصنع بعد أو ألنها سوف ترسل مباشرة إلى المشتري من طرف ثالث:
 االعتراف باإليراد إال عندما يتم تسليم السلع للمشتري. ال يتم

( اتفاقيات البيع مع إعادة الشراء ) بخالف معامالت المبادلة( حييث 8حالة )
يتفق البائع عند البيع على إعادة شراء نفس السلع في تاري  الحق، أو يكون 
للبيائع الحييق فيي طلييب إعييادة شيراء السييلع ، أو يكييون للمشيترى الحييق فييى 

 االختيار في طلب البائع بإعادة شراء السلع :
يعترف البائع باإليراد فى حالة اتفاقية البيع مع إعادة الشراء لألصـل بخـالف 
األصل المالى فإنـه يجـب تحليـل ودراسـة بنـود االتفاقيـة لتحديـد مـا إذا كانـت 
 مخاطر وعوائد الملكية قد تم نقلها جوهرياً إلى المشتري ، فـإذا تـم التأكـد مـن

 نقل تلك المخاطر للمشترى.

أما إذا تبين أن البائع ما زال يحتفظ بمخاطر وعوائد الملكية رغم انتقـال حـق 
الملكية القانوني إلى المشتري فإن المعاملـة تعـد بمثابـة اتفاقيـة تمويـل ال ينـتج 

 عنها إيراد.

( المبيعات ألطيراف وسييطة مثيل الميوزعين أو اليوكالء أو آخيرين 9حالة )
 البيع :إلعادة 

يتم االعتراف باإليراد الناتج عن هذه المبيعات عادة عندما يتم انتقال مخـاطر 
وعوائد الملكية .  ومع ذلك إذا كان المشـتري يعمـل كوكيـل للبـائع عندئـذ يـتم 

 معالجة المعاملة كبضاعة أمانة.

 ( االشتراكات فى  النشرات والبنود المشابهة :10حالة )
إذا تساوت قيمة المـواد المـراد االشـتراك فيهـا فـي كـل فتـرة فيـتم االعتـراف 
باإليراد بطريقة القسط الثابت على مدار الفترة التي يغطيها االشـتراك. أمـا إذا 
اختلفت قيمة المواد من فترة ألخرى فإنه يـتم االعتـراف بـاإليراد طبقـاً للقيمـة 

ي قيمـة المبيعـات المقـدرة لكـل المـواد البيعية للمواد المرسلة بالنسبة إلى إجمال
 التي يغطيها االشتراك. 

 ( المبيعات التى يتم تحصيل مقابلها على أقساط :11حالة )
يتم االعتراف بسعر البيع بدون العوائد كإيراد في تاريخ البيع . ويكـون سـعر 
البيع هو القيمة الحالية للمقابل ويـتم تحديـدها بخصـم قيمـة األقسـاط المسـتحقة 
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استخدام سعر الفائدة الحكمى. ويتم االعتراف بالعوائد كـإيراد باسـتخدام سـعر ب
 الفائدة الفعال .

 ( اتفاقيات إنشاء العقارات :12حالة )
 -تقوم المنشأة التي تتولى إنشاء عقار بمعرفتها أو من خالل مقاولي الباطن   

 -اء وتــدخل فــي اتفــاق مــع واحــد أو أكثــر مــن المشــترين قبــل اســتكمال البـنـ 
بالمحاسبة عن تلك االتفاقيـة باعتبارهـا بيـع خـدمات ويمكنهـا اسـتخدام طريقـة 

 نسبة اإلتمام عندما:
)أ( يكون المشترى قادرا علـى تحديـد العناصـر الرئيسـية للتصـميم الخـاص  

بالعقار قبل بداية اإلنشاء و/أو تحديد التغييرات الرئيسية فى اإلنشاءات  بمجرد 
 حلة التنفيذ )سواء استخدم هذا الحق أم ال(.أن يصبح اإلنشاء فى مر

أو )ب( يقوم المشترى باقتناء وتوريد مواد البناء بينما تقوم المنشاة بخـدمات  
  اإلنشاء فقط.

في حالة أن تكون المنشأة مطالبة بتأديـة الخـدمات وتوريـد مـواد البنـاء معـاً  
ري، فيتم المحاسبة عن للوفاء بااللتزامات المتفق عليها بتسليم العقار إلى المشت

االتفاق على أنه بيع سلع. وفي هذه الحالة ال يكون للمشترى حق السيطرة كمـا 
أنه ال يحتفظ بالمخـاطر والعوائـد األساسـية لملكيـة األعمـال تحـت التنفيـذ فـي 
حالتها الراهنة خالل عملية التنفيذ ، وعليه فيتم تحويل تلـك المخـاطر والعوائـد 

 بعد اكتماله إلى المشترى. فقط عند تسليم العقار

 فى المنشآت الصغيرة والمتوسطة:   خدمة من تقديم   باإليراد االعتراف 
يعترف باإليراد الخاص بتنفيذ عملية تقديم خدمة عندما يكون من الممكن تقدير  
نتائجها بطريقة يعتمد عليها وذلك إلى المدى الذي تم تنفيذه من المعاملة حتى  

الفترة المالية )يطلق عليها طريقة نسبة اإلتمام( . ويمكن تقدير  تاريخ نهاية 
 نتائج تنفيذ عملية معينة بدقة إذا توافرت كافة الشروط التالية مجتمعة : 

 يمكن قياس قيمة اإليراد بدرجة يعتمد عليها.
و)ب(  أنه من المتوقع بشكل كبير تدفق المنافع االقتصادية المتعلقة بالمعاملة  

 للمنشأة .
و)ج( أنه يمكن قياس مستوى إتمام العملية في تاريخ القـوائم الماليـة بطريقـة  

 يعتمد عليها.
و)د(  أنه يمكن قياس التكاليف التي تم تكبـدها فـي العمليـة وكـذلك التكـاليف  

 الالزمة إلتمامها بدرجة يعتمد عليها.
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 خدمة:  من تقديم  باإليراد لالعتراف  الحاالت بعض  يلي وفيما
 ( أتعاب التركيب :1حالة )

إذا كـان يتم االعتراف بأتعاب التركيب كإيراد بقدر مستوى إتمام التركيب إال 
التركيب يمثل جزءاً عرضياً غير مؤثر ضـمن عمليـة بيـع منـتج ، فعندئـذ يـتم 

 االعتراف بأتعاب التركيب كإيراد عند بيع السلع.

 ( أسعار المنتجات التى تتضمن أتعاب خدمات :2حالة )
عندما يتضمن سعر بيع منتج معين قيمة محددة كمقابل لخدمات الحقة ) مثل: 

تحسين برامج الحاسب اآللي ( فإنه يتم ترحيـل هـذه القيمـة  خدمة ما بعد البيع،
ويعترف بها كإيراد على مدار الفترة التي سـيتم تنفيـذ الخدمـة خاللهـا. ويكـون 
المبلغ المرحل هو ذلك المبلغ الذي يغطـى التكـاليف المتوقعـة لتأديـة الخـدمات 

 موضوع االتفاق باإلضافة إلى ربح مناسب عن هذه الخدمات.

 (  عموالت اإلعالن:3حالة )
يــتم االعتــراف بعمــوالت الوســائل المرئيــة والمســموعة كــإيراد عنــد ظهــور 
اإلعالنات المطلوبة للجمهور. أما عموالت اإلنتـاج فيـتم االعتـراف بهـا بقـدر 

 مستوى إتمام عملية اإلنتاج المطلوبة.

 ( عموالت وكاالت التأمين :4حالة )
المستحقة والتي ال تتطلب تأدية خدمات عموالت وكاالت التأمين المستلمة أو  

الحقة من الوكيل، يعترف بها الوكيل كإيراد عند تاريخ البداية الفعلية للبوليصة 
أو في تاريخ تجديدها. أما إذا كان من المتوقع أن يقـوم الوكيـل بتأديـة خـدمات 
الحقــة خــالل فتــرة ســريان الوثيقــة فيــتم تأجيــل قيمــة العمولــة أو جــزء منهــا 

 راف بها كإيراد على مدار فترة سريان البوليصة .واالعت

 ( رسوم الدخول :5حالة )
يتم االعتـراف بـاإليراد النـاتج عـن العـروض الفنيـة والحفـالت والمناسـبات  

الخاصة األخرى عند حدوثها. فإذا تم بيع اشتراكات لعدد من األحداث فإنه يـتم 
أدية الخدمات في كل توزيع الرسوم على كل حدث بالطريقة التي تعكس مدى ت

 حدث.

 ( رسوم التعليم:6حالة )
يتم االعتراف باإليراد الخاص برسوم التعليم على مـدار فتـرة الدراسـة التـي  

 تغطيها الرسوم.
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 ( رسوم الدخول والعضوية:7حالة )
يعتمد االعتراف باإليراد على طبيعة الخـدمات المـؤداة . فـإذا كانـت الرسـوم 

بينما يتم سداد قيمة باقي الخدمات أو المنتجات  األخـرى تسمح بالعضوية فقط 
على حدة، أو إذا كان هناك رسوم اشتراك سـنوية مسـتقلة فإنـه يـتم االعتـراف 
باإليراد الناتج عن هذه الرسوم عنـدما ال يكـون هنـاك شـك بدرجـة كبيـرة فـي 

 إمكانية تحصيل هذه الرسوم.

الحصول على خـدمات أما إذا كانت الرسوم تعطى الحق للمشترك في  
أو نشرات خالل فترة االشتراك أو شراء بضائع أو خـدمات بأسـعار تقـل عـن 
تلك األسـعار المسـتخدمة لغيـر المشـتركين فإنـه يـتم االعتـراف بـاإليراد علـى 

 أساس يعكس توقيت وطبيعة وقيمة المنافع المقدمة.

 امثلة على حاالت االعتراف بااليراد:
 (:1مثال )

 المنشــآت الصــغيرة والمتوســطة منشــأة النجــاح احــدى مــارس باعــت  3فــي  
 ج باألجل. 3000بضاعة ألحد عمالئها بمبلغ 

 المطلوب : بيان كيفية االعتراف بااليراد 
 مارس بإجراء القيد التالي: 3إذا يعترف باإليراد في 

 من حـ/ العميل  3000
 إلي حـ/ المبيعات )إيراد بيع سلع( 3000     

 (: 2مثال )
 المنشــآت الصــغيرة والمتوســطة احــدى مــارس باعــت منشــأة الســالمة 8فــي 

ج قيمــة  500ج باألجــل، منهــا  9000بضــاعة تكييــف ألحــد عمالئهــا بمبلــغ 
 مارس. 11التركيب، وقد تم التركيب في 

 المطلوب : بيان كيفية االعتراف بااليراد 
 مارس بإجراء القيد التالي:  8بإيراد بيع جهاز التكييف في  يعترف
 من حـ/ العميل 8500
 إلي حـ/ المبيعات )إيراد بيع سلع( 8500     

 مارس بإجراء القيد التالي:  11كما يعترف بإيراد خدمات التركيب في 
 من حـ/ العميل 500
 إلي حـ/ إيراد خدمات )التركيب( 500     

 (:3مثال )
اثاث ألحـد  المنشآت الصغيرة والمتوسطة احدى باعت منشأة العبور3/2في  

ج باألجل، شرط التوريد والتسليم محل العميل، وقد تم  20000عمالئها بمبلغ 
 17/3التوريد والتركيب في 
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 المطلوب: بيان كيفية االعتراف بااليراد 
 مارس بإجراء القيد التالي:  17يعترف باإليراد بالكامل في 

 من حـ/ العميل 3000
 إلي حـ/ المبيعات )شامل السلعة والتركيب(  3000     

 (:4) مثال
جهـاز  المنشـآت الصـغيرة والمتوسـطة احـدى باعت منشأة التوحيـد  3/5في  

أيام، وفـي  5ج باألجل، شرط قبول العميل خالل 20000ألحد عمالئها بمبلغ 
أرسل العميل بما يفيـد قبولـه السـلعة. المطلـوب : بيـان كيفيـة االعتـراف  8/5

 بااليراد 
 مايو بإجراء القيد التالي: 8يعترف باإليراد عند قبول العميل في 

 من حـ/ العميل 20000
 إلي حـ/ المبيعات )إيراد بيع سلع(  20000

 (:5مثال )
المنشآت الصغيرة والمتوسطة جهاز ألحد  احدى باعت منشأة األمل 3/4في  

أيام، ولم يرسل  6ج باألجل، شرط قبول العميل خالل  15000عمالئها بمبلغ 
 العميل ما يفيد قبوله حتي نهاية المدة. 

 المطلوب : بيان كيفية االعتراف بااليراد 
 ابريل بإجراء القيد التالي:  11يعترف باإليراد بعد نهاية المدة، أي في 

 من حـ/ العميل 15000
 إلي حـ/ المبيعات )إيراد بيع سلع(  15000     

 (:6مثال )
المنشآت الصغيرة والمتوسطة باألجل   احدى يناير باعت منشأة العبور  1في   

ج، باإلضافة لخدمة ضمان الجهاز بمبلغ   25000جهاز ألحد عمالئها بمبلغ 
 يناير وحتي أخر ديسمبر.   ج لمدة عام من أول 2400

 المطلوب : بيان كيفية االعتراف بااليراد 
 يناير بإجراء القيد التالي: 1يعترف بإيراد بيع السلعة في 

 من حـ/ العميل 25000
 إلى حـ/ المبيعات )إيراد بيع سلع( 25000    

شـهر=  12÷ 2400يعتـرف بـإيراد خـدمات الضـمان فـي نهايـة كـل شـهر )
 د التالي:ج( بإجراء القي200
 من حـ/ العميل 200
 إلى حـ/ إيراد خدمات )الضمان( 200    
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 (:7مثال )
 رية التابعـة الحـدىهاشترك أحد العمالء باحدى مجالت الدعاية واالعالن الشـ  

ج لمدة  3000يناير بمبلغ  1لمدة عام بداية من  المنشآت الصغيرة والمتوسطة
 يناير.  1عام من أول يناير وحتي أخر ديسمبر، وسدد القيمة نقداً في 

 المطلوب : بيان كيفية االعتراف بااليراد 
 يناير تقوم المجلة بإجراء القيد التالي: 1في 

 من حـ/ الخزينة 3000
 قدمه()الم إلى حـ/ إيراد اشتراكات غير المحققة 3000

ــإيراد اشــتراك الشــهر ) ــة كــل شــهر يعتــرف ب شــهر=  12÷ 3000وفــي نهاي
 ج( بإجراء القيد التالي:250
 )المقدمه( من حـ/ إيراد اشتراكات غيرالمحققة 250

 إلى حـ/ إيراد اشتراكات  250

 ( :8) مثال
ــة ــاريخ  المنشــآت الصــغيرة والمتوســطة احــدى شــركة خــدمات نظاف قامــت بت

على عقـد نظافـة سـنوي يبـدأ مـن  A قامت بالتعاقد مع العميل 01/01/2017
بقيمــة تعاقديــة قــدرها  31/12/2018حتــى تــاريخ  01/01/2018تــاريخ 
الف جنيه سنوياً فإذا علمت بأن شروط التعاقـد تـنص علـى انـه يجـب ان 120

 0 لرد يدفع مبلغ التعاقد بالكامل نقداً و مقدماً و أن مبلغ التعاقد غير قابل ل
 المطلوب : بيان كيفية االعتراف بااليراد 

االعتراف باإليراد هنا هو اعتراف باإليراد على مدى فترة من الـزمن و ذلـك  
الن الخدمة تقدم بشكل تتابعي خالل فترة من الزمن و بشـكل متشـابه اي نفـس 
الخدمة كل و في هذه الحالـة فإنـه يجـب علـى شـركة النظافـة ان تقـوم بـالقيود 

 :يةالتال
 01/01/2018بتاريخ  

 بيان مدين دائن 

 من حـ / النقدية أو البنك  120000
 )المقدمه( غيرالمحققة خدمة النظافة  إلى حـ / اإليرادات 120000 

  2018/ 03/ 31،  2018/ 02/ 28،  2018/ 01/ 31شهر، أي  نهاية كل 
ج  10000 =  شهر  12÷ 120000مبلغ  31/12/2017................ إلى 

 . شهرياً 
 بيان مدين دائن 

 من حـ / اإليراداتخدمة النظافةغيرالمحققة)المقدمه(  10000

 إلى حـ / إيرادات خدمة النظافة  10000 
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 (: 9)  مثال
تقوم ببيع   المنشآت الصغيرة والمتوسطة احدى شركة الخدمات البحرية  

بتاريخ  القوارب بشكل منفصل عن بيع خدمات المرسى، قامت الشركة 
   A بإبرام تعاقد لبيع قارب و خدمة مرسى مع احد العميل  12/2017/ 20

وقامت   12/2017/ 20جنيه و تم استالم المبلغ نقداً بتاريخ 150000بسعر 
وخدمة المرسى تبدأ من   2017/ 12/ 30الشركة البحرية بتسليم القارب بتاريخ 

ق للقارب  ن سعر السوأ ب علماً 2018/ 12/ 31وتنتهي  01/2017/ 01تاريخ 
 ج 40000ج وسعرخدمة المرسى السنوية  160000بمفرده  

 . وكيفية االعتراف بااليراد ،  المطلوب: بيان خطوات االعتراف بااليراد 
 الحل

العقد منصوص عليه بشكل صريح و تم االتفاق   -تحديد العقد  الخطوة االولى
   عليه بين الطرفين

الشركة في االحوال    في هذا المثال  -تحديد التزامات االداء  ةالخطوة الثاني
العادية تبيع كل منتج من منتجات التعاقد بشكل منفصل و كل منتج ال يدخل  

تم تضمينه في العقد و بالتالي  كمكون في تكوين االخر او في تكوين اي مخرج 
  فنحن امام التزامين لالداء ، االول هو القارب و الثاني هو خدمات المرسى

يالحظ اننا في الحالة السابقة لدينا سعر   -تحديد سعر المعاملة  الخطوة الثالثة
ً فإننا بصدد التزامين لالداء و  لدينا   واحد مجمل للمعامليتين و كما ذكرنا سابقا

في هذه الحالة يجب ان نقوم بتوزيع سعر   حد لكالً من االلتزامين، سعر وا
و هذه الخطوة ستتضح بالتفصيل ضمن   32,500المعاملة المجمع المتمثل في 

 0الخطوة الرابعة

لدينا التزامين    -تخصيص قيمة المعاملة على التزامات االداء الخطوة الرابعة
 : اداء و سيكون التخصيص كالتالي 

(  40000+  160000/) 160000×  150000لبند القارب =  ةسعر المعامل
 ج 120000= 
+   160000/) 40000×  150000سعر المعاملة لبند خدمة المرسى =  

 ج 30000( =40000
شهر سيكون   12عند توزيع االيراد المخصص لبند خدمة المرسى على مدى 

 ج 2500 = 12÷  30000نصيب الشهر الواحد 

لدينا في هذا التعاقد نوعين من   -باإليراد االعتراف  الخطوة الخامسة
اإليرادات، االول يتمثل في االعتراف باإليراد عند نقطة زمنية معينة تتمثل في  

االعتراف باإليراد على مدى فترة من   تاريخ تسليم القارب و الثاني يتمثل في
تقدم بشكل تتابعي خالل فترة من الزمن و   الزمن و ذلك الن خدمة المرسى
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في هذه الخطوة يجب ان نلفت نظر   متشابه اي نفس الخدمة كل شهر و  بشكل 
ً و في هذه الحالة فإنه يجب   القارئ الكريم ان المبلغ بالكامل دفع نقداً و مقدما

 ان تقوم بالقيود التالية:  على شركة الخدمات البحرية
 20/12/2017عند استالم المقابل النقدي بتاريخ  

 بيان  مدين  دائن 

 من حـ / النقدية   150000
 )المقدمه(  حـ / اإليرادات غيرالمحققة  إلى 150000 

 سيكون القيد كالتالي  2017/ 12/ 30عند تسليم القارب بتاريخ  

 بيان  دائن  مدين 

 )المقدمه(  من حـ / اإليرادات غيرالمحققة    120000

 الى حـ / إيرادات بيع قوارب    120000  

  31/03/2018،  2018/ 28/02،  2018/ 01/ 31في نهاية كل شهر، أي 
 2018/ 12/ 31................ إلى 

 بيان  مدين  دائن 

 )المقدمه(  من حـ / اإليرادات غيرالمحققة   2500
 إلى حـ / إيرادات خدمة المرسى 2500 
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 الثامن:سئلة وتمارين على الفصل أ
 المطلوب إختيار اإلجابة المالئمة من بين اإلجابات المقترحة:

 الخطوة الثانية في عملية االعترا  باإليراد هي  .1
- A   تخصيص قيمة المعاملة

 اللتزامات األداا. 
- B   تحديد قيمة

 المعاملة
- C  تحديد العقد

 مو العمالا. 
D-  تحديد التزامات

 األداا في العقد.
 التزاي أداا عندما.... يوجد  .2

- A ة على منشأتحصل ال
الحق في الحصول على 

 . قيمة المعاملة

- B  يتم الموافقة على
 العقد وتوقيعه.

- C   توفر الشركة منتج أو
 خدمة متميزة. 

D- ة منتج منشأتوفر ال
 أو خدمة مترابطة. 

يوما على عيوب  180لمدة ة  أ( نتصنيو وبيو أجهزة التليفوانات والتي تشمل ضمان منشأتقوي  .3
مايو  باعت أجهزة  10المنتج. كما تبيو الضمان الممتد الذي يوفر عامين إضافيين من الحماية. في 

 ج. يتضمن صيد اليومية لتسجيل هذه المعاملة....2400ديد الضمان بمبلغ جج و ت7700بمبلغ 

- A   دائن إيراد الخدمة
 ج10100صدره 

- B   دائن إيراد
الخدمة صدره 

 ج2400

- C  دائن  بالمبيعات بمبلغ
ج و دائن إيراد الخدمة  7700

 ج2400بمبلغ 

D-   دائن بايراد خدمة
غير محققة بقيمة 

 ج2400

ج للعمالا بمبلغ  200000تقوي شركة  األسوانى( نبيو حمامات سباحة مسبقة الصنو تكلفته  .4
ج وتفصح القيمة  50000ج. ويشمل سعر البيو رسوي التركيب  التي تفصح قيمتها 360000

 3ج. ويعتبر التركيب التزاي أداا منفصل ومن المتوصو أن يستغرج 320000العادلة لحماي السباحة 
 أشهر إلكتمال التركيب. قيمة المعاملة المخصصة لحوض السباحة والتركيب...

- A311352 ج  و
 التواليج على 48648

- B 320000 ج و
 ج على التوالي50000

- C 360000 ج و
 ج على التوالي50000

D- 276756 ج  و
 ج على التوالي43244

 يعتر  بالسلو المودعة كأمانة كإيراد ......  .5

- A  للمرسل عندما
 يحدث نيو لطر  ثالث.

- B   المرسل عندما تم
شحن البضائو إلى 

 المرسل إليه. 

- C   المرسل إليه
عندما يحدث نيو لطر  

 ثالث.

- D  للمرسل عندما يتلقى
القيمة من المرسل إليه  

 للبضاعة المباعة.



198 

باألجل جهاز ألحد  احدىالمنشآت الصغيرة والمتوسطة يناير باعت منشأة العبور 1في  .6
ج لمدة عاي من 2400باإلضافة لخدمة ضمان الجهاز بمبلغ ج   25000مالئها بمبلغ ع

 فان صيد االعترا  بااليراد:أول يناير وحتي أخر ديسمبر.
- A25000  من حى/ العميل 

 إلى حى/ المبيعات  25000
- B27400  من حى/ العميل 

 إلى حى/ المبيعات.  27400
- C240  من حى/ العميل 

 سبق الشا مما D - إلى حى/ المبيعات  2400

المنشآت الصغيرة  باحدى مجالت الدعاية واالعالن الشرية التابعة الحدىاشترك أحد العمالا  .7
ج لمدة عاي من أول يناير وحتي أخر   3000يناير بمبلغ  1لمدة عاي نداية من  والمتوسطة

 فان القيد فى اول يناير : يناير 1ديسمبر  وسدد القيمة نقدًا في 
- A3000 من حى/ الخزينة 
إلى حى/ إيراد اشتراكات  3000

 محققة

- B250 من حى/ الخزينة 
إلى حى/ إيراد اشتراكات  250
  المقدمه( المحققةغير 

- C3000 من حى/ الخزينة 
إلى حى/ إيراد اشتراكات  3000
  المقدمه( المحققةغير 

- Dالشا مما سبق 

 تمرين:  .8
قامااااات بتاااااارين  المنشاااااآت الصاااااغيرة والمتوساااااطة احااااادى شاااااركة خااااادمات نظافاااااة

علاى عقاد نظافاة سانوي يرادأ مان تاارين  A بالتعاقاد ماع العميال 01/01/2017
الاااا  240بايمااااة تعاقديااااة قاااادرها  31/12/2018حتاااى تااااارين  01/01/2018

سانويًا فاتذا علمات باأن شاروط التعاقااد تانص علاى اناه يجاب ان يادفع مرلاا  جنياه 
بياان  المطلىوب:. التعاقد بالكامل نقدًا و مقدمًا و أن مرل  التعاقاد  يار قابال للارد 

 يراد كيفية ا عترا  با 
 تمرين: .9

تقااوم بريااع القااوارط  احدىالمنشااآت الصااغيرة والمتوسااطة  شااركة الخاادمات البحريااة
 20/12/2017بشكل منفصل عن بيع خادمات المرساى، قامات الشاركة بتاارين 

 ج 300000بساعر   Aبتبرام تعاقد لريع قارط و خدمة مرساى ماع احاد العميال 
وقاماات الشااركة البحريااة بتسااليم  20/12/2017وتاام اسااتالم المرلاا  نقاادًا بتااارين 

 01/01/2017رادأ مان تااارين وخدماة المرساى ت 30/12/2017القاارط بتاارين 
ج 320000علمااااا بااااان سااااعر السااااوق للقااااارط بمفاااارده  31/12/2018وتنتهااااي 
بيااان خطااوات ا عتاارا   المطلىىوب:. ج80000الساانوية  خدمااة المرسااى وسااعر

 باإليراد و كيفية ا عترا  باإليراد 
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  األهداف التعليميييية :ي

  على: ن يكون الطالب قادراً أبعد دراسة هذا الفصل يجب 

التعرف على الحقوق الجارية للشركاء فى شـركـات التضامن والتوصية   -1
   .البسيطة وطبيعتها ومصادرها وعناصرها 

ـ  ادراك الحسابات الجارية للشركاء فى شركات التضامن والتوصية  2
ومغزى رصيدها وتأثيرها   البسيطة والغرض من فتح هذه الحسابــات 

 .على المركــز المالي للشركة

االلمام بالطرق المختلفة لتوزيع األرباح فى شركـات التضامن والعوامل   -3
 .المالئمة لتطبيق كل طريقة  التى تؤثر فى ذلك التوزيع والظــــروف

لى حساب التوزيع من حيث الهــدف من إعداده والعناصر التى  عالتعرف   -4
 يتضمنها . 

  .الجاريـة للشركـاء وحساب التوزيع ادراك العالقة بين الحسابـات  -5

 إعداد حساب التوزيع والحسابــات الجارية للشركاء   -6

 

  عناصر الفصل:ي

 : حساب التوزيع والحسابات الجارية للشركاء 1/ 9

 للشركاء فى  شركات األشخاص  الجارية  الحسابات  إلى الحاجة : 9/2 

  : مســـحوبات الشـــركاء  3/ 9

 مسحوبات الشركاء: فائدة 4/ 9

 : قروض الشركاء  5/ 9

 : الفائدة على قروض الشركاء  6/ 9

 : طرق التصرف فى أرباح شركات التضامن 7/ 9

  التصرف فى أرباح وخسائر شركات التوصية البسيطة    9/8 
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  مقيدميية:ي   
ـوق أو ينشـأ  يقصد بالحقوق الجارية للشـركاء كافـة مـا ينشـأ لهـم مـن حـق

التزامات  طرف شـركتهم خـالف رؤوس األمـوال والقـروض التـى عليهم من 
يكون الشركاء قد قدموها لشركتهم وتجدر اإلشارة إلـــى أن هذه الحقـوق تنشـأ 

 نتيجة عوامل متعددة من أهمها :ـ
 األرباح أو الخسائر التى تحققها الشركـة  *  
 .ئد فوا  المسحوبات التى يقوم بها الشركاء وما يترتب عليها مــن * 
 . الفوائد على القروض التى يقدمها الشركاء لشركتهم  *

ويمكن القول بأنه فى نهايـة الفتـرة المحاسـبية يـتم قيـاس نتـائج األعمـال  
ـار  ـة وذلـك فـي إـط ـية البسيـط والمركز المالي فى شركات التضـامن والتوصــ

اول لشـركات التـى تـزففـى ا، القواعـد والمبادئ الـمحاسـبيـة المتعـارف عليهـا
ـاب للتشـغيل وآخـر للمتـاجرة وثالـث لألربـاح  ـداد حســ نشاطاً صناعياً يـتم إـع

 . والخسائر

ـدهما للمتـاجرة   أما فـى الشـركات التجاريـة فيـتم إعـداد حسـابين فقـط أـح
أما تلك الشركات التـى تمـارس نشـاطاً خـدمياً فقـد . واآلخر لألرباح والخسائر

   .المصروفات فقطيقتصر األمر على إعداد حساب لإليرادات و

وجدير بالذكر أنه فى المنشآت الفردية ـ أيا كـان نشـاطها ال توجـد مشـكلة      
الصافي )بعد سداد الضـرائب(   تتعلق بصافي الربح الذى تحققه المنشأة فالربح

لالستخدام فـى اإلنفـاق الخـاص والعـائلي أو  حق لمالك المنشأة إن شاء سحبــه
ــدا عــن ــة و فــى اســتثمارات أخــرى بعي ــه إالمنشــأة الفردي ــى عليــــ ن شــاء أبق

األصـول  الفردية ليعاد استثماره ويؤدى إلى زيادة السيولــة وصافــى بالمنشــأة
  . المستثمرة بالمنشأة

أما فى شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة فــــأن التوصـل إلـى 
ـة ـاف فـى سلسلـــ ـة المـط اس نتـائج إجـراءات قيـ   صافى الربح ليس هـو نهايــ

األعمال وإعداد الحسابات الختامية إذ أن األمـر يتطلـب التصـرف فـى صـافى 
األرباح التى تحققت خـــالل الفترة المحاسبية والتي تمثل رصيدا دائنا لحسـاب 

  . والخسائــر األربـــاح

ـاء غيـر أن حقـوق  وجدير بالذكر أن صافى األرباح يمثـل حقـا لجميـع الشركــ
ـون متسـاوية وذلـك بسـبب الشركاء فى صافى ا لربح ليست بالضـرورة أن تكــ

  اآلتية :ـ اختالف أحد أو بعـض أو كافة العوامـــل
  . حصص الشركاء فى رأس المال *  
  . العمل الذى يقوم به الشركاء  *

 . مخاطر االستثمار  * 
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لذلك فانه غالبا ما يتفق الشركاء على كيفية التصرف فى صافـى األربـاح 
أهـم محتويـات عقـد  ينتظر أن تحققهـا شـركتهم ويكـون ذلـك االتفـاق مـنالتى 

  . الشركة

حسابات جديدة  ويترتب  على توزيع األرباح التى تحققهـا الشركـات فتـــح
  بالدفاتر ال مثيل لها فى المنشأة الفردية ومـن أهم هذه الحسابات :ـ

      حساب التوزيع   *
  الحسابات الجارية للشركاء* 

  .وف نناقش فى هذا الفصل الحسابين السابقين بشيء من التفصيلوس
 

 : : حساب التوزيع والحسابات الجارية للشركاء 1/ 9
    -/ أ : حساب التوزيع : 1/ 9

ـد فـي نهايـة الفتـرة  يمكننا تعريف حساب التوزيع بأنه حساب ختـامي يعــ
ـدف عنصـرين اإلفصـاح عـن ال المحاسبية بعـد قيـاس نتـائج األعمـال وذلـك بـه

  ( :ـ9/1رقم )  التالييـــن والموضحيــن فى النموذج
  . أ ـ األرباح التى حققتها الشركة من المصادر المختلفة 
 فى األرباح المحققة  ب ـ كيفية التصرف 

 ( 9/1) الجدول األول ( نموذج رقم ) 
 حساب توزيع األرباح والخسائر عن الفترة من ... الى ..... 

 األرباح التى حققتها الشركة                      أوجه التصرف فى األرباح     
  منه                                                              ليه             

× 
× 
× 
 
 
× 

 الى حـ / االحتياطي العام  
 الى حـ / الفائدة على راس مال الشركاء 

 مكافأتهم الى حـ / مرتبات الشركاء و
الى حـ / الفائدة على أرصدة الحسابات 

 الجارية الدائنة  
رصيد ) أرباح متبقية بعد التوزيعات السابقة 
يقتسمها الشركاء حسب نص العقد وترحل  

 الى حساباتهم الجارية  

× 
× 
× 

 من حـ / األرباح والخسائر )صافى  الربح (
 من حـ / الفائدة على مسحوبات الشركاء
من حـ / الفائدة على أرصدة الحسابات 

 الجارية المدينة 

×  ×  

  :مالحظات على النموذج
1-   ً صافى خسارة   فانـه يمثل إذا كان رصيد حساب األرباح والخسائر مدينا

 .  ترحل لحساب التوزيع فى الجانب المدين

إذا تبين أن حساب التوزيع ذو رصيد مدين فان هذا الرصيد يمثل خسائر   -2
 المدينة   توزع على الشركاء وترحل لحساباتهم الجارية 
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 -الحسابات الجارية للشركاء : : / ب1/ 9
وتعرف الحسابات الجارية للشركاء بأنها حسابات شخصيه باسم الشـركاء 

ـن اآلتيـين والموضـحين تفتح بدفتر األسـتاذ بهـدف اإلفصـاح عـن العن صريـــــ
 (9/3، 9/2)  بالتفصيل فى النموذج رقــم 

الحقوق الجارية للشركاء وتشمل كافة ما ينشأ للشركاء مــن حقوق طرف  *  
  .الشركة خالف رأس المال واالحتياطى العام والقروض 

   . االلتزامات التى تنشأ على الشركاء قبل الشركة *  

 ( 2/ 9)الجدول الثانى( نموذج رقم )
 حساب جارى الشريك ....... 

 ) التزامات جارية على الشريك (                 ) حقوق جارية للشريك (    
 لــــه           منه                                        

× 
 × 
 × 
× 

 رصيد مدين أول المدة  
 الى حـ / فائدة رصيد مدين  

 الى حـ / المسحوبات 
 الى حـ / فائدة المسحوبات 

 × 
× 
× 
× 
- 

 من حـ / فائدة رأس المال  
 من حـ / مرتب أو مكافأة ) مستحقة ( 

 من حـ / فائدة قرض مستحقة  
 من حـ / التوزيع 

 رصيد مدين آخر المدة ) يظهر فى الميزانية (

××  ××  

  مالحظيييييييات :ي
مدينا وتحسب  يفترض النموذج أن الحساب الجاري للشريك أول المـــدة -1

 .ه فائدة مدينه بالنسبة للشريكليع
ـد مـدين  -2 خـــالل الفترة زادت عن حقوق الشريك وبالتالي فهنــاك رصيــ

  .بالميزانية نهائي  يمثل التزام على الشريك يظهر ضمن األصول
 (  3/ 9)الجدول الثالث( نموذج رقم )
 حساب جارى الشريك  

 ) حقوق للشريك (    لــه              مـنه ) التزامات على الشريك (              

× 
× 
 
 
 
 
+ 

 الى حـ / المسحوبات 
 الى حـ / فائدة المسحوبات 

 
 
 
 

 رصيد دائن  ) الميزانية (

× 
× 
× 
× 
× 
× 

 رصيد دائن أول الفترة 
 من حـ / فائدة رصيد دائن  
 من حـ / فائدة رأس المال  

 من حـ / مرتبات ومكافآت مستحقة للشركاء
 من حـ / فائدة قرض ) مستحقة ( 

 )نصيب الشريك فى رصيد حـ / التوزيع( من حـ / التوزيع 

××  ××  

  :ـمالحظات 
ـك أول المـدة دائنـا  -1 يفترض النموذج أن رصـيد الحسـاب الجـاري للشريــ

  . وأن هناك فائدة على الرصيد الدائن
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التزاماته يفترض النموذج أن إجمالي الحقوق الجارية للشريك زادت عن  -2
ـر فـى الميزانيـة ضـمن حقـوق  مما ترتب عليه وجود رصيد دائـن يظهــ

  . الشركاء

  :الحاجة إلى الحسابات الجارية للشركاء فى  شركات األشخاص: 9/2
تنشأ الحاجة إلى فتح الحسابات الجارية للشركاء فـى شـركات األشـخاص 

ـن  المنشـآت الفرديـة ففـى بسبب الطبيعة الخاصة للشركات والتى تتميز بها عــ
ـوق تنشـأ لصـاحب المنشـأة كاألربـاح إلـى  المنشأة الفردية يمكن إضافة أية حـق

ــك  ــى المال ــد تنشــأ عل ــات ق ــة التزام ــا يمكــن خصــم أي حســاب رأس المــال كم
كالمسحوبات من حساب رأس المال وبذلك يكون األخير غيـر ثابـت وعرضـه 

ر أو تعديل فى حساب رأس أما فى الشركات فان أى تغيي.للتغير من وقت آلخر
ـه المال تجـاه  يتطلب تغييرا فى عقد الشركة وشـهر ذلـك التعـديل حتـى يعتـد ـب

لتجميع أية حقـوق   الغير لذلك فان الحسابات الجارية للشركاء تصبح ضرورية
أو التزامات جارية خاصة بالشركاء والتى مـن شأنها أن تزيـد أو تخفـض مـن 

الشــركاء التغييــر المســتمر فــى رؤوس  ـب رأس مــال الشــــريك وبذلــــك يتجنــ 
  . أموالهم والذى يتطلب تغيير فى العقد واتباع إجراءات الشهر

وجدير بالذكر أن الحقوق الجاريـة للشـركاء تنشـأ بسـبب توزيـع األربـاح 
فإنها تنشأ بسبب المسحوبات  التى تتحقق خالل الفترة المحاسبية أما االلتزامات 

  . يترتب عليها من فوائد  ا ومـاالتى يقوم الشركاء بسحبهــ

ــع  ــابي التوزي ــن حس ــة الصــلة بيــ ــة وثيق ــاك عالق ــول أن هن ــن الق ويمك
والحسابات الجارية للشركاء فمعظم الحقـوق الجاريـة للشـركاء التـى يجـب أن 

    األرباح التى تحققها الشركة يتضمنها حسابهم الجاري مصدرها توزيعات 

ً اد توزيعهـا بـين الشـركاء تمثـل التزامـ كما أن جانبا من األرباح التى يعـ   ا
ـات  وبـذلك فـان   ،الجاريـة على بعض الشركاء يجـب أن تفصـح عنهـا الحسابــ

هناك عالقة متبادلة بينهما أى أن كل منهما يؤثـر فـى اآلخـر ويتـأثر بـه ومـن 
   .مناقشته بمعزل عن اآلخر الصعوبة بمكان الحديث عن أحدهما أو

تية باعتبارها أهم العوامــل التى تؤثر علـى لذلك سوف نناقش العوامل اآل
  -: كل من حساب التوزيع والحسابات الجارية للشركاء

 .فوائد قروض الشركاء*  
 المسحوبات وفوائدها  * 

  األرباح التى حققتها الشركة وكيفية التصرف فيها  *  
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 :: مسيييحوبات الشيييركاء9/3 
ـن نقديـة  تعرف مسحوبات الشركاء بأنها كافة ما يحصل عليه الشـركاء ـم

     أو بضائع أو خدمات من شركتهم لمقابلــة احتياجاتهــم العائلية الخاصة 

ولقد جرى العرف على أن ينص عقـد الشـركة علـى أحقيـة الشـركاء فـى 
 . السحب وحدود المسحوبات وصورها ومدى إمكانية احتساب فائــدة عليها

ويمكننا اعتبار مسحوبات الشركاء بمثابة سلف وتسهيالت نقدية أو عينية  
ـل الشـركاء أن تحققهـا  تمنح للشركاء تحـت حسـاب صـافى األربـاح التـي يأمــ

ـالل ـأول  الشركة .وبذلك فان المسحوبات تحدث ـخ العـام ويـتم تسـجيلها أوالً ـب
   ـونقترح أن تتــم المعالجة المحاسبية عنها النحو اآلتي:

   ي إثبات مسحوبات الشركاء عند حدوثها:ي1
يتم ذلك بفتح حساب لمسحوبات الشريك يجعل مدينا أما الطرف   الدائن  
فى قيد اليومية فانه يتوقف على نوع المسحوبات وأساس تقييمها وفى هذا  

  :الصدد يمكن أن تكون قيود المسحوبات كما يلي 
  .…  * من حـ/ مسحوبات الشــريك

  )*إلى حـ/ النقدية )سحب الشريك نقدية 
  " سحب نقدية من الخزينة"

 
  .… من حـ/ مسحوبات الشــريك*

 إلى حـ/ البنك   *
 "  سحب نقدية بشيك "

 
  .… من حـ/ مسحوبات الشريك  *

  *إلى حـ/ المبيعات  
  " سحب بضائع بسعر البيع"             

   .… *من حـ / مسحوبات الشــريك
        * الى حـ/ المشتريات  

 "    سحب بضائع بسعر الشراء "           

  .… من حـ/ مسحوبات الشريك  *
 * إلى حـ/ إيرادات الخدمات )نوع الخدمة(  

  "حصول الشريك على الخدمات التى تقدمها الشركة)بسعر البيع( " 
 
 



207 

        من حـ/ مسحوبات الشريك •
 * إلى حـ/ تكلفة الخدمات )نوع الخدمة (  

 " حصول الشريك على خدمات تقدمها الشركة بالتكلفة " 

  قفل حساب مسحوبات الشري  فى نهاية الفترة المحاسبية :ي -3
ـة لـذلك فـان  نظرا ألن مسحوبات الشريك تمثل التزامـا عليـه قبـل الشرـك

ويـتم . ب الجـاري للشـريكمآلها فى نهاية الفترة المحاسبية أن تقفـــل في الحسا
 -: معالجة ذلك كما يلي 

  .… من حـ/ جارى الشريك  *
 *إلى حـ / مسحوبات الشريك  

 قفل حساب مسحوبات الشري  وإثباتها كالتزام عليه بحسابيه الجاري (  )

  :: فائدة مسحوبات الشييركاء4/ 9
فانه  تعتبر مسحوبات الشريك ميزة يحصل عليها الشريك الساحب لذلـك 

عمليات السحب   لتحقيق العدالة النسبية بين الشركاء ولوضع ضوابط لترشيد 
على مسحوبات كل شريك   من جانب الشركاء فان األمر يتطلب احتساب فائدة

الشركة ينظم كيفية المسحوبات   وغالبا ما يكون هناك نص صريح فى عقــد 
  . ومعدالت احتساب الفائدة عليها

تسـتحق علـى   المسحوبات شكال من االلتزامات الجارية التىوتعتبر فائدة 
الشريك الساحب كمـا تعتبـر مصـدرا لألربـاح التـى تـؤول إلـى الشـركة لتعيـد 

العدالة النسـبية بيـنهم ونقتـرح المعالجـة  توزيعها على جميع الشركـاء لتحقيــق
  المحاسبية اآلتية للفائدة على مسحوبات الشريك كما يلي :

 فائدة المسحوبات )كالتزام على الشري (    إثبات  -1 
   ..… من حـ/ جارى الشريك *  

       * إلى حـ/ فائدة مسحوبات الشريك .... 

   قفل حساب فائدة المسحوبات بإضافتها لألرباح القابلة للتوزييع   -2
  .… *من حـ / فائدة مسحوبات الشــريك 

  *الى حـ /  التوزيع 



208 

  (1تدريب عملي رقم ) *
ين ومحمد وأيمن ثالثـة شـركاء فـى شـركة تضـامن تعمـل فـي نشـاط حس

  : صيانة وإصالح السيارات فإذا علمت أن
ينص عقد الشركة على إمكانية سحب الشـركاء نقديـة أو حصـولهم علـى  -1

  . خدمات صيانة وإصالح السيارات بالتكلفة
ـات  -2 بنسـبة  ينص عقد الشركة على ضرورة احتساب فائدة علـى المسحوـب

   سنويا 12٪
ـوم بهـا الشـركة  -3 بلغت مسحوبات الشركاء من النقدية والخدمات التـى تقــ

  :م كما هو موضح بالجدول اآلتي2019خالل عام 

 خدمات صيانة وإصالح مسحوبات بــــــيان 
تاريخ السحب أو  

 الحصول 

 على الخدمة  بالتكلفة نقدية الشريك

 2019/ 1/7 - 1500 حسين

 2019/ 1/9 2000 - محمد

 1/12/2019 1000 1000 أيمن 

 . إجراء قيود اليومية الالزمة  المطليييوب :ي 
 ( 1رقم ) -حل التدريب العملي :

 -قيود اليومية : -4
 التاري  بييييييييان   له  منه  

1500  
1500 

 من ح / مسحوبات الشريك حسين  
 إلى ح / النقدية         

 " إثبات مسحوبات الشريك حسين " 

1/7 /2019 

2000 
 

 
2000 

 من ح/ مسحوبات الشريك محمد 
 إلى ح/ تكلفة خدمات الصيانة واإلصالح            

 "إثبات مسحوبات الشريك محمد"

1/9 /2019 

2000  
 

1000 
1000 

 من ح/ مسحوبات الشريك أيمن 
 إلى مذكورين  
 حـ / النقدية 

 ح/ تكلفة خدمات الصيانة واإلصالح 
 " إثبات مسحوبات الشريك أيمن "

1/12/2019 

 
1500 
2000 
2000 

 
 
 
 
 

1500 
2000 
2000 

 من ح/ الحسابات الجارية للشركاء 
 ح/ جارى الشريك حسين   
 ح/ جارى الشريك محمد   
 ح/ جارى الشريك أيمن   

 إلى ح/ مسحوبات الشركاء                 
 ح/ مسحوبات  حسين         
 ح/ مسحوبات  محمد       
 ح/ مسحوبات أيمن       

 "قفل مسحوبات الشركاء فى نهاية الفترة المحاسبية " 
  

31/12/2019 
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90 
80 
20 

 
 
 
 
 
90 
80 
20 

 من ح/ الحسابات الجارية للشركاء 
 جارى الشريك حسين   
 جارى الشريك محمد   
 جارى الشريك أيمن   

 إلى ح/ فائدة مسحوبات الشركاء                 
 ح/ فائدة مسحوبات حسين  

 ح/ فائدة مسحوبات محمد 
 ح/ فائدة مسحوبات أيمن

 " إثبات فائدة مسحوبات الشركاء " 

31/12/2019 

 
90 
80 
20 
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 من ح/ فائدة مسحوبات الشركاء
 ح/ فائدة مسحوبات حسين
 ح/ فائدة مسحوبات محمد
 ح/ فائدة مسحوبات أيمن

 إلى ح/ التوزيع                  
 " قفل حساب فائدة المسحوبات "

31/12/2019 

  قروض الشركاء:ي :9/5
ـة  لسـداد  قد  فى بعض الحاالت  تحتاج شركات التضامن إلى أموال سائلـــ

ـات  إحـالل أصـولها ... الـخ  التزاماتها أو للتوسع فى أعمالها أو لتمويل عمليـــ
وقد تفضل الشركة االقتراض من الشركاء بدال من االقتراض من الغير وعندئذ 

اض وتتم عمليات االقتـر . يقدم شريك أو أكثر القرض الذى تحتاج إليه الشركة
بموجب عقد يوضح أصل القرض ومدتــه وكيفيـة سـداده ومعـدل الفائـدة عليـه 

  . وكيفية سدادها

  المعالجة المحاسبية لقروض الشركاء:ي 
  : عند الحصول على قرض من أحد الشركاء يجرى القيد اآلتي – 1

  * من حـ/ النقدية
 ..… * إلى حـ /  قرض الشريك

األموال النقدية بالشركـة كما يترتب عليه ويترتب على هذا القيد زيادة فى 
أيضا زيادة التزامات الشركة قبـل الشـركاء ممـثال فـى قـرض الشـريك والـذى 

وجدير بالذكر أن حساب قرض الشـريك  . يعتبر مستقال عن رأس مال الشريك
  . يظهر ضمن الخصــوم فـى قائمة المركز المالي

  تسوية قرض الشريك :ـ -2
ــاء أجـــل ال ـــىعنـــد انتهـ  قـــرض تقـــوم الشـــركة بـــرد القـــرض للشـــريك وـف

الشـريك   بعض األحيان قد يـتم االتفـاق بـين الشـركاء علـى زيـادة رأس مـال 
الشريك فى هـاتين   باستخدام قرضه وتكون المعالجة المحاسبية لتسوية قـرض 

  : الحالتين كما يلي
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  *من حـ/ قرض الشريك
  *إلى حـ/ النقدية )رد القرض نقدا(

  رأس مال الشريك )تحويل قرض الشــــريك رأسماله( أو إلى حـ/ 

  : الفوائد على قروض الشركاء :ي 9/6
ـدل احتسـاب الفائـدة  ـص علـى مـع سبق أن أشرنا إلى أن عقد القــرض يـن

ـركاء مصـروفات تمويليـة    وتاريخ استحقاقها وتعتبر الفوائد على قـروض الـش
األرباح والخسائر تمهيداً لتحديد  تحميلية أى تحمل على اإليرادات فـى حســاب 

  .نتائج األعمال الصافية

   المعالجة المحاسبية لفوائد قروض الشركاء :ي 
فى تاريخ استحقاق الفائدة يتم احتساب فائدة القــرض ويـتم سـدادها ويثبـت  -1

  : ذلك على النحو التالى
  .. من حـ/ فائدة قرض الشريك *

  *إلى حـ/ النقدية

فى نهاية الفتـرة المحاسبيـة يحمــل حساب األربــاح  والخسائر بمقدار فائدة   -2
سواء دفعت بالكامل أم لم تدفع وذلـك  قرض الشريك التى تخص الفتــرة

  : بالقيد التالى

  *من حـ/ األرباح والخسائر 
  .… الشريك* إلى حـ/ فائدة قرض 

إذا لم تكن فائدة قرض الشريك المحملة لحساب األرباح والخسائر قد تم    -3
سدادها بالكـامل للشـريك فان الفائدة المستحقة فى نهاية الفترة المحاسبية  
تمثل أحد حقــوق الشريـك والتي يجب أن تـرحل لحسابـه الجاري بالقيـد  

  : التالى
  … يك مستحقة  *من ح/ فائدة قرض الشر        

  …* إلى حـ/ جارى الشريك  

 .ويوضح التدريب التالى المعالجة المحاسبية لقروض الشركاء  وفوائدها

  ( :ي2تدريب عملي رقم ) 
ج  من   50  000شركات التضامن مبلغ    اقترضت إحدى  1/10/2019فى

الفائدة سنويا أى   وتستحق هــذه  ٪12الشريك مسعود لمدة سنتين بمعدل فائدة 
م 31/12/2019كمـا افترضـت ذات الشـركة فـى   . /  من كـل عـام1/10فى 
وتسـتحق  ٪12ج من الشريك ميلود لمـدة سـنتين بمعـدل فائـدة  20 000مبلغ 

 / من كل عام .31/12الفائــدة سنويا أى فى 
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      -فإذا علمت أن :
  . تم سداد الفائدة وتم رد القرضين فى مواعيدهما -1
 / سنوياً . 31/12يتم إعداد الحسابات الختامية والميزانيــة للشركة في  -2
  المطليييوب :ي 
 . ـ إجراء قيود اليومية الخاصة بالحصول على القرضين1 
  إجراء قيود اليومية الخاصة بالمحاسبة عن فوائد القرضين-2 
 إجراء قيود اليومية الخاصة برد القرضين -3

 (  2العملي رقم )  حل التدريب  .
 أوالً : قيود اليومية   

 التاري   بيان  له  منه  

50000  
50000 

 من حـ / النقدية  
 الى حـ / قرض الشريك مسعود         

 ) الحصول على قرض الشريك مسعود(

1/10/2019 
 

1500  
1500 

 من حـ / األرباح والخسائر  
 الى حـ / فائدة قرض الشريك مسعود مستحقة      

 " تحميل حساب أ.خ بفائدة قرض الشريك مسعود 
 "  2019عن سنة  

31 /12/2019 

1500  
1500 

 من حـ / فائدة قرض الشريك مسعود ) مستحقة (
 الى حـ / جارى الشريك مسعود                  

 "ترحيل فائدة قرض الشريك لحسابه الجاري "  

31/12/2019 

20000  
20000 

 من حـ / النقدية  
 الى حـ / قرض الشريك ميلود           

 " الحصول على قرض الشريك ميلود "

31/12/2019 

 
4500 
1500 

 
 
 
6000 

 من مذكورين 
 حـ / فائدة قرض  

 حـ / جارى الشريك مسعود 
 الى حـ / النقدية                                

 " سداد أول فائدة للشريك مسعود " 

1/10/2020 
 

2400  
2400 

 من حـ / فائدة قرض الشريك ميلود 
 الى حـ / النقدية                       

 " استحقاق فائدة قرض الشريك ميلود وسدادها " 

31/12/2020 

2400  
2400 

 من حـ / األرباح والخسائر  
 الى حـ / فائدة قرض الشريك ميلود             

 " تحميل حساب األرباح والخسائر بفائدة قرض ميلود " 

31/12/2020 

6000  
4500 
1500 

 من حـ / األرباح والخسائر  
 الى مذكورين                   

 حـ / فائدة قرض مسعود 
 حـ / فائدة قرض مسعود ) مستحقة ( 

 " تحميل فائدة قرض الشريك مسعود لحساب أ.خ عن الفترة"
  

31/12/2020 
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1500 
 

 
1500 

 من حـ /  فائدة قرض مستحقة  
 الى حـ / جارى الشريك مسعود           

 "ترحيل فائدة قرض الشريك مسعود لحسابه الجاري الدائن" 

31/12/2020 
 

4500 
1500 

 
 
 
6000 

 من مذكورين 
 حـ / فائدة قرض الشريك مسعود 

 حـ / جارى الشريك مسعود 
 الى حـ / النقدية                       

 " سداد فائدة قرض الشريك مسعود عن السنة الثانية " 

1/10/2021 

50000  
50000 

 من حـ / قرض الشريك مسعود 
 الى حـ / النقدية            

 " رد القرض للشريك مسعود "

1/10/2021 

2400  
2400 

 من حـ / فائدة قرض الشريك ميلود 
 الى حـ / النقدية   

 " سداد فائدة قرض الشريك ميلود " 

31/12/2021 

2400  
2400 

 من حـ / األرباح والخسائر  
 الى حـ / فائدة قرض الشريك ميلود 

 " تحميل حساب األرباح والخسائر بفائدة قرض الشريك " 
31/12/2021 

4500  
4500 

 من حـ / األرباح والخسائر  
 الى حـ / فائدة قرض الشريك مسعود 

 " تحميل حساب األرباح والخسائر بفائدة قرض 
 الشريك مسعود "

31/12/2021 

20000  
20000 

 من حـ / قرض الشريك ميلود 
 الى حـ / النقدية 

 " رد قرض الشريك ميلود " 

31/12/2021 

  : طرق التصرف فى أرباح شركات التضامن9/7
ـد   يتم التصرف فى أرباح شـركات التضـامن حسـب مـا يـنص عليـه عقــ

بترحيل  الشركة ويتطلب التصرف فى أرباح الشركة فتح حساب التوزيع وذلك
الرصيد الدائن لحساب األرباح والخسائر )صافى األرباح  (  إليه ويتطلب ذلك 

  :لفتح حساب لتوزيع  إجراء القيد التالى فى دفتر اليومية وهو قيد 
  من حـ/ األرباح والخسائر *

 إلى حـ/ التوزيع *

ـن صـافى  كما تجدر اإلشارة إلى أن عقد الشركة قد يتطلب حجز نسـبة ـم
األرباح أو الفائض القابل للتوزيع وذلك لتكوين احتياطي  عام لتـدعيم المركـز 

ســنويا وفــى هــذه الحالــة يجــب   المــالي وزيــادة رأس المــال العامــل بالشرـكــة
االلتزام بذلك ويحجز االحتياطي  سـنويا قبـل إجـراء أيـة توزيعـات ويـتم ذلـك 

    : بالقيد اآلتي
   *من حـ / التوزيع

  *إلى حـ/ االحتياطي العام
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وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن االحتياطي يمثل أحد حقوق الشركاء بشـركة 
ها الشركة وحجبتها عن التوزيع . لذلك التضامن ألن االحتياطي هو أرباح حققت

   . كأحد حقوق الشركاء يجب أن يظهر رصيد االحتياطي فى الميزانيـة

وهناك أسس مختلفة يمكن أن يتفق الشركاء علـى أكثرهـا مالءمـة والـذى 
احتساب فوائد على  يكفل تحقيق العدالة النسبية بين الشركاء ومن  هذه األسـس

ة المدينة والدائنة أول الفتيرة احتسياب فوائيد عليى أرصدة الحسابات الجارييي
احتسيياب مرتبييات ومكافييآت للشييركاء ثييم توزيييع المتبقييي   رؤوس األمييييوال

    يتطلب هذا األساس :ي، و بنسبية يحددها الشركاء  فى العقيد
ـرة يعتبـر    أ ـ احتساب فوائد على أرصدة الحسابات الجاريـة المدينـة أول  الفتــ

الشريك ذو الحساب الجاري المدين أول الفترة قد حصــل على ميـزة تشـبه 
تلك التى يحصل عليها الشريك فى حالة المسحوبات وتحقيق العدالة النسبية 

لجاريـة المدينـة بين الشركاء يتطلب احتساب فائدة على أرصدة الحسـابات ا
  أول الفترة وتعالـــج هــذه  الفائدة محاسبيا كما يلي:ـ

   :إثبات الفائدة كالتزام على الشري  -

  من حـ/الحسابات الجارية المدينة •
  * إلى حـ/فائدة على رصيد حساب جارى مدين أول المدة

     : ترحيل الفائدة لحساب التوزيع باعتبارها ربحا للشركة -
 حـ/فائدة على رصيد حساب جارى مدين * من  

 * إلى حـ/التوزيع 

ـابات الجاريـة الدائنـة ب ي أول الفتـرة تسـتفيد  احتساب فوائـد علـى أرصـدة الحســ
الجاريـة الدائنـة أول  الشركة وبالتالي جميع الشركاء من أرصـدة الحسـابات 

ـة أن  تحسـب فائـدة علـى ذلـك الرصـيد  الفتـرة لـذلك تقضـى العدالـة النسبـي
لح الشريك ذي الرصيد الدائـن  وتعالج هذه الفائـدة عكـس الفائـدة علـى لصا

 الحسابات الجارية المدينة  السابق اإلشارة إليها كما يلي :

   : إثبات الفائدة كحق للشري  -
    *من حـ/فائدة حسابات جارية دائنة

  * إلى حـ/الحسابات الجارية
 
  :تحميل الفائدة لحساب التوزيع  -

  حـ/التوزيع* من  
   * إلى حـ/فائدة حسابات جارية دائنة 
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 النحو اآلتى: احتساب فائدة على رؤوس أموال الشركاء  وتعالج الفائدة على     -ج  
 إثبات فائدة رأس المال وإضافتها لحقوق الشركاء بحساباتهم الجارية   -

  من  حـ / فائدة رأس مال الشركاء *
  للشركاء* إلى حـ/ الحسابات الجارية 

  تحميل حساب التوزيع بفائدة رأس المال : ي -
  من حـ/ التوزيع  *

 * إلى حـ/ فائدة رأس مال الشركاء

 وتعالج المرتبات والمكافآت كما يلي:ـ ، احتساب مرتبات ومكافآت للشركاء -د 

 : إثبات مرتبات الشركاء ومكافآتهم - 
 اثبات استالم الشريك لمرتبه أو جزء من مرتبه خالل الفترة :    -

 من حـ/ مرتبات الشركاء )المسدد فقط(
 * الى حـ/ النقدية                      

 اثبات المستحق من مرتب أو مكافأة الشريك فى نهاية الفترة :  -
 *   من حـ/ مرتبات الشركاء )المستحق فقط( 

 الى حـ/ جارى الشركاء *                     

 :  ع فى نهاية الفترةخصم المرتبات من األرباح القابلة للتوزي  -
  * من حـ/التوزيع

 )ما يخص الفترة(   * إلى حـ/ المرتبات والمكافآت 

ـن هي ي ـات السـابقة ـم ـد التوزيـع ـ د( طبقـا ) توزيع رصيد حساب التوزيـع بـع ـأ
  ى:المعالجة على النحو التالوتتم ، لنسبة تتحدد فى عقد الشركة

 * من حـ/ التوزيع )رصيد الدائن( 
  * إلى حـ/ الحسابات الجارية للشركاء

  أو * من حـ/الحسابات الجارية للشركاء 
 * إلى ح/التوزيع )الرصيد المدين( 

   ويوضح التدريب العملي التالي كيفية توزيع األرباح فى شركات 
 .التضامن على النحو الذى أسلفناه 
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 (3تدريب عملي رقم )
الخاصة   محمد ونادر ومنذر شركاء فى شركة تضامن وإليك بعض المعلومات 

  : بهذه الشركة
 ج , نــادر 100 000محمــد  (1/1/2019)  فــى رأس مــال الشــركاء -1 

 ج 40 000ج, ومنذر  60000
ـن( منـذر  ج 3000( محمـد 2019/ 1/1حسـابات جاريـة ) أرصدة -5 )داـئ

   .مدين  4000
ـ  4000نادر  - 1/5/2019جـ فى  3000محمد  : مسحوبات الشركاء -3 ـج

    م 1/10/2019جـ فى  6000منذر  - 1/7/2019فى 

ج  42000حساب األرباح والخسائر  :31/12/2019أرصدة أخرى فى  -4
تـب مر  -ج )مسـتحقة(  500فائدة قرض الشريك نـادر  -)رصيد دائن(  
  ج 4000الشريك محمد 

   ينص عقد الشركة على توزيع األرباح والخسائر على النحـو  التالي :ـ -5
 . من صافى األرباح ٪10أ   ـ  يكون احتياطي عام بنسبة 

 .سنويا ٪15ب ـ احتساب فائدة على رأس المال بنسبة 
 شهرياً .ج  500ج ـ يتقاضى الشريك محمد مرتبا نظير اإلدارة بـــواقــع 
ــى مســحوبات الشــركاء بنســبة  ــدة عل ـ تحســب فائ ــى أرصــدة   ٪6د  وعل
   .الحسابات الجارية المدينة والدائنة بنفس  النسبة

 .هـ ـ توزيع باقي األرباح والخسائر بالتساوي
 -المطلوب :

 . إجراء قيود اليومية إلثبات توزيع األرباح-1 
    31/12/2019فى    للشـركاء  تصوير حسابي / التوزيع الحسابات الجارية  -2 

 (  3حل التدريب العملي رقم )  
   :  مرتب الشري  محمييد  - 1 

ج  هذا المرتب يمثل   6000=    12×    500أ ـ المرتب السنوي للشريك  =
  .توزيعا للربح يجب تحميله لحساب التوزيع
ـرة ) ـب العملـي 4ب ـ رصيد مرتب الشريك الوارد فـى الفقــ ( مـن التدريــ

    . يمثل ما سحبه الشريك من مرتبه خالل الفترة
ـغ  ـريك يبلـــ ج  يجـب أن 2000ج ـ يستنتج أن هنـاك مرتـب مسـتحق للـش

  . تتضمنه حقوقه الجارية
تمثـل حقـا  ج 500رصيد فائدة قرض الشري  نيادر المسيتحقة والبالغية  -2

مـع مالحظـة أن فائـدة  للشريك نـادر يجـب أن تتضـمنه حقوقـه الجاريـة
ض التى تخص الفترة سـبق تحميلهـا  لحسـاب األربـاح والخسـائر . القر

  .(2راجع تدريب رقم )
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ـات طبقـا لعقـد  -3 الرصيد المتبقي فـى حسـاب التوزيـع بعـد إجـراء التوزيعــ
 .كما ينص عقد الشركة  الشركة يمثل حقا للشركاء يقسم عليهم بالتساوى

 )يجيب عليها الطالب بنفسه( -قيود اليومية : -

 حسابى التوزيع وجارى الشركاء -

 له        31/12/2019وزيع األرباح عن السنة المنتهية فى تح/    منه             
 من ح/  أ .خ  42000 الى ح/ االحتياطى العام 4200

 من ح/ فائدة مسحوبات  الشركاء 330 الى ح/ فائدة رأس مال الشركاء 30000

 ح/ فائدة جارى منذرمن  240 الى ح/ فائدة جارى محمد 180

   الى ح/ مرتب الشري  6000

   الى ح/جارى الشركاء 2190

42570  42570  

 له                 ح/ جارى الشركاء                  منه                         
 بيان منذر نادر محمد بيان منذر نادر محمد

 1/1رصيد  - - 3000 1/1رصيد  4000 - -

 ح/فائدة رصيد من - - 180 ح/فائدة رصيدى ال 240 - -

 ح/فائدة رأس المال من 6000 9000 15000 ح/ المسحوباتى ال 6000 4000 3000

 ح/ مرتب مستحق من -- - 2000 ح/فائدة المسحوباتى ال 90 120 120

ح/فائدة قرض  من  500     
 مستحقة

 ح/التوزيع  من 730 730 730    

 رصيد مدين 3600 - - دائنرصيد  - 6110 17790

20910 10230 10330  20910 10230 10330  

  : التصرف فى أرباح وخسائر شركات  التوصية البسيطة. 9/8
ـر شـركات  كما هو الحال فى شركات التضامن يتم توزيـع أربـاح وخساـئ
التوصية البسـيطة طبقـا لنصـوص عقـد الشـركة مـع مالحظـة أن  الشـريك أو 

الموصـين ال يتحملـون مـن الخسـائر التـى تحققهـا  الشـركة إال بقـدر الشركاء 
حصته أو حصصـهم فـى رأس المـال وذلـك بسـبب المسـئولية المحـدودة التـى 

   . يتميزون بها عن الشركاء المتضامنين

وتجدر اإلشارة إلى أن الشريك الموصـى يفـتح لـه حسـابا جاريـا يتضـمن 
  . للشريك المتضامن  هو الحال بالنسبةكافة حقوقه الجارية طرف الشركة كما 
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 :تاسعأسئلة وتدريبات على الفصل ال
 أوال : أسئلة نظرية

 وضح مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع تصويب العبارات الخاطئة:   أوالً:  
ال توجد مشـكلة تتعلـق بصـافي الـربح الـذى تحققـه المنشـآت الفرديـة  .1

 وكذلك الشركات 
يعتبر صافى األربـاح التـى تحققهـا شـركات األشـخاص حقـا لجميـع   .2

 الشركاء بالتساوي 
يتفق الشركاء علـى كيفيـة التصـرف فـى صـافى األربـاح ويجـب أن   .3

 ينص على ذلك فى العقد .
يترتب على توزيع األرباح فى شركات األشخاص إحداث تغييـر فـى   .4

 خرى رأس المال يكون بالزيادة أحيانا وبالنقص أحيانا أ
 يوجد رصيد مدين لحساب التوزيع أول المدة   .5

 ثانيا : تدريبات وتطبيقات 
 التطبيق األول : 

فيما يلي بيان بمسحوبات أحد الشركاء فى شركة التضامن والتى تعد حساباتها 
 من كل عام  : 31/12الختامية فى 

 تاريخ المسحوبات  قيمة المسحوبات  نوع المسحوبات 

 نقدية 
 بالتكلفة بضاعة  
 نقدية 

1600 
1800 
1200 

 1/4  /2019 
1 /5   /2019 
1 /9   /2019 

 فإذا علمت اآلتي :
 %   10ينص عقد الشركة على حساب فائدة على المسحوبات بمعدل سنوي 

 المطلوب :
 تحديد الفوائد المستحقة على مسحوبات الشريك .1
 إجراء القيود الالزمة بدفتر اليومية  .2
 تصوير حسابي : المسحوبات وفائدة المسحوبات  .3
بيـان تـأثير المســحوبات وفوائـدها علــى كـل مـن ح/ التوزيــع عـن الســنة  .4

 ، ح/ جارى الشريك31/12/2019المنتهية فى 

 التطبيق الثاني  :
 التضامن :فيما يلي بيانات خاصة بالقروض التى أبرمتها إحدى شركات 

بمعـدل  2019/ 1/9ج فـى 30000اقترضت الشركة من أحد الشركاء مبلـغ 
 2019/ 1/10ج من البنك فى   20000كما اقترضت مبلغ    ٪12فائدة سنوي  

 . ٪12بمعدل فائدة سنوي 
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 فإذا علمت اآلتي :
 / من كل عام 31/12تنتهي السنة المالية للشركة فى  .1
 إن أجل كل قرض ستة شهور  .2
 ض باإلضافة إلى فائدته فى تاريخ االستحقاقسدد كل قر  .3

 المطلوب :
ــدها   .1 ــراض وفوائ ــات االقت ــات عملي ــة إلثب ــة الالزم ــود اليومي ــراء قي إج

 وسدادهما
 تصوير حسابات القروض وفائدة القروض  .2
بيان تأثير القروض وفوائدها على كل من الحسابات الختامية والحسـابات  .3

 الجارية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العاشرالفصل 

إعادة تقدير عناصر المركز المالى فى شركات التضامن 

   والتوصية البسيطة 
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  ـاألهداف التعليمييية :

  على: اً ن يكون الطالب قادرأبعد دراسة هذا الفصل يجب 

 التعرف على أسباب اختالف المركز المالى الحقيقى للشركــة   -1

   .عـــن مركزها المالى الدفترى  

    ـ  ادراك دوافع إعادة تقدير عناصر المركز المالى 2

 تفهم طبيعة  مهام الخبير المنتدب إلعادة التقدير   -3

ظات التى يكتشفها الخبير المنتدب إلعادة التقدير  حتفهم المال  -4

 بشأن كل عنصر من عناصر المركز المالى المختلفة . 

 إجراء قيود اليومية الالزمة الثبات إعادة التقدير   -5

تصوير حساب إعادة التقدير وقائمة المركز المالى بعد إعادة    -6

 التقدير مباشرة  

 .      

 

  ـعناصرالفصل :

أسباب اختالف المركز المالى الحقيقى للشركــة عـــن    -

 . مركزها المالى الدفترى 

    إجراءات إعادة تقدير عناصر المركز المالى -

    المحاسبة عن إعادة التقدير عناصر المركز المالى -
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 مقدمه:  
تظهر الحاجـة الـى اعـادة تقـدير عناصـر المركـز المـالى عنـدما تختلـف القـيم 
الدفترية لتلك العناصر عن القـيم الحقيقيـة أو القـيم  السـوقية لهـا ويتنـاول هـذا 

 .الفصل االجراءات الالزمة إلعادة التقدير والمحاسبة عنه 

هييا عييييين مركز : أسييباب اخييتالف المركييز المييالى الحقيقييى للشركيييية 10/1
  المالى الدفترى:ي

قد يختلف المركز المالى الحقيقى للشركة عن المركز المالى الـدفترى لـذا 
المركز المالى حتى تصبح الميزانية   قد تظهر الحاجة إلى إعادة تقدير عناصـر

   معبرة عن المركز المالـى بشكل سليم واكثر عدالة

 وقد تصبح عناصر المركز المالى مختلفة عن الحقيقة لواحـد أو اكثر مـن
  األسباب اآلتية :ـ

 أخطاء محاسبية:ي : أوالً 
 والمصروفات عدم وجود معايير واضحة للتمييز بين المصروفات االيرادية  -

   . الرأسمالية
 الخطأ فى تطبيق معايير التمييز بـين المصـروفات االيراديـة والمصـروفات  -

 .الرأسمالية فى حالة وجودها
         . الخطأ فى وضع خطط إهالك األصول الثابتة -
  . عدم الدقة فى احتساب المخصصات المرتبطة باألصــــــول المتداولة -
  اب المخصصات الالزمة لمقابلــــــة المطلوبات المحتملةعدم الدقة فى احتس  -
  . الخطأ فى معالجة االلتزامات  -

  ثانيا :عوامل تلقائية :ي
 وهى عوامل ال ترجع إلى أخطاء متعمـدة أو غيـر متعمـدة ولكنهـا تحـدث 
نتيجة تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها مثـــل  االلتـزام بمبـدأ التكلفـة 

ة فى تسجيل وتقويم األصـول الثابتـة خـالل فتـرات التضـخم وارتفـاع التاريخي
ـب . أسعار األصول   ومنهـا أيضـا االلتـزام بمبـدأ الحيطـة والحـذر الـذى يتطلـــ

ـا يتطلـب أيضـا عـدم  تقويم األصول المتداولة بالتكلفة أو السوق أيهما أقل كمـــ
صول التى تحصل إثبات األصول المعنوية مثل شهرة المحـل أو عدم إثبات األ

  . الدفاتر  عليها المنشأة بدون مقابــل فى

 ً مـا ينـتج عــن العوامـل السـابقة أن التـكــون الميزانيـة معبـرة عــن  وغالبـا
ـاء  بشـكل عـادل كمـا أن المركز المالى للشركة وال تفصح عن حقـوق الشركـــ

  . الختامية ال تمثل الحقيقة نتائج األعمال التى تظهرها الحسابات 
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  : إعادة تقدير عناصر المركز المالى: إجراءات  10/2
الشركاء فى إعادة تقدير عناصر المركـز المـالى لشـركتهم بـدوافع يرغب 

  عدة من أهمها :ـ
  .الرغبة فى جعل الميزانية تعبر عن المركز المالى العادل - 1
الرغبة فى تحديد حقوق الشركاء الحـاليين بسـبب انضـمام شـريك جديـد  - 2

  .إلى الشركة
 .ب مــــن الشركةالرغبة فى تحديد حقوق شريك يرغب فى االنسحا - 3

وحتى يتم إعادة التقدير بشكل سليم فان الشركاء ينتدبـون أحد الخبراء فى  
       .ذلك الشأن، الذى يقوم بمهام إعادة التقدير

  مهام الخبير المنتدب إلعادة التقدير :ي
ـا  تتضـمن فحـص  يمكن إيجاز مهام الخبير المنتدب العـادة التقـدير بأنهــ

الى بهدف تصحيحها. ويمكننا مناقشة هذه المهام بالتفصـيل لعناصر المركز الم
  على النحو اآلتى :ـ

  األصول الثابتة :ي: أوال
 :يتم فحص عناصر األصول الثابتة كل على حده بهدف تحديــد 

ــيانة - 1 ــاريف الصـ ــل مصـ ــه مثـ ــروفات إيراديـ ــاك مصـ ــت هنـ ــا إذا كانـ  مـ
إذ يتطلـب األمـر فـى هـذه  رسـملتها واإلصالحات العادية البسيطة قد ثـم 

الحالة تحديد تلك المصروفات وتخفيض تكلفة األصل الثابت بها حتى يـتم 
مــــع مالحظة تأثير المعالجة الخطأ على حساب مجمع  إهالك   ،تصحيحه

ـل الثابـت  ذلــك األصل الثابت إذ أن الخطـأ بالزيـادة فـى رصـيد األصـــــ
 جمع إهالك األصل سيترتب عليه خطأ بالزيادة فى م

ـة  -2 ما إذا كانـت هنـاك مصـروفات رأسـمالية ترتـب عليهـا زيـادة فـى الطاـق
اإلنتاجية لألصول الثابتة وعولجـت كمصـروفات ايراديـة مثـل اإلضـافات 
ـة أو تكلفـة العمـرات الجسـيمة لـسالت ووسـائل  الرأسمالية لألصـول الثابـت

ـاحالنقل التى تكون قد عولجت كنفقة ايرادية وذلك بت   حميلها لحساب األرـب
ـع مالحظـة تـأثير  والخسائر الخاص بالفترة المحاسبية التـى حـدثت فيهـا ـم

ـالك األصـل  حساب  المعالجة الخطأ للمصروف الرأسمالى علـى مجمـع إـه
الثابت ففى هذه الحالة ســوف  يكون مجمع إهـالك األصل الثابت أقـل مـن 

 . الحقيقة

إهالك األصول الثابتة تم تخطيطهـا وتطبيقها بشـكل ما إذا كانت معدالت  – 3
كـافى  إذ أن احتسـاب إهــالك لألصـول الثابتــة بمعـدالت تقــل عمـا يجــب 

 يترتب عليه ظهور األصول الثابتة بأكثر من حقيقتها والعكس صحيح
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ما إذا كانت األصول الثابتة بعد اسـتبعاد مقـدار اإلهـالك المحسـوب عنهـا  - 4
ا فـى السـوق  إذ أن زيـادة األخيـر يعنـى أن القيمـة تتفق قيمتها مع سعره

 الدفترية لألصول الثابتة أقل من الحقيقة والعكس صحيح .

  ثانيا األصول المتداولة :ي
ألن األصــول المتداولــة تتضــمن عناصــر متباينــة فــــــى طبيعتهــا فإننــا  نظــراً 

   :سنناقش إجراءات فحص كل منها على حده كما يلى
  ون :يالمخيييييييز -أ 

 : يتم فحص المخزون بهدف
التأكد من أن المخزون بالدفاتر والميزانية يتفق مع ما هو وارد فى كشوف   -  1

الجرد .فقد يتبين للخبير أن هناك بضائـــع  وارده فى كشوف الجرد غيـر 
  . مثبتة بالدفاتر أو العكس

ــة  - 2 ــد تضــمن كاف ــة ق ــدفاتر والميزاني البضــائع التأكــد مــن أن المخــزون بال
إذ قـد توجـد البضـائع . المملوكة للشركة حتـى ولـو لـم تكـن فـى مخازنهـا

بالمســتودعات العموميــة أو لــدى العمــالء والبنــوك بصــفة أمانــة أو لــدى 
  .الموردين أو بالطريق

  التأكد من أن المخزون ال يتضمن بضائع مباعة أو مملوكـــة  للغير - 3
ً  الفا أو راكداً التأكد من أن المخزون ال يتضمن ت - 4   .أو معيبا
ـب أسـعار البيـع  - 5 التأكد من أن المخزون المملوك للشركة قد تم تقويمه حـس

  . العادلة فى السوق

  :المدينون والعمالء -ب 
   : يتم فحص حسابات المدينين والعمالء بهدف

التأكد من تحميل حسابات العمالء بكافة المبيعات التـــى  تمت ولم تحصل  - 1
  . يمتهاق

  .التأكد من خصم كافة الديون المعدومة من حسابات العمالء - 2
التأكد من كفاية المخصص الذى كونته الشركة لمقابلـة الـديون  المشـكوك  - 3

إذ أنه فـى حالـة عـدم كفايـة أى منهـا  .فى تحصيلها والخصم المسموح به
ذ يترتـب يترتب على ذلك زيـادة فى قيمة الديون الجيدة والعكس صـحيح إ

 . فى أى من المخصصين انخفاض قيمة الديون الجيدة  على المغـاالة

  جي ي أوراق القبض : ي 
  يتم فحص حسابات أوراق القبض لتحقيق األهداف اآلتية:ـ

التأكد من أن أوراق القبض التى رفضت وتقرر إعدامها قــد استبعدت من  - 1
  . رصيد أوراق القبض 
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ـون لمقابلـة التأكد مـن  - 2 كفايـة مخصـص األجيـو )مصـاريف القطـع( المكــ
تـاريخ اسـتحقاقها   احتماالت خصم أوراق القبض لدى البنوك  قبل حلـول

  . والحصول على قيمتها الحالية

  : االستثمارات المالية -د 
  يتم فحص االستثمارات المالية لتحقيق األهداف التالية :ـ

  . االستثمارات الماليةالتأكد من وجود وملكية  - 1
أن تقويم االستثمارات المالية فى الدفاتر والميزانية يتفـق مـع سـعرها فـى  - 2

  . السوق
  . أن عوائد االستثمارات تتم المحاسبة عنها بشكل سليم - 3

  ثالثا: االلتزامات :ي
ـى بفحـص حسـابات  يقوم الخبير المنتدب إلعـادة تقـدير عناصـر المركـز الماـل

  : ات لتحقيق األهداف التاليهااللتزام
 أن االلتزامات بالدفاتر والسجالت تتضمن كافة الديون المستحقة للشركة. - 1
  .أنه ال توجد التزامات وهمية وغير حقيقية ضمن االلتزامـات  - 2
تكوين مخصصات كافية لمقابلة االلتزامات المؤكدة الحـدوث غيـر محـددة  - 3

 .تعويضات....الخالمقدار مثل مخصص الضرائب وال

  : المحاسبة عن إعادة التقدير عناصر المركز المالى :ي 10/3
  تتم المحاسبة عن إعادة التقدير كما يلى :ـ

ـل  حسـاب إعـادة  - 1 إثبات األرباح الناتجة عن إعادة التقدير ويـتم ذلـك بجـع
.  نتجت عنها األرباح مدينة  التقدير دائنا كما تجعل حسابات العناصر التى

  جدير بالذكر أن أرباح إعادة التقدير تنتج عن المصــادر اآلتـيـــــــــة :ـو
  . زيادة فى األصول -
  . نقص فى المخصصات  -
  . نقص فى االلتزامات  -

  وبذلك يتم إثبات أرباح إعادة التقدير بالقيد اآلتى:ـ
  من مذكورين

  * حـ/ األصول )بمقدار الزيادة(
  )بمقدار النقص(* حـ/ المخصصات 

  * حـ/ االلتزامات )بمقدار النقص(
  . إلى حـ/ إعادة التقدير
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ـل حسـاب إعـادة  - 2 إثبات الخسائر الناتجة عن إعادة التقـدير ويـتم ذلـك بجـع
التقدير مدينا كما تجعل العناصر التى نتجــت  عنها الخسائر دائنة وجدير 

  ن المصادر اآلتية :ـبالذكر أن خسائر إعـــــــادة  التقدير تنتج ع
 . نقص فى األصول -                
  . زيادة فى المخصصات  -
  . زيادة فى االلتزامات  -

   ويكون قيد اليومية الالزم الثبات خسارة إعادة التقدير على النحو اآلتى :ـ
  * من ح/ إعادة التقدير

  إلى مذكوريــن
  (ص * حـ/ األصول     )بمقدار النقـ

  المخصصات   )بمقدار الزيادة(* حـ/ 
  * حـ/ االلتزامات )بمقدار الزيادة(

ـر بـدفتر األسـتاذ  - 3 بناء على القيدين السـابقين يـتم فـتح حسـاب إعـادة التقدـي
التقـدير ويجعـل مـدينا بالخسـائر   يجعل دائنا باألرباح الناتجة عن إعـــادة

 بنمـوذج رقـم الناتجة عن إعادة التقدير ويظهر الحساب كمـا هـو موضـح 
 : ( التالى1/  10)
  له          حـ/إعادة التقدير                  منه      

 أرباح   خسائر 

 من حسابات األصــــول  إلى حسابات األصـــول 

 من حسابات لمخصصــات   الى حسابات المخصصات  

 من  حسابات االلتزامات   إلى حسابات االلتزامات  

حساب إعادة التقدير حيث يوجد ثالثة احتمـاالت لنـاتج عمليـة يتم ترصيد  - 4
  الترصيد سوف نناقشها كما يلى :ـ

  االحتمال األول :ي
إن إجمالى خسائر إعادة التقدير تتساوى مع إجمالى أربـاح إعادة التقـدير. 
وفــى هــذا االحتمــال ال يوجــد صــافى أربــاح وال خســارة عــن إعــادة التقــدير . 

  .لب األمر إجـــراء  قيود بدفتر اليوميةوبالتالى ال يتط

  االحتمال الثانى :ي
ـاح إعـادة التقـدير  إن إجمالى خسائر إعادة التقدير تزيد عن إجمـالى أربـــ
ـد مـدين لحسـاب إعـادة التقـدير  وفى هذا االحتمال يمكن القول بأن هناك رصـي

اقتســامهم لألربــاح وأن هــذا الرصــيد يجــب أن يــوزع عـلــى  الشــركاء بنســبة 
والخسائر ويترتب على ذلــك التوزيـع قفـل حسـاب إعـادة التقـدير ويكـون قيـد 

  : النحو اآلتى  اليومية علــــى
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 * من حـ/ رأس مال الشركاء     
  إلى حـ/ إعادة التقديـــر                 

  : * االحتمال الثالث
ـر إعـادة التقـدير إن إجمالى أرباح إعادة التقدير اكبر مـن إجمـالى خ سائـــ

ـد دائـن لحسـاب إعـادة التقـدير  وفى هذا االحتمال يمكن القول بأن هناك رصيــ
وأن هذا الرصيد يمثل فائض إعـادة التقدير يجب توزيعه على الشـركاء بنسـبة 
ـاح والخسـائر ويترتـب علـى ذلـك التوزيـع قفـل حسـاب إعـادة  اقتسام األربـــــ

ـىالتقديــر وزيادة رأس مال الشر النحـو   كاء ويتم إثبات ذلك بدفتر اليومية عـل
  : اآلتــــى

   * من حـ/إعادة التقدير
  * إلى حـ/ رأس مال الشركاء

  ( :ي1تدريب عملى رقم ) 
  كان المركز المالى لشركة سالم وسليم وسالمــة على النحو اآلتى :  1/1/2020فى  

 رأس المال والخصوم                     أصول                                         
 

40000 
100000 
80000 
10000 

230000 
 

60000 
80000 
40000 
20000 
20000 

 
 

220000 
 
 
 
 
 
 

450000 

 أصييييول ثابتة
 عقارات

 آالت ومعدات 
 ســيارات 
 أثاث

 اإلجمالى 
 أصول متداولة  
 مخزون 
 مدينون 

 أوراق قبض  
 استثمارات مالية 

 نقدية 
 
 

 اإلجمالى 

 
100000 
100000 
100000 
300000 

 
8000 
38000 
15000 
3000 
2000 
1000 

67000 
 

30000 
53000 

 
83000 

 
 

450000 

 -رأس الييمال :
 ســــــــالم  
 ســــــــليم  
 ســـــالمة  

 
 -: المخصصات

 مجمع إهالك مبانى 
 مجمع إهالك آالت ومعدات 

 مجمع إهالك سيارات 
 مجمع إهالك أثاث 

 مخصص ديون مشكوك منها  
 مخصص الخصم )األجيو(

 
 خصوم
 دائنون

 أوراق دفع 
 

 اإلجمالى
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وقد قرر الشركاء انتداب خبير فى التـاريخ أعـاله العـادة تقـدير عناصـر 
 المالحظات اآلتيــــة :ـ . المركز المالى السابق وقد ورد فى تقرير الخبير

ـغ  - 1 ـ بينمـا  10000تشتمل العقارات علـى أراضـى تكلفتهـا الدفتريـة تبـل ـج
  . جـ25000سعرها فى السوق يبلغ 

قامت الشركة بإجراء إصالحات وترميمات للمبانى بلغت  1/1/2019فى  - 2
جـ وقد حملتها الشركة لحسـاب العقـارات ) معـدل اإلهـالك 5000تكلفتها 
 % 5ى للمبانى السنو

اإلنتاجيـة والـذى تـم  قامت الشركة بتخريد أحـد الخطـوط  1/1/2019فى  -3
وكان معـدل اإلهـالك   جـ 30 000بتكلفة قدرهــا  1/1/2015إنشاؤه فى 

سـنويا قسـط ثابـت وقـد تسـاوت القيمـة البيعيـة  ٪20المحسوب لذلك الخط 
ركة بتسـجيل هـذه للخط اإلنتاجى مع مصاريـــــف  إزالته لذلك لم تقـم الشـ 

  .العملية بالدفاتر
أن معدل إهالك السيارات غير كاف لمقابلة النقص الفعلــى فـى السـيارات  - 4

  . ويجب أن يضاعف
 % 25أن إهالك االثات مبالغ فيه بنسبة تقدر  - 5
ـدر سـعرها فـى  20 000أن المخزون يتضمن بضائع تالفة تكلفتها  - 6 جـ يـق

 0ج 50 000بمبلغ   .وأن باقى المخزون يقـدرجـ  5000السوق بمبلغ 
ـغ  - 7 ـ كمـا تقـدر  5000إن هناك ديـون معدومـة غيـر مثبتـه بالـدفاتر تبـل ـج

 . جـ 70 000الديون الجيدة بمبلغ 
ـجــ غيــر مثبتــــــــة  بالــدفاتر  3000أن هنــاك كمبيالــة مرفوضــة بمبلــغ  – 8

قيمـة الحاليـة جـ كمـا تقـدر  ال 5000وأخرى ال أمل فى تحصيلها بمبلغ 
  . جـ 30 000ألوراق القبض 

  . جـ 5000تقدر االستثمارات المالية بسعر السوق  - 9
  . جـ 15000تقدر الضرائب المستحقة على الشركة بمبلغ  - 10

 المطيييييلوب:ي
  .إعداد تمهيد حسابى لتفسير المالحظات الواردة فى تقرير الخبير - 1
  . فى كل من دفتر اليومية ودفتــر األستاذ إثبات نتائج إعادة التقدير  - 2
  .تصوير قائمة المركز المالى للشركة عقب إعادة التقدير مباشرة - 3

  . الشركاء يقتسمون أ.خ بالتساوى ملحوظة :ي

 (:ي1حل التدريب العملى )
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    أوال : التمهيد الحسابى لتفسير مالحظات الخبير:ي
 أرباح خسائر   مالحظات الخبير

 زيادة فى أسعار األراضى بالسوق -1
 تخفيض المبانى بمصاريف اإلصالحات  -2

تخفيض مجمع إهالك المبانى باإلهالك المحسوب على اإلضــافة 
 الخطأ لحساب المبانى 

اإلهالك المحسوب خطأ اإلضافة الخطــأ علــى المبــانى × معــدل 
 اإلهالك × مدة اإلضافة 

  =5000 ×5٪×1     =250 
والمعــدات بتكلفــة الخــط اإلنتــاجى الــذى تــم تخفــيض اآلالت  -3

 تخريده
ــط  تخفيض مجمع إهالك اآلالت والمعدات بما    ــص الخـ يخـ

 اإلنتاجى الذى تم تحريده 
 -ويحسب على النحو التالى :

 تكلفة الخط اإلنتاجى × معدل إهالكه × عمره 
30000 ×20٪  ×4  =24000 

الــنقص  لمقابلــة ٪100زيادة مجمع إهالك الســيارات بنســبة  -4
 الفعلى 

 ٪25تخفيض مجمع إهالك األثاث بنسبة  -5
 تخفيض البضائع بخسارة التالف  -6

 زيادة البضائع الجيدة نتيجة الرتفاع سعرها فى السوق
 تخفيض المدينين بقيمة الديون المعدومة  -7
 مخصص الديون المشكوك فيها كما يراه الخبير = -

 الجيدة كما يراها الخبيرالديون  -رصيد المدينين المعدل 
الــديون المعدومــة  –رصيد المدينين المعدل = الرصيد الدفترى 

 + الكمبيالة المرفوضة
 رصيد المدينين المعــــدل = 

80000-5000+3000 =78000 
 مخصص الديون المشكوك فيها كما يراه الخبير =

78000-70000  =8000 
ص الــذى إذا يجب زيادة مخصص الــديون بــالفرق بــين المخصــ 

 يراه  الخبير والمخصص الظاهر بالميزانية 
تخفيض أوراق القــبض بالكمبيالــة المرفوضــة وزيــادة قيمــة   -8

 المدينين بها
 تخفيض أوراق القبض بالكمبيالة التى ال أمل فى تحصيلها  -

- 
5000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

30000 
- 
- 
- 
- 
- 

15000 
- 
- 

15000 
- 

5000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

6000 
 
3000 
- 
- 

5000 

15000 
- 
- 
-- 
- 
 
250 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

24000 
- 
- 

750 
- 

10000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

3000 
- 
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 إيجاد مخصص األجيو كما يراه الخبير . -
( القيمــة -مخصص األجيو = الرصيد المعــدل ألوراق القــبض )

 الحالية ألوراق القبض التى قدرها الخبير 
 [  30000 -( 8000-40000إذا األجيو = ] )

  =32000 - 30000 
  =2000 

يجــب زيــادة مخصــص األجيــو بــالفرق بــين المخصــص المقــدر 
 والمخصص الدفترى 

 زيادة فى أسعار االستثمارات  -9
 الضرائب المستحقة على الشركة تزيد التزاماتها  - 10

 
 

 اإلجمالى
 
 

 الصــــــــــــــــــــافى 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

1000 
- 
- 

15000 
- 
- 

100000 
 
 

42000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

5000 
- 
- 
- 

58000 
- 
 

 ثانياً : قيود اليومية 
100000  

 
 
5000 
30000 
15000 
15000 
5000 
6000 
8000 
1000 
15000 

 إعادة التقدير -من حـ
 الى مذكورين   
 المبانى  -حـ 
 اآلالت والمعدات  -حـ 
 مجمع إهالك سيارات  -حـ 
 البضاعة  -حـ 
 المدينين  -حـ 
 مخصص ديون مشكوك فيها  -حـ 
 أوراق قبض  -حـ 
 مخصص األجيو -حـ 
 الضرائب المستحقة  -حـ 

 )إثبات الخسائر الناتجة عن إعادة تقديم عناصر المركز المالى( 

 من مذكورين  15000
 األراضى  -حـ

 مجمع إهالك مبانى   -حـ  250
 مجمع إهالك اآلالت  -حـ   24000
 إهالك أثاثمجمع  -حـ  150
 البضاعة -حـ  10000
 المدينين  -حـ  3000
 فروق أسعار استثمارات -حـ  5000
 إعادة التقدير -حـ الى 58000 
 )إثبات األرباح الناتجة عن إعادة تقدير عناصر المركز المالى(   
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14000 

 من رأس مال الشركاء 
 رأسمال سالم 

 رأسمال سليم  14000
 رأسمال سالمه   14000
 حـ/ إعادة التقدير  الى 42000 
 توزيع صافى خسائر إعادة التقدير بين الشركاء  

 ثانياً : تصوير حساب إعادة التقدير بدفتر األستاذ 
 لــــــــــــــــه                إعادة التقـــــــــــــدير                      منه
 
 
5000 
30000 
15000 
15000 
5000 
6000 
- 

8000 
1000 
15000 

 
 إلى مــذكـــورين

 المبانى  -حـ
 اآلالت والمعدات -حــ
 مجمع إهالك سيارات-حـ
 المخزون -حـ
 المدنيين -حـ
 مخصص ديون شكوك فيها -حـ
 أوراق القبض -حـ
  مخصص األجيو -حـ
 الضرائب -حـ

 
15000 
250 
24000 
750 
10000 
3000 
5000 
- 
 

42000 

 من مذكورين
 األراضى   -حـ
 مجمع إهالك مبانى -حـ
 مجمع إهالك آالت  -حـ
 مجمع إهالك أثاث -حـ
 البضاعة  -حـ
 المدينين   -حـ
 فروق أسعار أوراق مالية -حـ
 

 رصيد مدين)صافى عجز(

100000  100000  

 رأس المال  حـ/من  42000 رصـــــيد مـــدين 42000
 ســــالــم 14000
 ســــــليم 14000
 ســـالمه 14000

42000  42000  

 قائمة المركز المالى بعد إعادة التقدير 
 

25000 
25000 
70000 
80000 
10000 
 ــــــــــــــ
210000 

 أصـــــــول ثابتة
 أراضى 
 مبانى  

 آالت ومعدات
 سيارات
 أثاث

 
86000 
86000 
86000 
 ـــــــــــــــ
258000 

 رأس مال الشركاء
 رأسمال سالم
 رأسمال سليم
 رأسمال سالمة

 
 

 المخصصــــات

 مجمع إهالك مبانى 7750  

 مجمع إهالك آالت ومعدات 14000 أصول متداولة   

 مجمع إهالك سيارات 30000 مخزون 55000

 مجمع إهالك أثاث 2250 مدينون 78000



231 

 مخصص ديون مشكوك فيها 8000 أوراق قبض 32000

 مخصص أجيو  2000 استثمارات مالية 20000

  64000 + فروق أسعار أوراق مالية  5000

 صـــــــــــــــومخ   

 دائنـــــــــون 30000 نقدية  20000

 أوراق دفع  53000  

 ضرائب مستحقة  15000  210000

  98000 
 

 

42000  42000  

 :العاشر أسئلة وتدريبات على الفصل
 وضح مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع تصويب العبارات الخاطئة :

عندما ينتج عن إعادة التقدير زيادة فى األصول الثابتة ومجمع إهالكها فـإن  .1
 ذلك يعتبر أرباح إعادة تقدير .

عندما ينتج عن إعادة التقدير نقص فى األصول الثابتة ومجمع إهالكها فإن   .2
 ذلك يعتبر خسائر إعادة تقدير .

عندما ينتج عن إعادة التقدير زيادة فى االلتزامـات فـإن ذلـك يعتبـر أربـاح   .3
 إعادة تقدير .

عندما ينتج عن إعادة التقدير زيادة فى مخصصات األصول المتداولـة فـإن   .4
ر أرباح إعادة تقدير بينما ينتج عن مخصصات االلتزامات خسـائر ذلك يعتب

 إعادة تقدير .
عندما ينتج عن إعادة التقدير صافى خسائر فإن ذلك يؤدى إلى زيـادة رأس   .5

 مال كل شريك بنسبة رأسماله .
عندما ينتج عن إعادة التقدير صافى أرباح فإن ذلك يؤدى إلـى نقـص رأس   .6

 ه .مال كل شريك بنسبة رأسمال
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 الحادى عشرالفصل 

 المحاسبيية عين تعيدييل عقيود  شيركييات األشخاص  
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  األهداف التعليميييية :ي

 على: ن يكون الطالب قادراً أبعد دراسة هذا الفصل يجب 

التمييز بين الصور والحاالت المختلفة التى ينتج عنها تعديل عقد   -1

 .  والتوصية البسيطة شركة التضامن 

 .  تفهم زيادة رأس المال من حيث أسبابه وكيفيته والمحاسبة عنه  -2

  .تفهم تخفيض رأس المال من حيث أسبابه وكيفيته والمحاسبة عنه  -3

تفهم عملية انضمام شريك من حيث أسبابه والمشاكل المحاسبية   -4

   التــى تترتب على ذلك وكيفية انضمام الشريك وتأثير ذلك علــى

ق الشركاء القدامى والمعالجة المحاسبية الالزمة فى دفاتر  حقو

 . الشركـــة

تفهم عملية  انسحاب شريك من حيث أسبابه والمشاكل التى   -5

تترتب على ذلك وحقوق الشريك المنسحب وكيفية سدادها وتأثير  

    على حقوق باقى الشركاء والمعالجة المحاسبية لذلك   االنسحاب 

 

  عناصر الفصل :ي

 .  زيادة رأس المال   -1

  .تخفيض رأس المال   -2

 انضمام شريك    -3

 انسحاب شريك    -4
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 مقدمه:  

كافـة  تتأسس شركات األشخاص على عقـد بـين الشـركاء بتفقـون فيـه علـى 

الشركة وادارتهـا وتوزيـع ارباحهـا ....الـخ الجوهرية المتعلقة برأسمال  األمور

غير انه قد تظهر حاجة الى اجراء تعديال فى عقد الشركة اثنـاء حياتهـا  األمـر 

لـه بعـض االنعكاسـات المحاسـبية و التـى يجـب علـى المحاسـب  الذى قد يكون

ومن أهم التعديالت التى نعرض المحاسـبة عنهـا فـى هـذا  أخذها بنظر االعتبار

 الفصل :

 زيادة رأس المال فى شركات األشخاص  .1

  تخفيض رأس المال فى شركات األشخاص  .2

 انضمام شريك  .3

 انسحاب شريك .4

  : زيادة رأس المال فى شركات األشخاص   11/1

قد يتطلب نجاح الشركة أن تتوسع فى نشاطها لذلك قد تجــد نفسها فى حاجة 

شـركة األشـخاص إلى أموال إضافية لتمويل ذلك النشاط اإلضافى وقـد تحصـل 

على األموال الالزمة من خالل زيـادة رأس مالها ويتطلـب ذلـك إحـداث تعـديال 

  . فى شروط عقد الشركة وشهر  ذلك التعديل

ـرق عـدة لـذلك  وعندما تقرر شركة األشخاص  زيادة رأسمالها فان هناك ـط

 :من أهم تلك الطرق وأكثرها شيوعا

  . المال تقديم الشركاء أصول نقدية لزيادة رأس - 

  . تقديم الشركاء أصول عينية - 

  .استخدام األرصدة الدائنة للحسابات الجارية للشركاء - 

  . استخدام األرباح غير الموزعة واالحتياطات  - 

 . استخدام قروض الشركاء - 

ـادة رأس مـال  وسوف نناقش فى الصـفحات التاليـة المعالجـة المحاسـبية لزـي

  الطرق السابقة :ـشركات األشخاص فى كل 

  تقديم الشركاء أصول نقدية :ي - 1

ـاب  النقديـة مـدينا  يتم إثبـات زيـادة رأس المـال فـى هـذه الطريقـة بجعـل حســـ

  وحساب رأس مال الشريك دائنا ويكون القيد كما يلى :ـ
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  * من حـ/ النقدية

         * إلى حـ/ رأس مال الشريك

  عينية :يتقديم الشركاء أصول  - 2

ـا  يجعـل حسـاب رأس  يتم جعل األصول العينية المقدمة من الشريك مدينة كمـــ

 : مال الشريك دائنا ويكون القيد 

                   * من مذكورين

  حـ/ األراضى

  ...... /ح

  ...... /ح

 ....… إلى حـ/ راس مال الشريك

  للشركاء:ياستخدام األرصدة الدائنة للحسابات الجارية  – 3

سبقت اإلشارة إلى أن األرصدة الدائنة للحسابات الجاريـة  للشركاء تمثل حقوقا 

 لهم لذلك قد يطلب الشركاء تحويل هـــذه الحقوق الجارية إلى حساب رأس المال

ويترتـب علـى ذلـك قفـل الحسـاب  . تسديدا لحصصهم فى الزيـادة التـى تقـررت 

ويكـون القيـد فـى دفتـر  الجارى الدائن للشـريك وزيـادة رأس مـال هـذا الشـريك

  اليومية على النحو اآلتى:ـ

  * من حـ/ الحسابات الجارية للشركاء )دائنة(

  . * إلى حـ/ رأس مال الشركاء

  استخدام األرباح غير الموزعة واالحتياطات:ي - 4

على تحويل أرباح إحدى السنوات إلـــــى  حساب رأس المـال قد يتفق الشركاء 

بهدف زيادته ويترتب عن ذلك جعل حساب التوزيـع مدينا وحسـاب رأس المـال 

 :دائنا ويثبت ذلك بالقيد التالى

  * من حـ/ التوزيع

   إلى حـ/ رأس مال الشركاء     

ى تحويلـه إلـى كما قد يتفق الشركاء فى حالة وجود رصيد لالحتياطى العـام علـ 

االحتيـاطى العـام وزيـادة   حساب رأس المال، ويترتب على ذلك قفل حســـــاب 

  بالقيد اآلتى:ـ  رأس مال الشركاء ويتم إثبات ذلـــك

  * من حـ/ االحتياطى العام

  * إلى حـ/ رأس مال الشركاء
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  استخدام قرض الشري  لزيادة رأس ماله:ي - 5

ـك اسـتخدام قرضـه فى حالة وجود قرض ألحد  الشركاء قد يطلب هذا الشريـــــ

لسداد حصته فى زيادة رأس المال ويترتب على ذلك قفل حساب قرض الشريك 

  كما يلى :ـ ويكون القيد فى دفتـر اليومية وزيادة رأس ماله

  .... * من حـ/ قرض الشريك

  .... * إلى حـ/ رأس مال الشريك

  ى زيادة رأس المال :ياستخدام فائض إعادة التقدير ف - 6

قد يرى الشركاء أن صافى األصول بالميزانية أقل من حقيقتها ممـا يعكـس      

ـر عناصـر المركـز المـالى  وجود احتياطى سرى لذلك فقد يقررون إعـادة تقديـــ

لتمثل الحقيقة وتوزيع الفـائض النهـائى بـين الشـركاء بنسـب اقتسـامهم لألربـاح 

زيادة صافى األصول ورأس مـال الشـركاء. ويتطلـب والخسائر مما يؤدى إلـى 

األمر فى هذه الحالة انتداب خبير إلعادة تقديــر عناصر المركز المـالى واثبـات 

ـة  نتائج إعـادة التقـدير علـى النحـو الـذى أسـلفناه . وتنتهـى المعالجـة المحاسبيـــ

 . التقدير بزيادة رأس مال الشركــاء  إلعـــادة

  (:1تدريب عملى رقم )

ــاح والخســائر   مصــطفى وأيمــن ورامــى شــركاء متضــامنون يقتســمون األربـــ

للشـركة علـى النحـو   كـان المركـز المـالى 1/1/2020وفى   1:  2:  2بنسبة 

  التالــى:ـ

سـيارات  -250000آالت ومعـدات – 50000أصول وأرصدة مدينة: عقـارات 

  – 70000مدينون  وأوراق قبض  – 80000بضاعة  - 75000

ــة: رأســمال مصــطفى  األرـصـ    -100000رأســمال ايمــن   100000دة الدائن

 –  40000قرض رامى    –  50000احتياطى عام    –  100000رأسمال رامى   

أوراق دفع  -30000دائنون  - 5000جارى أيمن  – 10000جارى مصطفى 

مجمـع  -50000مجمع اهـالك آالت – 10000مجمع اهالك مبانى  - 15000

  15000اهالك سيارات  

علـى  ٪50وقد اتفق الشركاء فى التاريخ السابق على زيادة رأس المال بنسبة   
أن تظل حصص الشركاء متساوية وأن تتم الزيـادة بالوسـائل التاليـة وبالترتيـب 

  التالــى:ـ
  . قرض الشريـــك -
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  .   االحتياطــى العـام -
  . أرصدة الحسابات الجارية -
  .  النقديـــــــة -

  المطلييييوب :ي
  إجراء قيود اليومية الالزمة الثبات االتفاق السابـــق. - 1 
 تصوير قائمة المركز المالى عقب تنفيذ االتفاق السابق.  - 2 

 ( 1العملى رقم )  حيييييييل التدرييييب

  -: قيود اليومية الالزمة الثبات االتفاق السابق - 1

 من ح/ قرض الشريك رامى  40000 

 الى ح/ رأس مال الشريك رامى   40000           

   " استخدام قرض الشريك لزيادة رأسماله"

 من ح / االحتياطى العام  50000       

 الى ح / رأس مال الشركاء                     

 رأس مال مصطفى   20000                       

 راس مال ايمن   20000                       

 راس مال رامى  10000                         

 "توزيع االحتياطى العام على الشركاء" 

 من ح / الحسابات الجارية للشركاء 

 حـ / جارى مصطفى  10000

 حـ / جارى أيمن  50000

 لشركاء الى حـ / رأس مال ا  15000                            

 حـ / رأس مال مصطفى   10000                             

 حـ / رأس مال أيمن     5000                             

 " قفل الحسابات الجارية الدائنة وأضافتها لرأس المال" 

 من حـ / النقدية  45000                
 الى حـ / راس مال الشركاء                            
 راس مال الشريك مصطفى   20000                                    
 راس مال الشريك ايمن  25000                                      

 " تقديم الشريكين نقدية الستكمال الزيادة فى راس المال " 

 يادة رأس المال يجيب عليها الطالب ينفسه الميزانية عقب ز -2
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 : تخفيض رأس المال2/ 11

قد يقرر الشركاء تخفيض حجم األموال المستثمرة بالشركــة لواحد أو أكثر مـن 

  األسباب اآلتية :ـ

الخطأ فى تقدير االحتياجات من التمويـل االسـتثمارى عنـد تكـوين الشـركة  - 1

  .مارمما يؤدى إلى أموال معطلة عن االستث

انكماش حجم النشاط الذى تزاوله الشـركة بحيـث يصـبح هنـاك جانـب مـن  - 2

  .أو زائدا عن الحاجة األموال معطالً 

الرغبــة فــى إظهــار المركــز المــالى الحقيقــى للشــركة ويكــون هــذا الســبب   - 3

لتخفــيض رأس المــال عنــدما يكتشــف الشــركاء أن صافــــى األصــول فــى 

  . سعرها فى السوقالميزانية يزيد عن 

الـرغبة فى تحقيق وفر ضريبى ذلك ألن وجود رأس مال غير مستثمر قـد  - 4

ينـتج عنـه ســداد الشـركة ضــرائب إضـافية خاصــة إذا مـا كــان نظـام التحاســب 

 .الضريبى يأخذ فى الحسبان رأسمال المنشأة عند تقدير وعائها الضريبى

  طرق ووسائل تخفيض رأس المال: ي.11/3

عندما يقرر الشركاء تخفيض رأس مال الشركة فانهم غالبــا مـا يتبعـون واحـدة 

  أو اكثر من الوسائل اآلتية :ـ

  . رد جزء من رأس المال نقداً  -

  . استخدام األرصدة المدينة للحسابات الجارية للشركاء -

  . استخدام رصيد الخسائر التجارية المتراكمة -

 إعادة تقدير عناصر المركز المالى استخدام العجز الناتج عن  -

وسوف نناقش المعالجة المحاسبية لكل من هذه الطرق والوسائيل على النحيو 

  اآلتى:ي

  :رد جزء من رأس المال نقدا - 1

ـال العامـل  Working يلجأ الشـركاء إلـى هـذه الطريقـة عنـدما يكـون رأس المــ

Capital    أكبر من حاجة الشركة. ويترتب على استخدام هذه الطريقة نقص فـى

ـى  األصول النقديـة ونقص يقابله فى رأس المال وتكون المعالجة المالئمـة علــــ

  النحو اآلتى :ـ

  .... * من ح/ رأس مال الشريك              

 * إلى حـ/ النقدية                         

 



239 

  المدينة للحسابات الجارية:ي استخدام األرصدة - 2

ـك  يمثـل التزامـا  سبق أن أوضحنا أن الرصيد المدين للحسـاب الجـارى للشريــ

عليه للشركة لذلك قد يتفق الشركاء على إعفـاء الشريك من هـذا االلتـزام مقابـل 

تخفيض رأسماله بمقدار ذلـــك االلتزام وغالبا ما تلجأ الشـركة إلـى ذلـك بهـدف 

الضريبية التى قد تتحملها الشركة بسبب رصيد رأس المال الذى تجنب األعباء  

  . ال يمثل الحقيقة

ويترتب على تخفيض رأس المال بهذه الطريقة قفل الحســـاب الجارى المـدين  

  للشريك. ويتم القيد كما يلى:ـ

  ... * من حـ/ رأس مال الشريك

 ...* إلى حـ/ الحساب الجارى للشريك

 رصيد الخسائر التجارية المتراكمة فى تخفييض رأس المال :ياستخدام  - 3

قــد يلجــأ الشــركاء إلــى تخفــيض رأس المــال بمقــدار رصــيد الخســائر التجاريــة 

المتراكمة لتخفيف األعباء الضريبية .كما هو الحال فى الطريقة السابقة ويترتب 

بــين  علــى ذلــك قفــل حســاب الخسائــــــر التجاريــة المتراكمــة ذلــك ألنهــا تــوزع

  الشركــاء بنســـب  اقتسامهم لألرباح والخسائر ويكون قيد اليومية كما يلى:ـ

  * من حـ/ رأس مال الشركاء                   

    *إلى حـ/ الخسائر التجارية                                     

يض استخدام العجز الناتط عن إعادة تقدير عناصر المركز المالى فى تخف – 4

 -رأس المال :

ــة )أى أن  ــر مــن الحقيق ــة أكب ــرى الشــركاء أن صــافى األصــول بالميزاني ــد ي ق

ـر عناصـر المركـز  األصول متضخمة( لذلك فقد يلجـأ الشـركاء إلـى إعـادة تقدـي

ـا وبـذلك تتجنـب أعبـاء ضـريبية.  المالى حتى تعبر الميزانيـة عنـه تعبيـرا سليـم

 ً عـادة تقـدير عناصـر مركزهـا المـالى لذلك فقد تنتدب الشركـة خبيـرا إل وتحقيقا

ً  الخبير فى هذه الظروف عجزاً   وينتج عن تقديـــر يـوزع علـى الشـركاء  صافيا

ــة ــال  بنسبــ ــك تخفــيض رأس مــــ ــتج عــن ذل ــاح والخســائر وين اقتســامهم لألرب

 الشركاء جميعا .

  (2تدريب عملى رقم )

 2:  3األرباح والخسائر بنسبة حامد وحاتم شريكان فى شركة تضامن يقتسمان 

 :31/12/2019للشركة فى   على الترتيب وفيما يلى قائمة المركز المالـــى
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بضـاعة  -100000آالت ومعـدات – 75000أصول وأرصدة مدينة : عقارات 

جارى حامـد – 8000جارى حاتم -20000نقدية -30000مدينون  – 18000

  24000خسائر تجارية متراكمة  -7000

ــة : رأســمال حامــد  األرصــدة ــون  -60000رأســمال حــاتم  90000الدائن دائن

مجمـع اهـالك – 15000مجمع اهـالك مبـانى  -35000أوراق دفع  -50000

  2000مخصص ديون مشكوك فيها  -30000آالت 

وقــد اتفــق الشــريكان فــى التــاريخ أعــاله علــى تخفــيض رأس المــال وذلــك  - 1  

  . التجارية المرحلة  نة والخسائرباستخدام أرصدة الحسابات الجارية المدي

اتفق الشريكان على إعادة تقـدير عناصـر المركـز المـالى وفقـا لمالحظـات  - 2

  : خبير انتدب لهذا الغرض وقرر ما يلى

   ٪25إهالكات المبانى أقل من الالزم ويجب زيادتها بمقدار   -

 ٪25زيــادتهــا بمقدار إهالكات اآلالت والمعدات أقل من الالزم ويجب  -

 ج  25000أن سعر البضاعة فى السوق يقدر بمبلغ  -

  . جـ سددت نـــقدا 1500بلغت أتعاب الخبير المنتدب إلعادة التقدير  -

  المطلييييوب :ي

  . إجراء قيود اليومية الالزمة الثبات اتفاق الشركاء - 1 

  . ال مبــاشـــرةتصوير قائمة المركز المالى عقب تخفيض رأس الم - 2 

 (  2حييييل التدرييييب العملييى )  

 قيود اليومية الالزمة : أوال
 من ح/ راس المال    

 رأس مال حامد  14400
 راس مال حاتم 9600

 الى ح/ الخسائر التجارية المرحلة 24000             
 " تخفيض رأس المال وقفل حساب الخسائر التجارية " 

 من ح/ راس المال 
 ح/ راس مال حامد  7000  

 ح/ رأس مال حاتم 8000
 الى ح/ حسابات جارية الشركاء                 
 ح / جارى حامد 7000                
 ح / جارى حاتم  8000                  

 " تخفيض رأس المال وقفل حساب جارى مدين" 
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 من ح/ إعادة التقدير  15000 
 الى مذكورين               

 حـ / مجمع أهالك مبانى    7500                    
 حـ / مجمع إهالك آالت 6000                     
 حـ / النقدية )أتعاب الخبير( 1500                    

 "إثبات خسائر إعادة التقدير" 

 من حـ / البضاعة  7000        
 الى حـ / إعادة التقدير  7000                   

 " إثبات أرباح إعادة التقدير "

 من حـ / رأس المال 

 رأس مال حامد   4800

 رأس مال حاتم   3200

 إعادة التقدير  / ـالى ح 8000                 

 " تخفيض رأس مال الشركاء بالعجز الناتج عن إعادة التقدير"

 الميزانية عقب تخفيض رأس المال يجيب عليها الطالب ينفسه 

 : انضمام شيييري  3/  11 

يقصد بانضمام شريك إحداث تعديال فى عقد شركة األشخاص بشكل يؤدى إلـى 

زيادة فى أشخاص الشركاء وقد يترتب على ذلــك تغيير فـى حصصـهم وينظـر 

األشخاص  إلى أنه يعنى فـى الواقـع البعض إلى انضمام شريك فى شركــــــات 

أن الشركة القديمة  قد تم بيعها إلى شركة  جديدة مكونـة مـن أصـحابها القـدامى 

  وما استجد من الشركاء.

ـاء القـدامى علـى  وتتطلب عملية انضمام شريك ضـرورة موافقـة كافـة الشركـــ

ـدد المنضـمين إلـى الشـرك . ةعملية االنضمام وعلى الشخص أو األشخاص الجــ

ويلجأ الشركاء إلى التفكير فى انضمام شريك جديد إلــــى شركتهم ألسباب عـدة 

  من أهمها :ـ

* حاجة الشركة إلى أموال جديدة إضافية ال يسـتطيع أحـد الشـركاء الحـاليين أو 

  . جميعهم توفير تلك األموال

هم وبين * رغبة الشركاء الحاليين فى حماية شركتهم من المنافســـــة  القائمة بين

الشريك الجديد نظرا إلمكانات الشريـك الفنية أو اإلدارية التى تفتقدها الشـركة 
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ترغـب الشـركة فـى اسـتغالله مـن   Know How أو لما يمتلكـه من حق معرفة

  .خــالل انضمام الشريك إليها

  وهناك بنود هامة يجب أن يتم االتفاق عليها عند انضمــام  شريك وهى :ـ

ان الشـريك الجديـد سينضـم علـى أسـاس القـيم الدفتريـة  لعناصـر ما إذا كـ  - 1

  . المركز المالى للشركة أو سيتم إعادة تقدير عناصر المركز المالى

ما إذا كان الشريك الجديد سينضم على أساس شراء حصة مـــن  شريك أو  - 2

أكثر من الشركاء الحاليين أم سينضم على أســـاس  استثمار أمـوال جديـدة 

  . افية بالشركةإض

  .نسبة اقتسام األرباح والخسائر بين الشركاء بعد االنضمام - 3

فى حالة وجود شهرة محل  مستترة هل سيتم اإلبقاء عليها مستترة أم سـيتم  - 4

إظهار الشهرة المستترة   وهل ستظهر الشهـــــرة المسـتترة بكامـل قيمتهـا 

 أم بمقدار نصيب الشريك المنضم فيها  

ـب  انضـمام  - 5 طرق سداد الفروق التى قد تستحق للشركاء كتعويضـات بسبــ

  . الشريك الجديد 

  المعالجة المحاسبية النضمام شري :ي

جدير بالذكر أن المحاسبة عن انضمام شريك فى شركات األشـخاص  يجـب أن 

نأخــذ فــى االعتبــار إلــى جانــب االلتــزام بالمبــادئ واألصــول الفنيــة المحاســبية 

  . لتزام باتفاقات الشركـاء المتعلقة باالنضمامضرورة اال

  ونقترح تقسيم المحاسبة عن انضمام شريك إلى مرحلتين كمـا يلى :ـ

ـى تتخـذ كأسـاس  -المرحلة األولى: تحديد وتجميع حقوق الشركاء الحاليين والـت

 : لتحديد حصة الشريك الجديد 

  : تتألف حقوق الشركاء الحاليين من عناصر عدة هى
  .  يد رأس مال الشركاء* رص

  .  لالنضمام  * األرباح أو الخسائر عن الفترة المحاسبيــة السابقـــة
 . *رصيد االحتياطى العام واألرباح غير الموزعة

 . * رصيد الخسائر التجارية المتراكمة
  * الفائض أو العجز الناتج من إعادة تقدير عناصر المركـز المالى.

 . المستترة* شهرة المحل 
  * أقساط التأمين على حياة الشركاء .
 .  * أرصدة الحسابات الجارية للشركاء

  . وسوف نناقش فى الصفحات التالية المعالجة المحاسبية لتجميـع حقوق الشركاء
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 - : رصيد رأس مال الشركاء - 1

نعتبر رأس مال الشركاء  أساس حقوقهم وأن باقى حقوق الشـركاء سـوف يـتم  

  . تجميعها فى حساب رأس المال

 األرباح أو الخسائر الناتجة عن الفترة المحاسبية قبـــل  االنضمام : - 2

ـرة المحاسـبية  يتطلب انضمام شريك ضرورة قيـاس نتـائج األعمـال عـن الفتــــ

وجدير بالذكر أن قرار االنضمام   .ريك الجديد مباشرةالسابقة لقرار انضمام الش

قد يتخذ فى نهاية فتــرة  محاسبية منتهية وبداية فترة محاسبية جديـدة وفـى هـذه 

ـا لعقـد   الحالــة تكون الحسابات الختامية قد أعدت ووزعت نتـائج األعمـال طبـق

  . الشركة

ـرة المحاسبية وبـذلك وفى بعض األحيان قد يتخذ قرار انضمام شريك خالل الفت

مـن بدايـة الفتـرة المحاسـبية حتـى   تواجه الشركاء مشكلة تتعلق بنتائج األعمـال

 -الشركاء هذه المشكلة بأحد حلين هما:  تاريخ االنضمام وقد يواجــه

  : الحييل األول

ـك قـد يفضـل الشـركاء  إجراء جرد يؤدى إلى تكاليف قـد تفـوق العائـد منـه لذلــ

  البديل التالى

  : لحييل الثانىا

ـة لقيـاس نتـائج األعمـال  االنتظار بدون جرد فعلى حتى نهاية الفتـرة المحاسبيــ

من الفترة السـابقة النضـمام شـريك   وتخصيص األرباح أو الخسائر بين الجـزء

ـس  وذلك الجزء الالحق له وقـد  يتفق الشركاء على ذلك التخصيص بإحدى األـس

  اآلتيـة:ـ

األعمال )صافى األرباح أو صافى الخسائـر( بـين الجـزأين تخصيص نتائج  -أ 

من الفترة المحاسبية بنسـبة المـدة الزمنيـة وهـذا األسـاس ال يفضـل إال إذا كـان 

النشاط موزعا توزيعـــا متساويا على مدار الفترة المحاسبية ذلك ألنه فى حالــة 

الى فــى التـ  موسـمية النشـاط يصــبح هـذا األســاس غيـر ســليم ويفضـل األـســاس

  . التخصيص 

تخصيص نتائج األعمال بين جزئى الفترة المحاسبية حسـب رقـم األعمـال  -ب 
  : اآلتى وحسب المدة الزمنية ويطبق هذا األساس على النحو

  تخصيص مجمل الربح على أساس حجم النشاط لكل جزء من الفترة - 1
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بالتكـاليف  تخصيص المصروفات المرتبطة بحجم النشاط والتى تعــــــرف - 2

 . المتغيرة على أساس حجم النشاط )رقم األعمـال( لكل جزء من الفترة

ـس  بحجـم  - 3 تخصيص المصروفات الزمنية التى ترتبط بمضى الـزمن وليـــ

 النشاط والتى تعرف بالتكاليف الثابتة على أساس الزمن

ـاميتم استخراج صافى الربح لكـل مـن الفتـرة قبـل  - 4 والفتـرة بعـد   االنضمـــ

قبل االنضـمام علـى الشـركاء   االنضمام ثم يتم توزيع صافى الربح للفتـرة

للفتـرة بعـد االنضـمام فتـوزع علـى الشـركاء   القدامى أما صافى الــربـــح

  . جميعا بما فيهـم الشريك المنضــم

  : رصيد االحتياطى العام واألرباح غير الموزعة - 3

ى العام فى تاريخ االنضمام أحـــد حقـــوق  الشركاء القدامى لذلك يمثل االحتياط

فهو يخصهم وحدهم دون الشريك الجديــد المنضم وقد يتفق الشركاء فـى تـاريخ 

  االنضمام على أحد الحلين اآلتيين بخصوص االحتياطى العام :ـ

 الحييل األول: 

  إلغاء االحتياطى العام :ي

ـن الشـركاء بنسـبة يترتب على هذا الحل توزيـع  ـام بيـــ رصـيد االحتيـاطى العــ

 االحتياطى العـام وزيـادة رأس  األرباح والخسائر مما يؤدى إلـى قفـــل حســاب 

 مال الشركاء الحالييـن ويكــون القيد الالزم بدفتر اليومية كما يلى :ـ

  * من حـ/ االحتياطى العام

  * إلى حـ/ رأس المال

 الحيييل الثانييى:
 ء على االحتياطى العام :ياإلبقا

قد يتفق الشركاء فيما بينهم أن يظل رصيد االحتيـاطى العـام فـى الـدفاتر بـدون 
توزيع بسبب رغبتهم فى عدم زيادة رؤوس أموالهم وفى ظل هـذا االتفـاق يظـل 
ـع ويترتـب علـى ذلـك أن الشـريك الجديـد  حساب االحتياطى العـام بـدون توزيــ

الحاليين هذا االحتياطى مستقبال لـذلك فـان تحقيـق العدالـة سوف يقاسم الشركاء 
ـذا ـد هــ   النسبية بين الشركاء يتطلب احتساب نصيب الشريك الجديد فـى رصيـــ
ـك النصـيب . وقـد  االحتياطى على أن يقوم بتعويض الشركاء الحاليين عن ذلــــ

ر اليومية يتم ذلك التعويض بصفة شخصية وال يتطلب ذلــــك  إجراء قيد فى دفت
  . اليومية بل يكتفى بكتابة مذكــرة بدفتـر
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وقد يتم التعويض عن طريق الشركة حيث يودع الشريك الجديد قيمة التعـويض 

ــدامى أو  ــال الشــركاء الق ــى حســاب رأس مـــــ ــى إل ــى أن يعل ــدى الشــركة عل ل

  حساباتهم الجارية ويكون القيد الــالزم الثبات ذلك :ـ

  * من حـ/ النقدية

 ) إلى حـ / رأس مال الشركاء )القدامى* 

 )القدامى( أو إلى حـ/ الحسابات الجارية

 : رصيد الخسائر التجارية المتراكمة - 4

تـؤدى الخسائر التجارية المتراكمة إلـى تخفـيض حقـوق الشـركاء لـذلك يتطلـب 

ـى الشـركاء الحـاليين فـى حالـة  ـا علــ األمر قفل حساب هذه الخسائــر بتوزيعهــ

  شريك وجدير بالذكر أن توزيع  هذه الخسائر يتم بنسبة اقتسام الشركاء انضمام

  ويتم إثبات ذلك كما يلـى:ـ. لألرباح والخسائر

 * من حـ/ رأس مال الشركاء )الحاليين( 

 . * إلى حـ/ خسائر تجارية متراكمـة

 -الفائض أو العجز الناتط عن إعادة تقدير عناصر المركز المالى: -5

ـادةقد يتفق ا  تقـدير عناصـر   لشركاء على أن يـتم االنضـمام علـى أسـاس إعـــ

المركز المالى. لذلك غالبا ما ينتدب خبير لهذا الغرض وينتهى الخبيـر مـن أداء 

مهمته بإعداد تقرير مفصل عمـا توصل إليه من نتائج بخصوص المركز المالى 

ـى المحاسبين إثبات تلك النتائج بـدفاتر الشـرك  ويقـــع علــــى ة وقـد أوضـحنا ـف

النهائيـة لعمليـة   فصل سابق كيفية ذلك.وفى هذا الفصل نود أن نؤكد أن النتـائج

الحاليين فقط فإذا كانت فائضـا   إعادة التقدير يجب أن تكون من نصيب الشركاء

ويؤدى إلى زيادة حقوقهم وتكون المعالجة التـى  استوجب األمر أن يوزع عليهـم

  :ـ تتم بالدفاتـر كما يلــى

 من حـ/ إعادة التقدير *

 ( * إلى حـ/ رأس مال الشركاء ) الحاليين

أما إذا كانت النتائج النهائية عجزاً فان المعالجة السليمـة تستوجب توزيعه علـى 

   .الشركاء الحاليين وتخفيض حقوقهم تبعا لذلك
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   : شهرة المحل المستترة ـ  6

ـرة ذلـك ألنهـا أحـد فى حاالت انضمام شريك يتم احتساب  شهرة المحل المستتــ

بخصوص الشهرة المستترة علـى   حقوق الشركاء الحاليين . وقد يتفق الشركــاء

 أحد الحلول اآلتية :ـ 

 : إظهار شهرة المحل بكامل قيمتها :ـ الحييل األول 

ـا يـؤدى إلـى جعـل  ويــرى مؤيـدو هـذا الـرأى أن إثبـات الشـهرة بكامـل قيمتهــ

ويترتب على إثبات شهرة المحل   بر عن المركز المالى بشكل سليــمالميزانية تع

 -الشركاء الحاليين بالقيد اآلتــى :  إضافة قيمتها إلى حساب رأس مال

  * من حـ/ شهرة المحل

 * الى حـ/ رأس مال الشركاء

وبذلك يكون رأس مال الشركاء قد تضمن شهرة المحـل كأحـد حقـوقهم  والـذى 

   . د حصة الشريك الجديد المنضمسيتخذ كأساس لتحدي

  أن تظل الشهرة مستترة : الحل الثانى 

ـة ال يفـتح أى  قد يتفق الشركاء علـى أن تظـل الشـهرة مسـتترة وفـى هـذه الحاـل

أن يـتم احتسـاب نصـيب   حساب للشهرة بالـدفاتر ولكـن تقضـى العدالـة النسـبية

 الشريك المنضم فى الشهرة المستترة ويقوم  بتعويض الشركاء الحاليين عن ذلك

وقد يتم سداد التعويض عن طريق الشركة أى يودع الشريـــك  الجديد التعويض 

      على النحو التالى :ـ   بالشركة ويُعلى لحقوق الشركاء ويكون القيــد 

  * من حـ/ النقدية

 ـ/ رأس مال الشركاء )الحاليين (* إلى ح

 إلى حـ/ الحسابات الجارية  أو 

  :أن تظهر الشهرة بنصيب الشريك المنضم فقط :الحييل الثياليث

قد يتفق الشركاء على إظهار شهرة المحل بمقـدار الـثمن الـذى  يـدفع فيهـا فقـط 

)الــذى يشــتريه الشــريك المنضــم( ويقــدر بنصيــــب  الشــريك الجديــد المنضــم . 

     يكون قيد اليومية الالزم :ـو

  * من حـ/ شهرة المحل )بنصيب الشريك الجديد(

 * إلى حـ/ رأس مال الشركاء )القدامى( 
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  -: أقساط التأمين على حياة الشركاء -7  

إذا كانت الشركة قد أمنت على حياة الشركاء فــانه  عنـد انضـمام شـريك جديـد 

 : يجب التفرقة بين حالتين

 ظهور قيمة استردادية لوثيقة التأمين  الحالة األولى:

ـن  يتضـمنها حسـاب رأس  فى هذه الحالة تكون القيمة االستردادية لوثيقة التأمـي

 مال الشركاء الحاليين والذى يتخذ كأســاس  لتحديد حصة الشريك المنضم .

 التأمين :ـ : إذا لم تكن قد ظهرت قيمة استردادية لوثيقـة الحالة الثانيية

فى هذه الحالة يتطلـب األمـر احتسـاب مـا يخـص الشـريك المنضـم فـى أقسـاط 

التأمين على حياة الشركاء التى تحملها الشركـــاء الحاليين على أن يتم تعـويض 

 ن :ـويتم سداد هذا التعويض بأحد صورتي الشركاء الحاليين عن ذلك النصيب 

  : أي التعويض بصفة شخصية

 .وهذا ال يتطلب معالجة محاسبية فى دفاتر الشركة - 

  : ب ي التعويض عن طريق الشركة

حيث يقوم الشريك بسداد التعويض للشركة علـى أن يعلـى لحقـوق  الشـركاء  - 

 الحاليين وتكون المعالجة المحاسبية.

  * من حـ/ النقدية

 )للشركاء الحاليين( * إلى حـ/ الحسابات الجارية

 أرصدة الحسابات الجارية للشركاء الحاليين : -8

فانـه فـى حالـة  تؤثر أرصدة الحسـابات الجاريـة للشـركاء علـى حقـوقهم ولـذلك

للشركاء الحـاليين وفـى هـذا   انضمام شريك من األفضل قفل الحسابات الجاريـة

  : الشأن نفرق بين حالتين

  رصيد الحساب الجارى للشري  دائنا :يحالة كون : الحالة األولى 

فى هذه الحالة يقفل الحسـاب الجـارى للشـريك بجعلـه مـدينا  ويضـاف لحسـاب 

 -: رأس مال الشريك ويكون القيد الالزم الثبات ذلك

 .... * من حـ/ جارى الشريك

   * إلى حـ/رأس مال الشريك

 :ـحالة كون رصيد الحساب الجارى مدينا  -الحالة الثانية:

ـه طـرف  فى هـذه الحالـة يقفـل الحسـاب الجـارى للشـريك ويخصـم مـن حقوقـــ

  -: الشركة ويكون القيد الالزم الثبات ذلك
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  ... * من حـ/ رأس مال الشريك

  .... * الى حـ/ جارى الشريك

فييى رأس  ي  وتقييديم حصييتهمرحليية إثبييات انضييمام الشيير: المرحليية الثانيييية 

 المال:ي 

بعد االنتهاء من المرحلة األولى السابق عرضها ومناقشـتها تكـون كافـة حقـوق 

ـات رأس  مـالهم . وبنـاء عليـه تتحـدد  الشركاء الحاليين قـد تجمعـت فـى حسابــ

حصة الشريك الجديد وذلك كنسبة مـن إجمـالى رأس مـال الشـركاء الحـاليين أو 

   الشركاء ..... الخ كحصة مماثلـــة ألحــد 

وعند إثبات انضمام الشريك وتقديم حصته فــى رأس الــمال  فـإن ذلـك يتوقـف 

   على طريقة االنضمام حيث توجد طريقتان :ـ

الشــركاء  : انضــمام الشــريك علــى أســاس شــراء حصــته مــنالطريقيية األولييى 

 :الحاليين

حصة الشريك الجديـد وفى هذه الطريقة يتم إثبات تنازل الشركاء الحاليين عــن 

   : ويتم ذلك بالقيد اآلتى

  * من حـ/ رأس مال الشركاء الحاليين

  * إلى حـ/ رأس مال الشريك الجديـد 

كما يتم إثبات تقديم الشريك الجديد مقابل حصته فـى رأس المـال وذلـك يتوقـف 

  : على طريقة السداد حيث يوجد احتماالن

مقابل حصته عن طريق الشركة إذ يقدم الشريك سداد الشريك : االحتمييال األول

  : بالقيد اآلتــى  نقدية تُعلى لحساب جـارى الشـركاء لحيـن سحبها ويتم اإليداع

  * من حـ/ النقدية

   * إلى حـ/ الحسابات الجارية للشركاء

 * عند سحب الشركاء لهذه المبالغ يتم إثبات القيد اآلتـى :ـ

  للشركاء الحاليين* من حـ/ الحسابات الجارية 

 * إلى حـ/ النقدية

سـداد الشـريك مقابـل حصـته للشـركاء بصـفة شخصـية فـى : االحتمييال الثانييى

ـن بصـفة  هـــذا االحتمال يسدد الشـريك المنضـم مقابـل حصـته للشـركاء الحاليـي

بإثبات ذلك فـى شـكل  شخصية وهذا ال يتطلب قيود بدفتر اليومية ولكن يكتفـــى

  .يومية عامـةمذكرة قيد 
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: انضــمام الشـريك الجديــد علـى أســاس اسـتثمار أمــوال جديــدة الطريقية الثانيية

 -بالشركة :

ـوال جديـدة إضـافية  ـه أمــ فى هـذه الطريقـة يقـدم الشـريك الجديـد مقابـل حصـت

 بالقيــد اآلتــى:ـ  لتستثمر فى أعمال الشركة ويتم إثبات ذلـــك

  * من حـ/ النقدية

 الشريك الجديد  * إلى حـ/ رأس مال

 مقارنة بين طريقتى االنضمام:ـ  

 يتضح من مقارنة طريقتى االنضمام أن:ـ 

فى الطريقـة األولـى )طريقـة شـراء حصـة مـن الشـركاء( يظـل راس مـال  -1

ـل االنضـمام ولكـن يقـل رأس مـال   الشركة اإلجمالى بعد االنضمام كما هو قبـــ

  . الشركاء القدامى بمقــدار حصة الشريك الجديد 

ويلجأ الشركاء إلى هذه الطريقة عندما يكونوا فى حاجة إلى أموال نقدية إلنفاقها 

ـة  فى حياتهم الخاصة مـع عـدم إمكانيـة تخفـيض رأس المـال اإلجمـالى للشـركــ

 . بسـبــب استغــالل كليـــة

)طريقة استثمار أموال جديده( يـزداد رأس مـال الشـركة  فى الطريقة الثانية -2

اإلجمالى بعد االنضمام بمقدار حصة الشـريك الجديـد دون تنـازل مـن الشـركاء 

ـى  ـة إلــ الحاليين ويفضل الشركـــاء هذه الطريقة عندما تكون الشـركة فـى حاـج

 أمـــــوال إضــافية. لتمويــل التوســعات أو إلحــالل واســتبدال أصــولها  الثابتــة أو

ـان  الشـركاء الحـاليين زيـادة رأسلزيادة رأس المال العامل وال يكون فى   إمكــ

  . مالهم

 (3تدريب عملى رقم )
أكرم وأكمل شريكان فى شركة تضامن يقتسمان األربـاح والخسـائر  بالتسـاوى 

 كان المركز المالى للشركة على النحو  التالى :ـ 1/1/2020وفى 

سـيارات  -120000آالت ومعدات – 75000أصول وأرصدة مدينة : عقارات 
 10000نقدية  – 28000مدينون   – 65000بضاعة  - 50000

   -100000رأســـمال اكمـــل   100000األرصـــدة الدائنـــة : رأســـمال أكـــرم  
دائنـون  - 500جـارى أكمـل  – 500جارى أكـرم    – 20000احتياطى عام 

مجمـع اهـالك  – 5000مجمع اهـالك مبـانى  - 39000أوراق دفع  -40000
  3000مخصص ديون  -  20000 مجمع اهالك سيارات  -20000آالت 
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وفى التاريخ السابق اتفق الشريكان علـى انضـمام أشـرف إلـى  الشـركة وذلـك  
 علمت أن :ـ  على أساس إعادة تقدير عناصر المركز المالى فإذا

تم انتداب خبير إلعادة تقدير عناصـر المركـز المـالى وقـد تضـمن تقريـر  :أوالً 
 : الخبير المالحظات التالية

ــى ينتظــر أن تحققهــا الشــركة  مســتقبال األرـبـ  -1 ــة الســنوية الت ــر العادي اح غي
 %  15ج وأن معدل األرباح غير العادية 4500

جنيه حملت لحسـاب أ.خ كمصـاريف  صـيانة  5000أن هناك مبالغ قدرها  -2
جـ تكلفة إنشاء طابق جديد فى ديسـمبر  4500  :واصالح المبانى تتكون من

   ت للطوابق القديمةمصاريف ترميما والباقى 2019
 . جـ 75 000يقدر المخزون السلعى بمبلغ  - 3
ـه  يجـب تكـوين  3000أن هناك ديون معدومة غير مثبتة بالـدفاتر  -4 ـ وأـن ـج

 % . 15مخصص للديون المشكوك فيها بمعدل 
ـ وأن أتعـاب   500أن هناك ضرائب مستحقة على الشركة تقـدر بمبلـغ   -5 ـج

   . سددت نقداجـ  1500الخبير قد بلغت 
ـن اكمـل ثانيا : ينضم الشريك أشـرف علـى أسـاس شـراء حصـة مـن الشريكيـــ

  . وأكرم تعادل ثلث حقوق كل منهما بعد تأثرها بنتائـج  إعادة التقدير والشهرة
  المطلييوب:ي

     إجراء قيود اليومية الالزمة الثبات تنفيذ االتفاق السابق. -1
 . التقديرتصوير حـ/ إعادة  -2
تصوير قائمة المركز المالى عقب انضمام الشريك أشــرف مباشرة بفـرض  -3

أن الشركاء اتفقوا على إظهـار شـهرة المحـل المسـتترة وأنهـم سـوف يقتسـمون 
 . األرباح والخسائر بعـــد انضمام أشرف بالتساوى

 (3حييل التدريب العملى رقم )
 قيود اليومية الالزمة:   -1
 هرة المحل ش من ح/ 30000   

 رأس المال    الى ح/                           
 أكرم  150000                                      
 أكمل   15000                                      

 " اثبات شهرة المحل "

 من ح/ اعادة التقدير            5000                
 الى مذكورين                                             
 ح/ المدينين   3000                                  
 ح/ الضرائب المستحقة   500                                 
 ح/ النقدية "اتعاب الخبير "1500                                

 " اثبات خسائر اعادة التقدير "

 



251 

 من مذكورين                      
 ح/ العقارات  4500                        
 ح/ المخزون  10000                        
 قيها  ح/ مخصص ديون مشكو   500                          

 الى ح/ اعادة التقدير 15000                                                 
 " اثبات خسائر اعادة التقدير "

 من ح/ اعادة التقدير   10000                            
 الى ح/ رأس المال                                             

 أكرم  5000                                               
 أكمل          5000                                             

 " توزيع صافى أرباح اعادة التقدير "
 

 من ح/ االحتياطى العام   10000                                     
 الى ح/ رأس المال                                                           
 أكرم  5000                                               
 أكمل          5000                                             

 " توزيع  االحتياطى العام  "

 من ح/ الحسابات الجارية                      
 أكرم  5000                            
 أكمل   5000                          

 الى ح/ رأس المال                                                           
 أكرم  5000                                               
 أكمل          5000                                             
 " الغاء الحسابات الجارية   "                             

 
 من ح/ راس المال " الشركاء القدامى "                       

 أكرم  43500                                  
 أكمل  43500                                 

 ح/ رأس مال أشرف " الجديد "  الى   87000                                     
 " تنازل الشريكان القدامى عن حصة  الشري  الجديد "

 

 . يقوم الطالب بتصوير ح/ اعادة التقدير بنفسه  تصوير حـ/ إعادة التقدير - 2

تصوير قائمة المركز المالى عقب انضمام الشريك أشــرف مباشرة بفـرض  -3
المحـل المسـتترة وأنهـم سـوف يقتسـمون أن الشركاء اتفقوا على إظهـار شـهرة 

يقوم الشري  أشيرف الجدييد . األرباح والخسائر بعـــد انضمام أشرف بالتساوى
 بسداد مقابل حصته فى رأس المال بصفة شخصية للشركاء القدامى 
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 ( 4تدريب عملى رقم )

فى التدريب السابق بفرض أن الشركاء اتفقوا على أن تظــل  الشهرة مسـتترة . 

ـرم  وأكمـل عـن نصـيبه فـى  الشريك أشرف سـوف يعـوض وأن  الشـريكين أكــ

  الشهرة المستترة

  بيان أثر ذل  على الحل فى التدريب السابق -المطلوب :

 -( :4حل التدريب العملى رقم ) 

 أثر عدم إظهار الشهرة فى الدفاتر :ـ

 . ال يفتح أى حساب للشهرة وبالتالى ال تظهر بقائمة المركز  المالى -1

جـ  10000حقوق الشريكين أكرم وأكمل الظاهرة فى الميزانيـة بمقدار   تقل -2

 لكل منهما . )نصيب كل منهما فــــى الشهرة بعد االنضمام

ـر والميزانيـة  -3 ـى الدفاتـــ تصبح حصة الشريك أشرف المنضم كما تظهـر فــ

ــه يقــوم بســداد مقابــل هــذه الحـصــة 77000 ـجــ إلــى  87000  ـجــ ولكن

ـ  تمثـل 10.000وقـدرها   الشريكين أكرم واكمل وهذه الزيادة المدفوعة ـج

  . مستترة حسب اتفاق الشركاء  نصيب الشريك فى الشهرة التى ستظل

 (5تدريب عملى رقم )

ـم علـى أسـاس 3فى التدريب رقم ) ( بفـرض أن الشـريك أشـرف سـوف ينضـــ

ـلاستثمار أموال جديده بالشركة بحصة   مـن أكـرم وأكمـل. تساوى حصـص كــ

  . وبفرض ثبات كافة المعلومات األخرى

 بيان اثر المعلومات الجديدة على الحل السابـق المطلييوب :ي

 (  :ي5حيييل التدريب رقم  ) 

( 3يتم تجميع حقوق الشريكين أكرم وأكمل كما هو فى حــل التدريب رقـم ) -1

 . الشركاء إظهار الشهرة  بما فى ذلك الشهرة طالما أن اتفــاق

( 5جـ لكل منها فـــى التدريب رقم) 130500حقوق الشريكين أكرم وأكمل  -2

 .كما  هى وفى هذا التدريب تظل حصة كل شريك

ج 130500يقدم الشريك أشرف أموال جديدة تزيـد أصـول الشـركة بمبلـغ   -3

 .وتظهر 
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 ( 6تدريب عملى رقم )

ـل الشـهرة مسـتترة فى التدريب السابق بفرض أن  الشركاء اتفقـوا علـى أن تظــ

  . وبفرض ثبات كافة المعلومات األخرى

  بيان أثر المعلومات الجديدة على الحل السابق المطلييوب :ي

 6رقم   حيييل التيدرييب 

 . ال يظهر أى حساب للشهرة بالدفاتر وال الميزانية -1

 لمـا  أن االتفاق عدمال تتضمن حقوق الشريكين أكرم وأكمل شهرة محل طا -2

كما هو موضح بالجدول اآلتى :"يعـده  وتكون حقوق كل منهمـا إظهار الشهرة .

 الطالب "

  :يقدم الشريك أشرف مقابل حصته فى الشركة على النحو التالى -3

ـ مبلــغ  ـ 115500أ  ليســتثمر فــى الشــركة وهــو مبلــغ يماـثــل الحقــوق  ،جــ

  : ذلك بالقيد اآلتى الشريكين ويتم إثبات الظاهرة بالدفاتر ألى من 

  من حـ/ النقدية 115500 

 إلى حـ/ رأس مال الشريك أشرف 115500

جـ كتعويض للشريكين أكرم وأكمل عما سيــؤول إلى الشريك   10  000ب ـ  

التعويض بصفة شخصية ال يتطلـب  الجديد مـن الشهرة المستترة فإذا تم سداد 

وإذا تـم السـداد عـن طريـق  .قيـــود بالدفاتر ويكتفـى بمـذكرةاألمر إجــــراء 

  :الشركة فانه يجرى القيد اآلتى

  من حـ/ النقدية 10000

  إلى الحسابات الجارية

  جارى أكرم 5000

 جارى أكمل  5000

  : انسحياب شيري  4/  11
يقصد بانسحاب شريك خروج أحد الشركاء من الشـركة باالنفصـال أو   

فى شروط عقد الشـركة وحـدوث تعـديل  ت الوفاة مما يترتب عليه إحداث تعديال
بنود عدة يجب أن يتفـق   أيضا فى رأس المال أو فى حصص الشركاء وهنـــاك

 أهم هذه البنود:ـ الشركاء عليها عند انسحاب شريك مـــن
كانت حقوق الشريك المنسحب سيتم تحديدها بنــاء على إعادة التقـدير ما إذا  -1

   .أم ستتحدد عن أساس القيم الدفترية
ـوال الشـركة أم  -2 ما إذا كانت حقوق الشـريك المنسـحب سـوف تسـدد مـن أـم

  .ستسدد من األموال الخاصة لباقى الشركاء
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ين سيسـتمرون فـى نسبة اقتسام األرباح والخسـائر بـين بـاقى الشـركاء الـذ  - 3
   . الشركة بعد االنسحاب 

فى حالة وجود شهرة محل مستترة هل سيتم اإلبقاء عليها مسـتترة أم سـيتم  - 4
  .إظهارها بنصيب الشريك المنسحب فقط   إظهارها بقيمتها كاملــة أم سيتــــم

ـى العـام بالكامـل أم  -5 فى حالة وجود احتياطى عام هل سـيتم إلغـاء االحتياطــ
 فقط أم سيتم اإلبقاء عليه   سيتم تخفيضه بنصيب الشريك المنسحـب 

  المحاسبييية عن انسحياب شريييي  
يجب أن يلتزم القائمون بالمحاسبة عن انسحــاب شريـــــك بالمبـادئ واألصـول 

التزامهم باتفاق الشركاء والذى يترتب  المحاسبية المتعارف عليها إلـــى جانـــب 
الشركة. وسوف نتناول المحاسبة عن انسحاب شريك مـن   عقـد عليه تعديال فى 

   خــــالل مرحلتين نناقشهما على النحو اآلتــى :ـ
، تحديـد وتجميــع حقــوق الشـريك المنســحب تمهيــدا لســدادها -المرحلية األولييى:

 -: تتألف حقوق الشريك المنسحب من عدة عناصر هىو
 رصيد رأس مال الشريك المنسحب. -1
شــريك فــى صــافى أربــاح أو صــافى خساـئــر الفتـــــرة المحاســبية نصــيب ال -2

  . السابقة على االنسحاب 
ــر  -3 ــاح غي ــاطى العــام واألرب نصــيب الشــريك المنســحب مــن رصــيد االحتي

  . الموزعة حتى تاريخ االنسحاب 
 . نصيب الشريك المنسحب فى رصيد الخسائر التجارية المتراكمة -4
صيد الفـائض أو العجـز النـاتج عـن  إعـادة نصيب الشريك المنسحب فى ر  -5

   . تقدير عناصر المركز المالى
  نصيب الشريك المنسحب فى شهرة المحل المستترة. -6
نصيب الشريك المنسحب فى أقساط التأمين على حياة الشركاء  المدفوعة أو   -7

  .نصيبه فى التعويضات المحصلة من شركة التأمين
 يك المنسحب . رصيد الحساب الجارى للشر -8

وسوف نناقش هذه العناصر من حيث كيفية احتسابها ومعالجتها  ضـمن حقـوق 
  -: الشريك المنسحب على النحو التالى

  :رصيد رأس مال الشري  المنسحب -1
ـد قـدمها    يمثل رصيد رأس مال الشريك المنسحب الحصة التى كان قـــ

عقـد  الشـركة  محـددة فـىالشريك كحصة فـى رأس مـال الشـركة وهـى تكـون 
ـد يمثـل أسـاس أو  وسوف نعتبر أن حساب رأس مال الشريك وما به مـن رصـي

 .نواة حقوق الشريك والذى سوف تتجمع فيه باقـــى حقوقه
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 نصيييب الشييري  المنسييحب فييى األربيياح أو الخسييائر الناتجيية عييين  الفتييرة -2
  :المحاسبية قبل االنسحاب

ــرة   يتطلــب انســحاب شــريك ضــرورة قيــاس  ــائج األعمــال عــن الفـت نت
ـا هـو  الحـال بالنسـبة  المحاسبية السابقة لقرار انسحاب الشريك مباشـرة . وكمــ
النضمام شريك فإن قرار انسحاب شريك قد يتخـذ فى نهاية فترة محاسبية معينة 

هذه الحالة تكون الحسابات الختاميـة قـد أُعـدت  وبداية فترة محاسبية جديدة وفى
طبقـا لنصـوص  ج  األعمال )صـافى الـربح أو صـافى الخسـارة(ووزعت نتائـــ

  . العقد 

ـرة  المحاسـبية       وفى بعض األحيان قد يتخذ قرار انسحاب شريك خالل الفـت
مـن بدايـة  وبذلك تواجه الشركاء مشـكلة تتعلـق بنتـائج األعمـال المتعلقـة بالمـدة

هـذه المشـكلة بأحـد تاريخ االنسحاب وقد يواجـه الشـركاء  الفترة المحاسبية حتى
 حليــن وهما نفس الحلين اللذين سبق مناقشتهما فى حالة انضمام شريك .   

وأياً كان الحل الذى اسـتقر عليـه رأى الشـركاء فـإن األمـر ينتهـى  بإضـافة     
ـرة  السـابقة لالنسـحاب  نصيب الشريك المنسحب فى صافى األرباح عـن الفتــــ

 : إلى حقوقه بالقيد التالى
  حـ/ التوزيع* من 

 * إلى حـ/ رأس مال الشريك المنسحب  

أوقد ينتهى األمر بخصم نصيب الشـريك المنسـحب فـى صـافى الخسـارة  عـن 
  : الفترة السابقة لالنسحاب من حقوقه بالقيد اآلتى

  * من حـ/ رأس مال الشريك المنسحب 
 *إلى حـ/ التوزيع

    االنسحابرصيد االحتياطى العام فى تاري   -3
للشريك المنسحب نصيب فى االحتياطى العام لذلك يتطلب األمـر تحديد نصـيب 

ـذى  تتجمـع فيـه كافـة حقوقـه وقـد  .الشريك فيه وإضافته لحساب رأس ماله  الــ
يتفق الشركاء على التصرف فى االحتياطى العام عنـــد  انسحاب شريك بإحـدى 

 الطرق اآلتية :ـ  
 :اء االحتياطى العامالطريقة األولى: إلغ 

يتم إلغاء االحتياطى بتوزيعه على جميع الشـركاء وفقـا لنسـب  توزيـع األربـاح 
والخسائر المتفق عليها ويترتب على ذلك إضافة  االحتيـاطى العـام إلـى حسـاب 

  -رأس مال الشركاء جميعا ويكــــون  القيد الالزم الثبات ذلك:
  * من حـ/ االحتياطى العام

 أس مال الشركاء* إلى حـ/ ر
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 تخفييييييض االحتيييييياطى العيييييام بنصييييييب الشيييييري   الطريقييييية الثانيييييية:
 فقط:ي  المنسحب

قد يقرر الشركاء تخفيض رصيد االحتيـاطى العـام بنصـيب الشـريك المنسـحب 
فقط ويترتب عل ذلك زيادة رأس مال الشريك المنسحــب بنصيبه فى االحتياطى 

 :الحالةالعام ويكون قيد اليومية فى هذه 
  * من حـ/ االحتياطى العام

 * إلى حـ/ رأس مال الشريك المنسحب 

   اإلبقاء على رصيد االحتياطى العام: الطريقة الثالثة
قد يقرر الشركاء عدم المساس بحساب االحتياطى العـام أى يظـل بعـد انسـحاب 
الشريك كما كان قبل االنسحاب. وفى هذه الحالـة  يتطلب األمر إضـافة نصـيب 

حساب رأسماله ويتحمل ذلـك بقيـة الشـركاء  الشريك فى االحتياطى العام إلــــى
  : باعتباره تعويـــــض للشريك المنسحب ويكون قيد اليومية الالزم الثبات ذلك

 * من حـ/ رأس مال الشركاء )الذين سيستمرون فى الشركة( 
  * إلى حـ/ رأس مال الشريك المنسحب 

ـى  االحتيـاطى فهنـاكونالحظ أنه مهما   اختلفت الطريقة المتبعة للتصـرف فـــــ
ـوق  الشـريك المنسـحب تـزداد  شيء مشترك فى كافة هـذه الطـرق وهـو أن حـق

 .   بنصيبه فى االحتياطى العام

   :نصيب الشري  المنسحب فى رصيد الخسائر التجارية المتراكمة -4
االنسحاب فإنه يجـب  تاريـــــخإذا وجد لدى الشركة خسائر تجارية متراكمة فى 

تحديد نصيب الشريك المنسحب فى تلـــك الخسائر وخصمها من حقوقه . وغالباً 
مــا يُقــرر الشــركاء قـفــل حســاب الخســائر التجاريــة المتراكمــة بتوزيعهــا علــى 

   :الشركـاء بنسبة األرباح والخسائر ويكون القيد الالزم الثبات ذلك
 )بـما فى ذلك الشريك المنسحب(* من حـ/ رأس مال الشركاء 

 .إلى حـ/ الخسائر التجارية المتراكمة

 نصيب الشري  المنسحب فيى رصييد الفيائض أو العجيز النياتط عين إعيادة -5
   تقدير عناصر المركز المالى:ي

ـادة تقـدير عناصـر  عندما يتفق الشركاء علـى انسـحاب شـريك علـى أسـاس إـع
المركز المالى والـذى  عناصر تقدير العــادةالمركز المالى فإنهم ينتدبون خبيراً 

ينتهى من أداء مهمتــه بتقديم تقرير مفصـل عمـا توصـل إليـه مـن نتـائج تتعلـق 
 المالى . بالمركز

ـر الشـركة علـى نحـو مـا  ويقع على المحاسبين إثبات نتائج إعادة التقـدير بدفاتــ
   . أسلفناه فى الفصول السابقة
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 على أن النتائج النهائيـة لعملية إعادة التقـدير يجـب وفى هذا الفصل نود التأكيد  
  . ذلك الشريك المنسحب   أن يتحملها الشركاء جميعا بما فى

فإذا كانت النتائج النهائية إلعادة التقدير فائضا فانـه يوزع على جميع الشـركاء  
 ذلك بالقيد اآلتى :ـ   ويؤدى إلى زيادة رأس المال ويتم إثبات 

    * من حـ/ إعادة التقدير
 الى حـ/ رأس مال الشركاء

أما فى حالة كون نتائج إعادة التقدير عجزاً فإنه يوزع أيضا على جميع الشركاء 
  -ويؤدى إلى تخفيض رأس المال ويتم إثبات ذلك على النحو اآلتـى:

  * من ح/ رأس مال الشركاء 
   * إلى حـ/ إعادة التقدير

  : نصيب الشري  المنسحب فى الشهرة المستترة -6
 لب األمر تقدير واحتساب قيمـــة الشهرة المسـتترةفى حالة انسحاب شريك يتط 

. تجميعهـا وتحديد نصيب الشريك المنسحب فيهـا وإضافتها إلى حقوقه التـى يـتم
ـرة يمكـن أن ـوص الشهــــ يتفـق  وجدير بالذكر أن هناك ثالثـة احتمـاالت بخـص

  : الشركاء على إحداها
   االحتمال األول : إظهار شهرة المحل بكامل قيمتها :ي 
إذا اتفق الشركاء على إظهار شهرة المحل بكامل قيمتهـا فإنه يترتب على ذلـك  

فتح حساب للشهرة وإضافة قيمة الُشهـــرة لحساب رأس مال الُشركاء جميعا بما 
 ويتم إثبات ذلك بالقيد اآلتـــى :ـ  فى ذلك الشريك المنسحـــب 

   * من حـ/ الشهرة
 * إلى حـ/ رأس مال الشركاء  

  :ظهار شهرة المحل بنصيب الشري  المنسحب فقط: إاالحتمال الثانى 
ـك المنسـحب فقـط  قد يتفق الشركاء على إظهار شـهرة المحـل بنصـيب الشريــــ

بإظهار الشهرة بالثمن المدفوع  وذلك تمشيا مع العُرف المحاسبى الذى يقضـــــى
ـاً بنصـيب ويترتب على . فيها فقط ذلك االحتمال فتح حساب للشهرة يجعل مدينـــ

مــال الشــريك  الشـريك المنســحب منهــا علــى أن تضــاف القيمــة لحســــاب رأس
    : ويكون القيد على النحو التالى

  * من حـ/ شهرة المحل
 * إلى حـ/ رأس مال الشريك المنسحب 
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  :عدم إظهار أى حساب للشهرة: االحتمال الثالث
ـذه الحالـة ال يُفـتح أى   قد يتفق الشركاء على أن تظل الشهرة مستترة وفــى هـــ

ـر يتطلـب إضـافة نصـيب الشـريك   حساب لشهرة المحل فى الدفاتر ولكـن األـم
ـن حقوقـه وفـى هـذه الحالـة يُعـوض بـاقى  المنسحب فى الشهرة المسـتترة ضمــ

المعالجــة عــن نصــيبه فــى تلــك الشــهرة وتكــون  الشــركاء صــاحبهم المنســحب 
   :المحاسبية كما يلى

  من حـ/ رأس المال ) باقى الشركاء( * 
  * إلى حـ/ رأس مال الشريك المنسحب 

ويالحظ أنه بالرغم من اختالف االحتماالت الثالثة السـابقة إال أن هنـاك عـامالً 
الشريك المنسحب دائنا بنصيبه   مشتركاً أساسياً أال وهو جعل حساب رأس مـال

   محل  .فى شهرة ال

نصيب الشريك المنسحب فى أقساط التأمين على حياة الشركاء المدفوعـة أو  -7
فى حالة انسحاب أو وفاة أحد  نصيبه فى التعويضات المحصلة من شركة التأمين

أمنت على حيـاة الشـركاء فإنـه يجـب التمييـز بـين   الشركاء وكانت الشركة قــد 
  : الحــاالت اآلتيـــة
 نسحاب الشري  وكانت هنا  قيمة استردادية :ي ا :الحالة األولى 

فى هذه الحالة تظهر وثيقة التأمين ضـمن األصـول وبالتـالى فـان حسـاب رأس 
المنسحب ـ يتضـمن حقـوقهم فـى   مال الشركاء جميعاً ـ بما فى ذلــك الشريــــك
 .   وثيقة التأمين وال يتطلب األمــر أية معالجـة

 لشري  ولم تكن هنا  قيمة استردادية للوثيقة :ي الحالة الثانية : انسحاب ا
ـاط التـأمين علـى  فى هذه الحالة يتم احتسـاب حـق الشـريك المنسـحب فـى أقســ

بتعويض الشريك المنسحب عن حقه  الحياة التى تم دفعها ويقوم باقى الشركـــــاء
ـر  فى تلك األقساط وإذا تم التعويض بصفة شخصـية فإنـه التجـرى قيـود بالدفاـت

أمـا إذا قـام   اليوميـة إلثبـات سـداد التعـويض  يكتفى بإعداد مذكرة قيد فى دفترو
ـق حسـابات الشـركة فـان  باقى الشركاء بتعويض الشـريك المنسـحب عـن طريــ

األمر يتطلب إجراء قيد تسوية من شأنه أن يضيف إلى حقوق الشريك المنسحب 
 -:  القيد اآلتـــى نصيبه فى أقساط التأمين ونقترح

 من حـ / رأس مال الشركاء الباقين . 
 أو من حـ / الحسابات الجارية للشركاء الباقين .

 الى حـ / رأس مال الشريك المنسحب 

 -الحاليييييييية الثالثيييية :
ـغ التعـويض )التـأمين( يصـبح  ـاة فـإن مبـل إذا كان انسحاب الشريك بسـبب الوـف

ريك المتـوفى نصـيب فـى واجب االستحقاق وفى هـذه الحالـة يكـون لورثـة الشـ 
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ـن   األرباح الناتجة عن استحقاق مبلـغ التعـويض وهـذا الـربح ـرق بـي ـل الـف يمـث
ـة لهـا والتـى تمثـل مبلـغ التـأمين  القيمـة االستـرداديـة للوثيقة والقيمـة الرأسمالـي

ـح واضـافتة  المستحق ويتطلــب  األمر تحديد نصـيب الشـريك المتـوفى فـى الرـب
  : اآلتــى بالقيـد 

  من حـ/ وثيقة التأمين *
      * إلى حـ/ رأس مال الشريك المنسحب 

 سداد حقوق الشري  المنسحب :ي  : المرحلة الثانية
فى نهاية المرحلة السابقة تكون كافة حقوق الشريك المنسـحب  قـد تـم تجميعهـا 

وجـدير  .سداد هذه الحقـوق فى حساب رأس ماله ويتطلب األمر فى هذه المرحلة
ـوف نناقشـها علـى النحـو  بالذكر أن ـك ـس هناك ثالث طرق لسداد حقـوق الشرـي
    اآلتـــى :ـ

 سييييداد حقييييوق الشييييري  ميييين المييييوارد الشخصييييية : الطريقيييية األولييييى 
 ـ لشركاء :الباقيى 

فى هذه الطريقة تنتقـل حقـوق الشريك المنسحب إلى باقى الشركاء وبذلك تزداد 
يقوموا بتعويـض الشـريك المنسـحب عـن حصصهم فى رأس المال ومقابل ذلك 

  : وتتم المعالجة المحاسبية على النحو اآلتيييى. حقوقه هذه من أموالهم الخاصة
 . * من حـ/ رأس مال الشريك )المنسحب(

 *إلى حـ/ رأس مال الشركاء )الباقين( 
 " إثبات انتقال حقوق الشريك المنسحب إلى باقى الشركاء "

يسددون المقابـل  فإن الشركاء الباقين حقوق الشريك المنسحب.أما سداد مقابل  -
ـى فـى هـذه الحالـة بكتابـة مـذكرة  بصفة شخصية أى من أموالهم الخاصة ويكتـف

  . بدفتراليومية الثبات ذلك

  :سداد حقوق الشري  المنسحب من أموال الشركة: الطريقة الثانية
قوقـه فـى الشـركة نقـدا فى هذه الطريقة يحصل الشريك المنسحب على مقابل ح

  :من أموال الشركة ويكون القيد الالزم إلثبات ذلك
 . * من حـ/ رأس مال الشريك المنسحب 

 *إلى حـ/ النقدية 

 تحويل حقوق الشري  المنسحب إلى قرض:ي: الطريقة الثالثة
ـوق الشـريك كاملـة أو   قد يستدعـى األمـر فـى بعـض األحيـان أن تـؤجـل حقـــ

فـى هـذه الحالـة بمثابـة قـرض  أجزاء منها ألجل محدد وتكون الحقـوق المؤجلـة
  : التالـــى  للشريك ويتم إثبات ذلك على النحو

   * من حـ/ رأس مال الشريك المنسحب 
 * إلى حـ/ القرض 
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 ة المحاسبة عن انسحاب شريك :ـ  وتوضح التدريبات اآلتي
  (7تدريب عمليى رقم )

   بكرى وشكرى وفكرى شركاء متضامنون يقتسـمون األربـاح والخسـائر بنسـبة
 على النحو اآلتــى :ـ  كان المركز المالى للشركــة 1/1/2020وفى  1:  1:  2

ــدات  ــة :آالت ومع ــيارات  -75000أصــول وأرصــدة مدين ــاث  – 45000س أث
ـ  - 12000 خســائر  – 5000نقديــة  – 25000مــدينون  – 45000اعة بـض
  4000جارى فكرى  – 16000تجارية 

رأس  -50000رأسـمال شـكرى   - 50000األرصدة الدائنة : رأسـمال بكـرى
جـارى  – 2000جارى بكرى  – 12000احتياطى عام  - 50000مال فكرى 
 2000مجمـع اهـالك أثـاث  - 15000دائنون و أوراق دفـع  – 1000شكرى 

مخصص ديـون  - 15000مجمع اهالك سيارات  -25000مجمع اهالك آالت 
5000 

ـرى علـى أن يـتم  وفى التاريخ السابق وافق الشركاء على انسحاب الشـريك فكــ
ـد  انتـدب خبيـر لهـذا الغـرض  إعادة تقدير عناصـر المركـز المـالى السـابق وقـــ

 والذى قدم التقرير التالى :ـ
ج وأن  2400مستقبالً  أن تحققها الشركـــة التى ينتظراألرباح غير العادية  -1

  ٪10معدل األرباح غير العادية 
 %  25ه بنسبة تأن إهالك األثاث أقل مما يجب ويتطلب األمر زياد  -2
جـ ولم يتم تسجيل ذلك  10000تم تخريد إحدى السيارات المستهلكة تكلفتها  -3

   . فى الدفاتر
 ج . 40 000وق بمبلغ يقدر سعر البضاعة فى الس -4
ـغ  -5 ـر تبلـــــ ج وأن الـديون  5000أن هناك ديون معدومة غير مثبته بالدفاتــ

  .ج لم تسدد  2000كما بلغت أتعاب الخبير ج 19000الجيدة تقدر بمبـــلغ 
 المطييييلوب :ي 

  -: إجراء قيود اليومية الالزمة إلثبات انسحاب الشريك فكرى بفرض اآلتـى   -1
  . أ ـ اتفق الشركاء على أن تظل الشهرة مستترة 

  ب ـ اتفق الشركاء على أن يظل االحتياطى العام كما هـــو دون مساس
  .1:1تسدد حقوق الشريك المنسحب من الموارد الخاصة لباقى الشركاء بنسبة  -ج 

  . تصوير حساب إعادة التقدير وقائمة المركز المالى عقب انسحاب الشريك -2
 (  7حيييل التدريب رقم )  

  قيييييود اليييييوميييية -1
 من ح/ إعادة التقدير  22000

 نيالى مذكور
 ح/ البضاعة 5000
 ح/مجمع اهال  األثاث  500
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 ح/السيارات  10000
 ح/المدينين  5000
 ح/أتعاب الخبير  1500

 "اثبات خسائر اعادة التقدير" 

 من مذكورين 
 ح/ مجمع اهال  سيارات  10000
 ح/ مخصص ديون مشكو  فيها   4000

 الى ح/ اعادة التقدير  14000                 
 "اثبات أرباح اعادة التقدير " 

 من ح/ رأس المال 
 بكرى  4000
 شكرى  2000
 فكرى  2000

 الى ح/ اعادة التقدير   8000          
 " توزيع صافى خسائر اعادة التقدير " 

 من ح/ رأس المال 
 بكرى  16000
 شكرى  4000
 فكرى  4000

 الى ح/ خسائر تجارية متراكمة    16000          
 " توزيع صافى خسائر تجارية متراكمة" 

 من ح/ رأس مال فكرى   4000
 الى ح/ جارى فكرى  4000              

 "قفل حساب جارى الشري  " 

 من ح/ رأس مال فكرى   40000
 الى ح/ رأس المال  40000              

 بكرى  20000                               
 شكرى20000                              

 "قفل حساب راس مال الشري  المنسحب وانتقالها لباقى الشركاء " 

 المـالى عقـب انسـحاب الشـريكتصوير حساب إعادة التقدير وقائمة المركز  -2
 )يجيب الطالب بنفسه(
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 ميالحظييييات :ي
ـب تخفـيض تكلفتهـا مـن  -1 ـا يجــ بالنسبة للسيارة المستهلكة والتى تـم تخريدهــ

   .حساب السيارات مجمع إهالك السيارات 
لم يفتح أى حساب للشهرة فى الدفاتر حسـب اتفـاق الشـركاء ويـتم احتسـابها  -2

   : الشريك فيها كما يلىوتحديد نصيب 
  جم 24000( = 10÷  100× )2400شهرة المحل =  
  6000=  4÷ 24000نصيب الشريك المنسحب =  
ـك  المنسـحب   ـض الشريـــ ويجب أن يقوم الشريكان بكرى وشـكرى بتعويــ

   . 1:  2عن نصيبه فى الشهرة بنسبة 
ب األمـر تحديـد يظل حساب االحتياطى كما هو حسب اتفاق الشركاء ويتطلـ  -3

  : نصيب الشريك المنسحب كما يلى
 ج 3000=  1×4÷ 12000

ويجب أن يتم تعويض الشريك المنسحب عن نصيبه فـى االحتيـاطى العـام  
يقـوم الشـريكان بسـداد . الشهرة( )كما هو الحــال فى لم يضف لحقوقه. ألنه

   .  مقابل حقوق الشريك المنسحب فكرى كما هو موضح بالجدول أعاله
   جـ يسددها الشريك بكرى 260000
 جـ يسددها الشريك شكرى   23000
  ـــــــــــــــ
 جنيه  49000

  :ـ(8تدريب عملى رقم )
ـار الشـهرة المسـتترة  فى التدريب السابق بفرض أن الشركاء اتفقوا على إظهـــ

ـاب  ـض حســـــ  الحتيـاطى العـام بنصـيب ا بنصـيب الشـريك المنسـحب وتخفيـــ

  . الشريك المنسحب 
 بيان أثر المعلومات الجديدة على حل التدريب العملى السابق المطليييوب :ي 

 ( 8حييل التدريب رقم )
 . بالنسبة إلعادة التقدير نفس القيود ونفس الحساب   -1
يتم توزيع رصيد الخسائر التجارية المتراكمة علـى الشـركاء كمـا سـبق فـى  -2

   (7تدريب رقم )
 (7) يقفل حساب جارى الشريك المنسحب كما سبق فى تدريب رقم  -3
  : يتم إثبات شهرة المحل بنصيب الشريك المنسحب كما يلى  -4

  من حـ/ شهرة المحل 6000
 إلى حـ/ رأس مال الشريك فكرى 6000

  تخفيض االحتياطى العام بنصيب الشريك المنسحب كما يلى:ـ -5
  االحتياطى العام /من حـ 3000

 إلى حـ/ رأس مال الشريك المنسحب  3000
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 انتقال حقوق الشريك المنسحب إلى باقى الشركاء  -7 
 من حـ/ رأس مال فكرى )المنسحب( 49000

 إلى مذكورين
  حـ/ رأس مال بكرى 24500
                حـ/ رأس مال شكرى 24500

 )يجيب الطالب(   الشـريـكالميزانية فى عقب انسحاب  - 8

 ( : ي  9تدريب عملى رقم ) 
 ( بفرض أن الشركاء وافقوا على انسحـاب الشـريك فكـرى7فى التدريب رقم )

مــع ثبــات كافــة  مــع إظهــار شــهرة المحــل المســتترة وإلغــاء االحتيــاطى العــام.
     (7المعلومات األخرى الواردة فى التدريب رقم )

تـأثير المعلومـات الجديـدة علـى حسـابات الشـركة ومركزهـا  بيـان  -:المطلييوب
  . المالى عندما ينسحب الشريك فكرى

 (:ي 9حييل التيدرييب العملى رقيم )
 ال يختلف حسـاب إعادة التقدير  -1
يتم توزيع رصيد الخسائر التجارية المتراكمة على الشركاء جميعا كما سبق فى  -2

             .(7تدريب )
 .يقفل حساب جارى الشريك المنسحب كما سبق -3
  :يتم إثبات شهرة المحل كما يلى   -4

  من حـ/ شهرة المحل 24000
  إلى حـ/ رأس المال

  بكــرى 12000
  شكــرى  6000
          فكرى   6000

5-  ً   :إلغاء االحتياطى وتوزيعه على الشركاء جميعا
  االحتياطى العاممن حـ/  12000

  إلى ح/ رأس المال
 بكــرى 6000
  شكــرى 3000
 فكــرى 3000

 .حـ/ رأس مال الشركاء  )يعده الطالب بنفسه(  -6
  :إثبات انتقال حقوق الشريك المنسحب إلى باقى الشركاء -7 

                    من حـ/ رأس مال الشريك فكرى 49000
 إلى مذكورين

  مال بكرىحـ/ رأس  24500
 حـ/ راس مال شكرى 24500

 )يعدها الطالب بنفسه( الميزانية فى عقب انسحاب فكرى  -8
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 ( :ي 10تدريب عملى رقم )
( بفرض أن الشريك فكرى سينسحــب مــن الشركة على أن 9فى التدريب رقم )

تسدد حقوقه من النقدية المتاحة بالشركة وتحويل  الباقى إلى قرض بمعدل فائـدة 
 (.9الواردة بالتدريب رقم )  وبفرض ثبات كافة المعلومات  20٪

ـة: المطيييلوب النسـحاب  بيان تأثير المعلومات الجديدة على المعالجـة المحاسبيــ
 . الشريك

 ( :ي 10حل التدريب رقم )
 ال يختلف إعادة التقدير )القيود والحساب(  -1
ـاء جميعـا كمـا يتم توزيع رصيد الخسائر التجاريـة المتراكمـة علـى  -2 الشـرـك

 (  7سبق فى تدريب رقم )
  يقفل حساب جارى الشريك المنسحب كما سبق . -3
 .(9) يتم إثبات شهرة المحل كما سبق فى تدريب رقم -4
إلغاء االحتياطى العام وتوزيعه على الشركاء جميعـا كمـا سـبق فـى تـدريب  -5

 .( 9رقم )
 يصــبح إجمــالى حقوقــهال يختلــف حســاب رأس مــال الشــريك المنســحب و -6

    ج 49000
جـ  والباقى للشريك 5000تسدد حقوق الشريك من النقدية المتاحة وقدرهـــا   -7

لذلك يصبح قيد سداد حقوق الشـريك  . جـ يتحول الى قرض 44000وقدره  
 : على النحو التالى
  رأس مال الشريك المنسحب فكرى من حـ/ 49000

  الى مذكــوريــن 
  النقــديــةحـ/  5000
  حـ/ قـــــــرض  44000

 . ج53000ج والشريك شكـرى 56000تصبح حقوق الشريك بكرى  -8
 .)يعدها الطالب بنفسه( قائمة المركز المالى بعد انسحاب الشريك فكرى -9
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  :لحادى عشرأسئلة وتطبيقات على الفصل ا
 أوال : أسئلة نظرية 

 العبارات التالية مع تصويب العبارات الخاطئة :وضح مدى صحة أو خطأ 
يؤدى استخدام رصيد االحتياطى العـام فـى زيـادة رأس المـال إلـى زيـادة فـى  •

 االحتياطى العام وزيادة فى رأس المال .
يؤدى استخدام رصيد قرض الشريك فى زيادة رأس المـال إلـى زيـادة قـرض  •

 الشريك وزيادة فى رأس ماله .
استخدام الرصيد الدائن لحساب إعادة التقدير فى زيادة رأس المـال إلـى يؤدى  •

 زيادة أرباح الشركة  وزيادة فى رأس المال .
يؤدى استخدام الرصيد الدائن لحساب جارى الشريك فى زيادة رأس المال إلى  •

 زيادة حقوق الشريك وزيادة فى رأس ماله .
يك فى تخفيض رأس المـال يؤدى استخدام الرصيد المدين لحساب جارى الشر •

 إلى نقص حقوق الشريك وزيادة فى رأس ماله . 
يؤدى استخدام الرصيد المدين لحساب إعادة التقـدير فـى تخفـيض رأس المـال  •

 إلى زيادة خسائر  الشركة  ونقص رأس المال .
عندما يقرر الشركاء تعديل نسب اقتسام األرباح والخسائر وتوجد شهرة محـل  •

 إظهار الشهرة .مستترة فإنه يجب 
عندما يقرر الشركاء تعديل نسب اقتسام األرباح والخسـائر وأن تظـل الشـهرة  •

مستترة فإن تطبيق ذلك يـؤدى إلـى زيـادة األصـول وزيـادة رأس مـال جميـع 
 الشركاء .

عندما يقرر الشركاء تعديل نسب اقتسام األرباح والخسـائر وأن تظـل الشـهرة  •
إجراء تسوية بين الشركاء تؤدى إلى زيادة فى مستترة فإن تطبيق ذلك يتطلب 

 حقوق الشركاء الذين ستزيد نسبة اقتسامهم لألرباح والخسائر .
عنـدما يقـرر الشـركاء تعـديل نسـب اقتسـام األربـاح والخسـائر ويكـون هنـاك  •

رصــيد لالحتيــاطى العــام واألربــاح المحتجــزة ويقــرر الشــركاء توزيــع ذلــك 
الحتياطى العام واألرباح المحتجزة وزيـادة الرصيد فإن ذلك يؤدى إلى نقص ا

 حقوق جميع الشركاء .
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 ثانيا : تطبيقات وتدريبات
 :على النحو التالى 1/1/2020المركز المالى إلحدى شركات التضامن فى  بفرض أن

                                                                                                    اإللتزامات األصول                                                                              
 أصول ثابتة                
 عقارات    100000
 آالت ومعدات    200000
 سيارات     50000
 أثاث    10000

360000 

 أصول متداولة           
 بضاعة     80000
 مدينون و أ. ق  30000
 نقدية   20000

130000 

 رأس المال                
 رأفت       160000
 نشأت     140000
300000 

 احتياطى عام      40000

 خصوم متداولة             
 دائنون وأوراق دفع   85000
 قرض  الشريك نشأت      50000

135000 
 حسابات جارية للشركاء دائنة             
 جارى الشريك رأفت  10000
 جارى الشريك نشأت   5000
15000  

490000 490000 

وفى التاريخ المذكور اتفق الشركاء على مضاعفة رأس المال بحيث تصـبح     
حصصهما متساوية بعـد الزيـادة وأن يسـتخدم العناصـر التاليـة فـى زيـادة رأس 

 المال :
 االحتياطى العام -
 أرصدة الحسابات الجارية -
 قروض الشركاء -
 تقديم نقدية إذا لزم األمر -

  رباح والخسائر بالتساوىإذا علمت أن الشريكين يقتسمان األ     
 المطلوب :     

 إجراء قيود اليومية الالزمة الثبات االتفاق السابق .1
 تصوير حساب رأس المال بعد زيادة رأس المال .2
  تصوير قائمة المركز المالى بعد زيادة رأس المال .3
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 المحاسبييية عييين تصفية  شركييات األشخاص
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 -األهداف التعليمية :

 على: ن يكون الطالب قادراً أبعد دراسة هذا الفصل يجب 

 .التمييز بين أسباب وصور انقضاء شركات األشخاص  -1

 تفهم الوضع القانونى لشركات األشخاص أثناء التصفية. -2

 تفهم حقوق المصفى وواجباته . -3

ــركات ـجـ إ -4 ــريعة لش ــن التصــفية الس ــبى ع ــل المحاس راء العم

 األشخاص 

راء العمــل المحاســبى عــن التصــفية التدريجيــة لشــركات ـجـ إ -5

 األشخاص .

 

 

 الفصل: عناصر 

 : أسباب وصور انقضاء شركات األشخاص     1/ 12

 : الوضع القانونى لشركات األشخاص أثناء التصفية  2/ 12

 :  التصفية السريعة والفورية لشركات األشخاص 3/ 12 

   . : التصفية التدريجية )المرحلية(4/  12
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 : مقدمة 
تنقضى شركات األشخاص بكافة أسباب وصور االنقضاء ولقد أوجب المشرع 
ضرورة شهر انقضاء الشركة بذات الطرق واإلجـراءات القانونيـة التـى تتبـع 
فى شهر عقد الشركة والتعديالت التى تطرأ عليه. ويستهدف المشرع من ذلك 

هـم حماية مصالح دائنى الشركة وغيـرهم بحيـث يعلمـون بانقضـاء الشـركة و
بصــدد اتخــاذ قــراراتهم بشــأن التعامــل مــع الشــركة. وأعطــى المشــرع دائنــى 
الشركة الحق فى االدعاء والتمسك بعدم حل الشركة إذا كان ذلك فى صـالحهم 

 طالما لم يتم شهر انقضاء الشركة. 

 : أسباب وصور  انقضاء شركات األشخاص :  12/1
  -تنقضى شركات األشخاص ألسباب عدة من أهمها :

 نتهاء األجل المحدد للشركة ا -1
 انتهاء العمل الذى تكونت الشركة من أجله  -2
ــر منــه بحيــث يســتحيل معــه  -3 هــالك مــال الشــركة جميعــه أو الجانــب األكب

 استمرارها 
اضطرار الشركاء الى حـل الشـركة حتـى ولـو لـم ينتـه أجلهـا أو لـم تحقـق  -4

 أغراضها احتراما إلرادة الشركاء 
 صدور حكم قضائى بحل الشركة  -5
 صيرورة رأس المال ألحد الشركاء  -6
أسباب أخرى شخصية مثل وفاة أحد الشركاء أو الحجز عليه أو إعساره أو   -7

قديم حصته المتفق عليها فـى راس إفالسه وكذلك عدم التزام أحد الشركاء بت
 مال الشركة. 

 
  -وتوجد صور متعددة النقضاء شركات األشخاص من أهمها :

 تصفية الشركة وحلها .  -
 ضم شركة األشخاص الى شركة أخرى . -
 .اندماج شركة أشخاص مع شركة أشخاص أخرى أو أكثر وإنشاء شركة جديدة -
  بيع شركة األشخاص الى شركة مساهمة . -

  -: الوضع القانونى لشركات األشخاص أثناء التصفية : 12/2
تظل لشركة األشخاص شخصيتها المعنوية خالل فترة التصـفية وال تنعـدم هـذه  

 الشخصية مع بدء التصفية ولكنها تبقى بالقدر الالزم إلتمام عمليات التصفية. 

ويتولى عملية التصفية وإدارة الشركة خالل مرحلة التصـفية شـخص واحـد أو 
محكمـة بتعيـين المصـفى أكثر من الشركاء يتفق عليه أغلب الشركاء أو تقوم ال

 إذا لم يتفق الشركاء على تعيينه . 
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ويعتبر المصفى مديراً للشركة منذ تعيينه حتى االنتهـاء مـن عمليـات التصـفية 
 حيث تنعدم الشخصية المعنوية للشركة . 

كما يعتبر مسئوالً أمام الشركاء عـن كافـة أعمالـه وتصـرفاته وعليـه أن يضـع 
 ول أثناء مزاولته مهمته .  مصالح الشركة فى االعتبار األ

وقد يكون للمصفى سلطة مطلقة كما قد تكون سلطته مقيـدة إذ قـد يحظـر عليـه 
القيـام بــبعض التصـرفات إال بــإذن خــاص ولغالبيـة الشــركاء الحـق فــى عــزل 

 المصفى كما يحق للمحكمة أيضاً عزله إذا أساء التصرف بدرجة كبيرة  .

  -مصفى:ويتضح مما سبق أن من أهم واجبات ال
إتمام األعمال التى بدأت قبل التصفية دون االرتبـاط بأعمـال جديـدة إال إذا  -1

كانــت هــذه األعمــال الجديــدة ضــرورية إلتمــام األعمــال التــى بــدأت قبــل 
 التصفية . 

بيع أصول الشركة وممتلكاتها وتحصيل مالها من ديون طرف الغيـر وبيـع  -2
علــى دفعــات بالممارســة أو أصــول الشــركة وممتلكاتهــا صــفقة واحــدة أو 
 بالمزايدة حسب ما يقتضيه صالح الشركة . 

التأكد من شهر انقضاء الشركة والقيام بجرد األصـول وتحديـد االلتزامـات  -3
والحصول على تقرير تفصيلى من اإلدارة . واثبات كافـة أعمـال التصـفية 

 ونتائجها فى سجالت خاصة منتظمة . 
ا قبل الغير مـع مراعـاة األولويـات المحـددة تسديد ديون الشركة والتزاماته -4

  -فى القانون على الترتيب اآلتي :
سداد كافة المصروفات التى تنشأ عـن عمليـات التصـفية بمـا فـى ذلـك  -أ

 أتعاب المصفى 
  -سداد الديون الممتازة وفقاً للترتيب اآلتــــى : -ب 
 المصروفات القضائية والضرائب والرسوم والمبالغ المستحقة للخزانة.  -
 األجور والرواتب عن الستة أشهر األخيرة قبل قرار التصفية .  -
  .إيجار المبانى واألراضى الزراعية لسنتين أو لمدة اإليجار أن قلت عن ذلك  -
الديون المضمونة برهن أو اختصاص أو امتياز عقارى مرتبة بحسـب  -

 األسبقية فى شهر التأمين العينى الخاص بها . 
 سداد الديون المثبتة بأوراق تجارية .  -جـ
 سداد الديون غير المثبتة بأوراق تجارية .  -د 

 سداد قرض أو قروض الشركاء .  -هـ 
القضائية المرتبطة بأعمال التصفية وذلك تمثيل الشركة فى كافة المنازعات    -5

 باعتباره وكيالً عن الشركة . 
يتضـمن  تحديد حقوق الشركاء وتسديدها لهم وتقديم كشف حساب تفصـيلى -6

 كافة إجراءات التصفية ونتائجها . 
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وإذا نظرنا الى التصفية مـن حيـث الفتـرة الزمنيـة التـى تسـتغرقها يمكننـا 
 فية . التمييز بين صورتين من التص

 الصورة األولى: وتعرف بالتصفية السريعة أو الفورية .  -
 الصورة الثانية: وتعرف بالتصفية التدريجية أو المرحلية .  -

 تناول المحاسبة عن هاتين الصورتين للتصفية فى المباحث التالية. نوسوف 

 :  التصفية السريعة والفورية لشركات األشخاص :12/3
 ولبالتصفية السريعة أو الفورية أن يقـوم المصـفى بتسـييل أص يقصد  

ً  قصـيرة فترة فى متعددة صفقات  على أو واحدة كصفقة ومجوداتها الشركة  نسـبيا

 وفـى والموجـودات  األصـول تسـييل مـن االنتهـاء بعـد  الشركة التزامات  سداد  ثم

  -: هــى منفصلة مراحل أربع بين التمييز يمكن الفورية التصفية

  : والموجودات األصول تصفية مرحلة األولى: رحلةالم
يقصد بتصفية األصـول تسـييل األصـول الثانيـة والمتداولـة بمـا فـى ذلـك 
حقوق الشركة لدى الغير وتحويلها الى نقدية أو التنازل عنهما بمقابل وقـد يـتم 
 بيــع أصــول الشــركة جملــة واحــدة أى كصــفقة واحــدة دون تمييــز كــل أصــل

 على حدة . 

حوال أخرى قد يتمكن المصفى من تصفية األصل نظير تنازل أحـد وفى أ
والشـك أن . الدائنين أو الشـركاء عـن حقـه أو جـزء مـن حقوقـه لـدى الشـركة

المعالجة المحاسبية لتصفية األصول سـتتأثر باألسـلوب والطريقـة التـى يتبعهـا 
 المصفى فى تصفية األصول . 

     -تصفية أصول الشركة كصفقة واحدة : -أوال 
عنـدما يــتم تصــفية أصــول الشــركة دفعـة واحــدة فــان األمــر يتطلــب قفــل 
حسابات األصول المباعة والديون المحصلة نتيجـة تصـفيتها ويـتم ذلـك بجعـل 
حساب التصفية مدينا بالقيمة الدفترية اإلجمالية لتلك األصول المباعـة والـديون 

القيـد علـى المحصلة على أن تجعل حسابات األصول دائنة بتلـك القـيم ويكـون 
  -النحو التالى :

 * من حـ / التصفية 
 * الى مذكورين 

 حسابات األصول المصفاة )بالقيمة الدفترية(  

ويتطلب األمر أيضاً قفل حسابات مجمعات اهـالك األصـول الثابتـة و  
مخصصـات األصــول المتداولــة التــى تــم تصــفيتها ويــتم ذلــك بجعــل حســابات 
  -المخصصات مدينة وحساب التصفية دائنا ويكون القيد على النحو اآلتـــــى :

 



272 

  :* من مذكورين
 ول المصفاة حسابات مجمعات اإلهالك  والمخصصات المرتبطة باألص

 * الى حـ / التصفية 

 ومجوداتهـا الشـركة أصول تسييل من المحصل إثبات  األمر يتطلب  خيراً أو

  -: اآلتــــى بالقيد  ذلك ويتم دائنا التصفية  وحساب   مدينا  النقدية حساب   بجعل وذلك
  النقدية / حـ من *

   التصفية / حـ الى *

  . (1) رقم عملى تدريب -: اآلتــــى العملى بالتدريب  السابقة المعالجة نوضح وسوف
 كـان حيـث  شركتهم تصفية وصادق وصالح أحمد  الشركاء قرر 1/1/2019 فى 

  : يلى كما التاريخ ذلك فى المالى مركزها
       
 

30.000  
 
 

10000 
 
 

2000  
----- 

42000  
 

20000  
 
 
 

13500  
5000  
-----   

38500 

 
50.000  

(20.000 ) 
------ 

15000  
(5000  ) 

------ 
(5000 ) 
(3000 ) 

------   
 
 
 

15000  
(1500 ) 

------ 

 أصول ثابتة 
 عقـــــــــارات

 ( مجمع إهالك مبانى-)
 
 سيــــــــارات 
 ( مجمع إهالك-)
 

 أثاث 
 ( مجمع إهالك-)
 

 جملة األصول الثابتة 
 أصول متداولة
  البضاعـــــــة 
 مدينـــــــــون 

 ( مخصص ديون مشكوك فيها -)
 
 

 نقديــــة 

 
 
 
 
 

60000  
 

10000  
----- 

70000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10500  

 
 

20.000  
20.000  
20.000  

 
 
 
 
 
 

3500  
7000   

 

 رأس المـال 
 

 أحمـــد 
 صــالح 
 صـــدق 

 
 

 احتياطى عام
 
 

 خصــوم 
 أوراق دفع 
 دائنـــون 

 اإلجمالى    80500 اإلجمالى    80500

  -فإذا علمت اآلتــــى :
 جنيه .  100.000تمكن المصفى من بيع األصول والموجودات بمبلغ  -

 توضيح المعاجة المحاسبية لتصفية األصول .  -المطلييييييييييوب :

 (1حل التدريب العملى رقم ) 
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  ً مع الشرح السابق يمكن أن يتم المحاسـبة عـن تصـفية  فى هذا التدريب وتمشيا
  -األصول على النحو اآلتــــى :

  -أوال : فى دفتر اليومية:
 قفل حسابات األصول المصفاة .  -1

 من حـ / التصفية  105000 
 إلى مذكورين 

 حـ / عقارات  50.000
 حـ / السيارات   15000
 حـ / األثاث    5000
 حـ / البضاعة  20000
 حـ / المدينين  15000

 قفل حسابات مجمعات اإلهالك  والمخصصات المرتبطة باألصول :  -2
 من مذكورين 

 حـ / مجمع إهالك المبانى  20.000
 حـ / مجمع إهالك السيارات  5000  
 حـ / مجمع إهالك األثاث  3000  

 حـ / مخصص مشكوك فيها    1500
 صفية الى حـ / الت 29500

 إثبات المحصل من تصفية األصول :  -3
 من حـ / النقدية  100.000

 الى حـ / التصفية  100.000
  -مالحظات:

  -ترتب على المحاسبة عن تصفية األصول بالشكل السابق النتائج اآلتيــــة:
 قفل حسابات األصول المصفاة .  -1
 قفل حسابات مجمعات إهالك و مخصصات األصول المصفاة .  -2
 زيادة رصيد النقدية بالقيمة المحصلة من تصفية األصول .  -3
إذا ما تم ترصيد حساب / التصفية فان رصـيده يمثـل الفـائض النـاتج عـن  -4

 جنيه .  24500تصفية األصول وقدره 

   -ثانياً: تصفية أصول الشركة كل أصل على حده:
قد ال يتمكن المصفى من تصفية أصـول الشـركة جملـة واحـدة كمـا قـد ال 

إذ  تــتم يفصـل ذلـك وفـى هـذه الحالــة يلجـأ الـى تصـفية كــل اصـل علـى حـده 
  -المحاسبة عن تصفية األصول على النحو التالى :

 قفل حساب األصل المصفى بجعله دائنا بالقيمة الدفترية .  -
قفل حساب حسابات مجمع اإلهالك او المخصص المرتبط باألصل المصـفى  -

 بجعله مدينا
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 .إثبات المحصل من تصفية األصل بجعل حساب النقدية مدينا -
الخسارة الناتجة عـن تصـفية األصـل يجعـل حسـاب التصـفية  إثبات الربح أو -

 دائنا أو مدينا  

وجدير بالذكر إن الربح يمثل زيادة فـى قيمـة تصـفية األصـل عـن تكلفتـه بعـد  
وسـوف نوضـح باألرقـام فـى التـدريب . استبعاد المخصص المـرتبط باألصـل

 العملى التالى المعالجة المحاسبية المشروحة سابقاً . 

 ( 2تدريب عملى رقم )
ــم ) ــى رق ــدريب العمل ( بفــرض إن المصــفى تمكــن مــن تصــفية 1فــى الت
السـيارات ، ج  45000العقـارات بمبلـغ  -األصول الثابتة على النحو اآلتـــى:

وبفـرض ثبـات كافـة المعلومـات . ج 1500األثاث بمبلـغ ، ج  10000بمبلغ 
  -األخرى فان المعالجة المحاسبية المقترحة تتم على النحو اآلتــى :

 :أوال : فى دفتر اليومية
 إثبات تصفية العقارات والربح الناتج عنها : -1

 من مذكورين 
 حـ / النقدية  45000
 حـ / مجمع إهالك مبانى  20000

 الى مذكورين 
 ات حـ / العقار 50000
 حـ / التصفية  15000

 إثبات تصفية األثاث : -2
 من مذكورين 

 حـ / النقدية  1500
 حـ / مجمع إهالك األثاث  3000
 حـ / التصفية  500

 الى حـ / األثاث  5000
 إثبات تصفية السيارات : -3

 من مذكورين 
 حـ / النقدية  10000
 حـ / مجمع إهالك السيارات  5000

 الى حـ / السيارات  15000
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   -ثالثاً: شراء أحد الشركاء ألصل من أصول الشركة :  
قد يرغب أحد الشركاء فى الحصول على أصل من أصول الشـركة محـل 
التصفية وفى هذه الحالة يحصـل الشـريك علـى األصـل بسـعر السـوق العـادل 

مال الشريك . مع مراعاة قفل حسـاب  مجمـع وتخصم القيمة من حساب رأس 
اهالك أو مخصص األصل وتحميل حساب التصفية بأرباح أو خسـائر تصـفية 

   .هذا األصل

وفى هذه الحالة يجب أن يتأكد المصفى أن عملية التصفية ال يتوقع لها أن 
 تنتهى بخسارة تتجاوز رأس مال الشريك . 

    ( 3تدريب عملى رقم )
فى التدريب السابق بفرض أن الشريك صادق رغـب فـى الحصـول علـى 

ج حسب سعرها بالسوق ورغب الشريك صالح فـى  22000البضائع  مقابل  
فـى هـذه  ج . 1500الحصول على األثـاث الـذى قـدرت قيمتـه بسـعر السـوق 

  -الحالة تكون القيود الالزمة بدفتر اليومية كما يلى :
  :إثبات حصول صالح على األثاث  -1

 من مذكورين 
 حـ / مجمع  أهالك األثاث  3000
 حـ / رأس مال صالح  1500
 حـ / التصفية )خسارة(  500

 الى حـ / األثاث  5000
  :إثبات حصول صادق على البضاعة -2

 من حـ / رأس مال صادق  22000
 الى مذكورين 

 حـ / البضاعة  20000
 حـ / التصفية )ربح(  2000

 :ويترتب على القيود السابقة
 قفل حسابات : األثاث ، مجمع إهالك األثاث ، البضاعة  -
 لم تتأثر النقدية  -
تخفيض رأس مال الشريكين صالح وصادق بالقيمة السـوقية لألصـول التـى  -

 آلت إليهما . 
 تحميل حساب التصفية بأرباح تصفية البضاعة وبخسارة تصفية األثاث .  -
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  -المرحلة الثانية: تصفية االلتزامات )الخصوم( وسدادها :
فقــا ســبق أن أوضــحنا أن مــن مهــام المصــفى أن يقــوم بســداد الخصــوم و

لألولويات المحددة فى القانون والتى سبق أن أشرنا إليها وعند سـداد الخصـوم 
 ومعالجتها بالدفاتر يجب التمييز بين أربع حاالت . 

الحالة األوليى: التزاميات تصيفى )تسيدد( بقيمتهيا الدفتريية أى بقيمتهيا التيى 
  :تظهر بها بقائمة المركز المالى فى تاري  التصفية

يتم إثبات سداد االلتزام بجعله مـدينا وجعـل حسـاب النقديـة فى هذه الحالة 
دائنا ويترتب على تلك المعالجة قفل حساب االلتزام وانخفـاض رصـيد النقديـة 

  -وتكون المعالجة المحاسبية على النحو التالى :
 * من حـ / االلتزام 

 * الى حـ / النقدية 

 الحالة الثانية: التزامات تسدد )تصفى( بأقل من قيمتها الدفترية: 
ــازل مــن أصــحاب  ــى تن ــدما يحصــل المصــفى عل ــة عن تظهــر هــذه الحال
االلتزامات والسيما إذا كان تصفية االلتزام يتم قبل تاريخ االستحقاق كما تظهر 

ن قيمتها هذه الحالة عندما تكون االلتزامات مقومة فى ميزانية التصفية بأكبر م
 الحقيقية على سبيل الخطأ ، أو أنه هناك التزامات وهمية . 

فى هذه الحالة يقفل حساب االلتزام بجعله مدينا ويجعل حساب النقدية دائنا 
بالقيمة المسددة لاللتزام )قيمة التصفية( كما يجعل حساب التصفية دائنا بالفرق 

ه . حيث يعتبـر هـذا الفـرق ربحـا بين القيمة الدفترية لاللتزام والقيمة المسددة ل
 نتيجة التصفية ويكون القيد الالزم الثبات ذلك بدفتر اليومية : 

 * من حـ / االلتزام )بالقيمة الدفترية(    
 الى مذكورين 

 * حـ / النقدية )بالقيمة المسددة( 
 ربح(  -* حـ / التصفية )الفرق 

 :الدفتريةالتزامات تسدد بأكبر من قيمتها  الحالة الثالثة :
 وتظهر هذه الحالة فى الظروف التالية: 

  -إن هناك التزامات غير مثبتة بالدفاتر وذلك ألحد األسباب اآلتية: -1
أنهــا تنشــأ نتيجــة التصــفية مثــل أتعــاب الخبيــر المصــفى والمصــاريف  -أ 

 األخرى المرتبطة بالتصفية 
أنها كانت موجودة ولكن لم تكن محددة بدقة مثل الضـرائب والتأمينـات  -ب 

 المستحقة . 
وتتطلب المعالجة المحاسـبية فـى  أن هناك التزامات مثبتة بأقل من حقيقتها. -2

  -هذه الحالة :
ً إ -  . ثبات سداد االلتزام بجعل حساب االلتزام مدينا وحساب النقدية دائنا



277 

إثبات الفـرق بـين القيمـة الدفتريـة لاللتـزام والقيمـة المسـددة لـه باعتبارهـا  -
  -خسارة تصفية ويكون القيد الالزم الثبات ذلك كما يلى:

 من مذكورين 
 * حـ / االلتزام 
 * حـ / التصفية 

    * إلـى حـ / النقدية

  :عجز الرصيد النقدى المتاح عن سداد بعض االلتزاماتالحالة الرابعة : 
فى مرحلة سداد االلتزامات إذا لم تكف النقدية المتاحـة لسـداد االلتزامـات 
فان األمر يتطلـب أن يقـوم الشـركاء المتضـامنون بنـاء علـى مسـئوليتهم غيـر 
المحدودة بتقديم نقدية من أموالهم الخاصة تمكن المصفى من سداد كافة حقـوق 

  -الغير . ويتم إثبات ذلك بالقيد اآلتــــى :
 / النقدية  * من حـ

 * الى حـ / رأس مال الشركاء . 
 :(4تدريب عملى رقيييم )

  -( بفرض أن المصفى تمكن من:1فى التدريب العملى رقم )
 ( . 2تصفية األصول كما هو الحال فى التدريب العملى رقم ) -1
  -سداد االلتزامات اآلتيـــة : -2
 ج . 8000أتعاب التصفية وتبلغ  -
 ج .  5000ى الشركة تبلغ ضرائب مستحقة عل -
نظيـر السـداد  ٪15أوراق دفع بقيمتها الدفترية ، الدائنون بعد تنـازلهم عـن  -

 قبل ميعاد االستحقاق . 

فى هذا التدريب العملى نقترح المحاسبة عن تصفية االلتزامات على النحو  
 -اآلتــى :

 القيود بدفتر اليومية  -أوال 
 إثبات سداد أتعاب المصفى  -

 من حـ / أتعاب مصاريف التصفية  8000
 الى حـ / النقدية  8000

 ترحيل أتعاب ومصاريف التصفية الى حساب التصفية كخسارة   -
 من حـ / التصفية  8000

 الى حـ / أتعاب ومصاريف التصفية  8000
 سداد الضرائب المستحقة:  -

 من حـ / الضرائب  5000
 حـ / النقدية  الى 5000
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  :ترحيل الضرائب لحساب التصفية -
 من حـ / التصفية  5000

 الى حـ / الضرائب  5000
 سداد أوراق الدفع :  -

 من حـ / أوراق الدفع  3500
 الى حـ / النقدية  3500

 من الدائنين واثبات ربح التصفية  ٪90سداد  -
 من حـ / الدائنين  7000

 الى مذكورين 
 حـ / النقدية  6300
 حـ / التصفية  700

 وترتب على المعالجة السابقة : 
ــدائنين  - 1 ــة التصــفية وهــى ال ــواردة فــى ميزاني  قفــل حســابات االلتزامــات ال

 و أوراق الدفع. 
فتح حساب لاللتزامات التى استجدت عنـد التصـفية وقفلهـا وهمـا حسـابى  - 2

 أتعاب التصفية، الضرائب. 
لتصفية بالخسائر الناتجة عن سداد االلتزامات والمتمثلة فـى تحميل حساب ا -3

أتعاب التصفية والضرائب وترحيل األرباح الناتجـة عـن تصـفية الـدائنين 
 لحساب التصفية. 

 انخفاض الرصيد النقدى بسبب سداد االلتزامات.  -4
  -يظهر حساب النقدية وحساب التصفية كما يلى: -5
 ليييييه             حي / النقدية                  منيييه   

  8000 رصيد بعد تصفية األصول    105000
5000  
3500  
6300  

 
82200  

 من حـ / أتعاب التصفية 
 من حـ / الضرائب 
 من حـ / أوراق دفع 
 من حـ / الدائنين 

 
 رصيد بعد سداد االلتزامات 

105000   105000   

                          
 له                      حي/ التصفية                      منــه

 إلى مذكورين  105000
 الى حـ / أتعاب التصفية  8000
 الى حـ / ضرائب  5000
 فائض التصفية  12000

 من مذكورين  29500
 من حـ / النقدية  100.000

 من حـ / الدائنين  700

130200  130200  
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 المرحلة الثالثة : تحديد فائض أو عجز التصفية 
فى هذه المرحلة تكون حسابات األصول قد أقفلت ماعدا حسـاب النقديـة ، 
كما تكون قد تحددت األرباح أو الخسائر النهائية لتصفية األصول وااللتزامات 
كما تكون حسابات االلتزامات أيضاً قد أقفلت ماعدا الحسابات المتعلقة بحقـوق 

 الملكية .  

ى قـد تـؤثر علـى حقـوق الملكيـة ويعتبر حساب التصفية أحد الحسابات الت
ــل أحــد احتمــاالت  ــة الترصــيد تمث ــائج عملي ــث أن نت ــتم ترصــيده . حي ــذلك ي  ل

  -ثالثة :
  -عدم وجود رصيد لحساب التصفية : االحتمال األول:

وهذا يعنى أن عملية التصفية لم تسفر عن أى فائض أو عجز وال تـأثير حينئـذ 
 على حقوق الشركاء . 

 : وجود رصيد دائن لحساب التصفيةاالحتمال الثانى : 
وهذا الرصيد الدائن يمثل فائض يحب توزيعه علـى الشـركاء بنسـبة اقتسـامهم 

النحـو اآلتـى والـذى األرباح والخسائر ويكون القيـد الـالزم الثبـات ذلـك علـى 
 يؤدى الى زيادة حقوق الشركاء . 

  من حـ / التصفية * 
 * الى حـ / راس مال الشركاء  

 : وجود رصيد مدين فى حساب التصفية االحتمال الثالث :
يمثل الرصيد المدين لحساب التصفية عجزا يقسـم بـين الشـركاء بنسـبة اقتسـام 
األرباح والخسائر ويتم إثبات ذلك بالقيد اآلتى الذى يؤدى الى تخفـيض حقـوق 

 الشركاء. 
 * من حـ / رأس مال الشركاء  

 * الى حـ / التصفية 
 المرحلة الرابعة :  تحديد حقوق الشركاء وتجميعها وسدادها  

  -ثل حقوق الشركاء فى العناصر اآلتيـــة :تتم
 عناصر موجبة وتشمل  -أ
 رصيد راس المال  -  
 رصيد االحتياطى العام  -  
 فائض التصفية  -  
 حسابات جارية دائنة .  -  
 عناصر سالبة وتشمل :  -ب 
 رصيد خسائر متراكمة  -  
 عجز التصفية .  -  
 حسابات جارية مدينة .  -  
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ويتم تجميع حقوق الشركاء فى حساب رأس المال كما يـتم إثبـات ذلـك بـالقيود 
  -اآلتيـــة :

 إضافة العناصر الموجبة الى حساب راس مال الشركاء :  -1
 من مذكورين 

 * حـ / االحتياطى العام 
 * حـ / التصفية ) فائض ( 

 * حـ / جارى الشريك ) دائن ( 
 إلى رأس مال الشركاء   

  :خصم العناصر السالبة فى حقوق الشركاء من حساب راس المال  -2
 * من حـ / رأس مال الشركاء 

 الى مذكورين 
 * حـ / خسائر تجارية متراكمة     
 * حـ / حسابات جارية مدينة     
 * حـ / التصفية ) عجز(     

ــو  ــع حق ــة الخاصــة بتجمي ــود اليومي ــل قي ــد ترحي ــى وبع ق الشــركاء ال
الحسابات المختصة بدفتر األستاذ تكون كافة حسابات الشركة قد أقفلـت ماعـدا 
حسابى راس مال الشركاء وحساب النقدية. ويـتم تسـوية هـذين الحسـابين كمـا 

  -يلى:
ترصــيد حســاب رأس مــال كــل شــريك وينــتج عــن عمليــة الترصــيد أحــد  -1

  -احتماالت :
رصيد حساب راس مال الشريك يساوى صـفراً : وهـذا يعنـى انـه ال توجـد  -أ

 حقوق لهذا الشريك.
رصيد حساب راس مال الشريك مديناً وهذا يعنـى أن هنـاك التـزام علـى  -ب 

االلتزام حسب الحالة المالية الشريك ذى الرصيد المدين ويتم تسوية هذا 
 -للشريك حيث توجد حالتين :

 حالة كون الشري  ميسراً: الحالة األولى:
أى أن الشريك ذو الرصـيد المـدين لديـة أمـوال خاصـة تسـمح لـه بسـداد  

رصيده المدين )نتيجة مسئوليته غير المحدودة( قبـل الشـركة .فـى هـذه الحالـة 
يسدد الشريك رصيده نقداً الى الشركة مما يترتب عليه قفـل حسـاب راس مـال 

ى النحـو الشريك وزيادة رصيد النقدية ويتم إثبـات سـداد الشـريك لرصـيده علـ 
 -اآلتى :

 ** من حـ / النقدية 
 ** الى حـ / راس مال الشريك
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 الحالة الثانية : حالة كون الشري  معسراً :
أى أن الشريك ذو الرصيد المدين ليس لديه أموال خاصة تمكنه من سداد  

رصيده المدين قبل الشركة، فى هذه الحالة ونتيجة طبيعية للمسئولية التضامنية 
ء فان الرصيد المدين للشريك المعسر يتقاسمه باقى الشـركاء بنسـبة بين الشركا

توزيع األرباح والخسائر ويتم إجراء قيـد لتسـوية الرصـيد المـدين فـى حسـاب 
 راس مال الشريك المعسر كما يلى:

 * من حـ / رأس مال الشركاء )باقى الشركاء( 
 الى حـ / راس مال الشريك )المعسر( 

 -ملحوظيييييييييية : 
يترتب على قيد التسوية السـابق قفـل حسـاب راس مـال الشـريك المعسـر 

 وتخفيض راس مال باقى الشركاء. 

 ً ن هناك حقوق للشريك أ: وهذا يعنى رصيد حساب راس مال الشريك دائنا
ذو الرصيد الدائن. ويالحـظ أن جملـة الرصـيد الـدائن فـى حسـاب راس المـال 

  -يساوى رصيد النقدية ، لذلك يجب أن يقفالن معا بالقيد اآلتـــى :
 من حـ / رأس المال 

 لى حـ / النقدية إ  
 وبذلك تكون حسابات الشركة قد أقفلت تماماً . 

 (5* تدريب عملى رقم )
انتهى األجل المحـدد فـى عقـد شـركة التوصـية البسـيطة  1/1/2020فى 

سامح وشركاه الذين يقتسمون األرباح والخسائر بالتساوى ولقـد قـرر الشـركاء 
  -تصفية الشركة فى ذلك التاريخ حيث كان مركزها المالى على النحو التالى :

 األصيييييييييييول :
ــارات  ــدات ج آالت  104000 -ج 130.000عقــ ــاث  36000-ومعــ ج أثــ

 ج 18000 -ج مـــــدينون  36000 -ج بضـــــاعة  84000 -وتركبيـــــات 
 ج بنك .  10000 -استثمارات 

 رأس المال والخصوم : 
ج  60.000سماحة  -ج  80.000سميح  -ج  100.000رأس المال : سامح 

ج قرض  20000حساب جارى سامح  -ج  84000)الموصى( احتياطى عام 
 ج 6000أوراق دفــــع  -ج  34000دائنــــون  -ج 30000الشــــريك ســــميح 

 ج  . 4000مخصص ديون مشكوك فيها 

  -ولقد تمت التصفية على النحو التالى :
  -تم بيع األصول وتحصيل الديون كما يلى : -1
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ــل  ــهرة المحـــ ــارات  -ج  60000شـــ ــدات  -ج  120000عقـــ آالت ومعـــ
 ج 34000مـدينون  -ج  90000بضـاعة  -ج  20000أثاث  -ج 116000
 ج .  24000استثمارات 

 6000سداد جميع التزامات الشركة بما فى ذلك مصاريف التصـفية البالغـة  -2
 وقرض الشريك سميح . 

 تصوير حسابات التصفية .  -المطليييييييييييوب :
 (5حل التدريب العملى رقم ) 

 لــه     حـ / التصفية    منـــــــه 
 الى حـ / العقارات  130000
 الى حـ / اآلالت المعدات  104000
 الى حـ / األثاث  36000
 الى حـ / البضاعة  84000
 الى حـ / المدينين  36000
 الى حـ / االستثمارات  18000
 الى حـ / مصاريف التصفية  6000
 رصيد )أرباح التصفية(  54000

 
 من حـ / مخصص ديون مشكوك فيها  4000

 من حـ / البنك  464000
 
 
 
 
 

468000  468000  

 من حـ / رأس مال سامح  18000
 من حـ / رأس مال سميح  18000
 من حـ / رأس مال سماحة  18000

 

 
 رصيد منقول  54000

54000  54000  

 لـــــه      حـ / البنك  منـــــــــــه   
 رصيد  10000
 الى حـ / التصفية  464000

 من حـ / مصاريف التصفية  6000
 من حـ / الدائنين  34000
 من حـ / أوراق الدفع  6000
 من حـ / قرض الشريك سميح  30000
 رصيد  398000

474000  474000  

 من حي / رأس المال  رصيد  398000
 سامح  166000
 سميح  126000

 سماحة    106000 

398000  398000  
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 :: التصفية التدريجية )المرحلية( 4/ 12
قد تستغرق عمليات التصفية وإجراءاتها فتـرة زمنيـة طويلـة نسـبيا تصـل 
شهوراً طويلة وأحيانا تصـل لسـنوات ذلـك ألن المصـفى باعتبـاره وكـيالً عـن 
الشركاء يفترض أنه يعمل دائما على تعظيم منافع موكليه ومـن ثـم فقـد ينتظـر 

 ظروف السوق التى تمكنه من بيع أصول الشركة خاللها . الى تحسن 

وفى هذه الحالة يقوم المصفى ببيع األصول وتوزيـع المتحصـالت النقديـة 
على أصحاب الحقوق أوالً بأول حتى يتم تصفية الشـركة بالكامـل لـذلك يطلـق 

 على هذه الحالة التصفية التدريجية . 

الشـركاء إذا يتمكنـون مـن وال شك أن فى هـذه التصـفية تحقيـق لمصـالح 
بأول. ويجـب علـى المصـفى  استثمار األموال التى توزع عليهم بمعرفتهم أوالً 

عند توزيع المتحصالت إن يستند الى األسس السليمة التى تكفل تحقيق العدالـة 
 )الخصوم( وأصحاب الملكية )الشركاء(.  النسبية تجاه أصحاب االلتزامات 

 : مخاطر التصفية التدريجية   12/4/1
تحيط بالتصفية التدريجية مخاطر يتمثل أهمها فى سداد مبالغ نقديـة ألحـد 
الشركاء تزيد عن حقوقه النهائية بسبب اختالف نسب توزيع األرباح والخسائر 
بين الشركاء ، وبذلك فقد يطالب باسترداد تلك المبالغ التى دفعت ألحد الشركاء 

يسددها المصفى من أمواله حتى ال يتهم بالتواطؤ ويتعرض  بدون وجه حق أو
للمســاءلة لــذلك يجــب علــى المصــفى أن يلتــزم الحيطــة والحــذر وهــو بصــدد 
المحاسبة عن التصفية التدريجية وهناك مدخالن فى الفكر المحاسبى للمحاسـبة 

  -عن التصفية التدريجية هما :
 المدخل األول : 

 ن كل توزيع هو آخر توزيع. التصفية التدريجية بافتراض أ
 المدخل الثانى : 

 ويعرف بالتصفية التدريجية بخطة .

   . وسوف نوضح كيفية تطبيق هذين المدخلين من خالل التدريبات العملية
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 :الثانى عشر أسئلة  وتدريبات وتطبيقات على الفصل
 : أسئلة نظرية:أوالً 

 تصويب العبارات الخاطئة:وضح مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع 
  .فى نهاية مرحلة تصفية األصول تكون جميع حسابات األصول قد أقفلت  .1
فـى نهايــة مرحلـة تصــفية األصـول تكــون جميـع حســابات المركـز المــالى   .2

 .المدينة قد أقفلت 
عنــد تصــفية أصــل بــأكبر مــن قيمتــه الدفتريــة فــإن الفــرق يرحــل لحســاب   .3

  .التصفية كخسارة
بأقل من قيمته الدفترية فإن الفرق يرحل لحساب التصـفية  عند تصفية أصل  .4

  .كربح
 .عند سداد التزامات غير مثبتة بالدفاتر فإنها ترحل لحساب التصفية كربح  .5
مـن قيمتهـا الدفتريـة فـإن الفـرق يرحـل  عند سداد التزامات بـأكبر أو بأقـل  .6

 .لحساب التصفية كربح
إذا تعهد أحد الشركاء بسداد التزام على الشركة فإن القيمـة التـى التـزم بهـا   .7

 الشريك تخصم من حساب رأسماله.
 عند سداد التزامات الشركة حالة تصفيتها فإنه يتم وفقا لألولويات التالية:  .8

األجور المستحقة عن سـتة شـهور قبـل  –ديون الحكومة  –الديون الممتازة 
 الديون العادية. –الشريك قرض –التصفية 

  .بعد االنتهاء من تصفية التزامات الشركة تكون جميع الحسابات قد أقفلت  .9
  .بعد االنتهاء من تصفية اصول والتزامات الشركة يتم سداد حقوق الشركاء  .10
عند ترصيد حساب التصفية قد ينتج رصـيد مـدين يمثـل فـائض التصـفية أو  .11

  .رصيد دائن يمثل عجز التصفية
 يا : تطبيقات وتدريبات :ثان

 التطبيق األول :
أ،ب ،ج شركاء فى شركة تضامن يقتسمون األرباح والخسائر بالتسـاوى وفـى 

قرر الشركاء تصفية شركتهم حيـث كـان المركـز المـالى للشـركة   1/1/2000
 1/1/2020على النحو التالى كان المركز المالى إلحدى شركات التضامن فى 

 على النحو التالى:
                          صول                                                                                                           األ

 عقارات )بعد االستهالك(  1400000
ــتهالك(              160000 ــد االسـ ــات )بعـ ــاث وتركيبـ أثـ
 بضاعة     800000
 مدينون     932000

 نقدية     24000 
      جارى أ      40000 

 رأس المال                
 أ            1000000
 ب           1000000
 ج             500000

 دائنون            600000 
 قرض الشريك ج           140000 

 مخصص ديون مشكوك فيها             70000
 جارى  ج            46000

3356000 3356000 
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 فإذا علمت أن المصفى قام بإجراءات التصفية التالية : 
ج والبضـاعة 100000بيعت اآلالت والمعدات بمبلغ مليـون جنيـه واألثـاث بمبلـغ  .1

 بمبلغ مليون جنيه .
 ج مقابل تسديد ما عليهم قبل موعد االستحقاق.32000سمح للمدينين بخصم قدره  .2
ــغ  .3 ــدائنون عــن مبل ــازل ال ــل موعــد 5000تن ــوقهم قب ــى حق ــل حصــولهم عل ج مقاب

 االستحقاق.
 ج5000بلغت مصاريف التصفية  .4
  سدد قرض الشريك .5

 تمام عملية التصفية .تصوير الحسابات الالزمة إلوالمطلوب :

 التطبيق الثانى :
سعد وسعيد ومسعود شركاء فـى شـركة تضـامن يقتسـمون األربـاح والخسـائر 

قـرر الشـركاء تصـفية شـركتهم حيـث كـان  1/1/2020وفـى  2: 3: 5بنسبة 
  المركز المالى للشركة على النحو التالى:

 االلتزامات              األصول                                                    
                          

 عقارات       500000
 آالت    600000  

 سيارات      400000
 أثاث وتركيبات       200000
 بضاعة       300000

 مدينون     100000  
 خسائر مرحلة    400  000 

 رأس المال                
 سعد            500000
 سعيد            500000
 مسعود            500000

 دائنون           2500000 
 قرض برهن عقارى            700000 

 ضرائب مستحقة                   500

2500000 2500000 

 فــإذا علمــت أن الشــركاء قــرروا تصــفية شــركتهم تصــفية اختياريــة نظــراً  
 لتراكم الخسائر ولقد تم تعيين مصفى  إجراءات التصفية على النحو التالى:

 ج. 1500000بلغ المحصل من بيع األصول والديون   .1
 .ج سددت نقداً 20000بلغت مصاريف التصفية   .2
 المحدد فى القانون.تم تسديد االلتزامات على النحو  .3

 المطلوب:
 إجراء قيود اليومية الالزمة إلثبات إتمام عملية التصفية. -
  .تصوير حسابات التصفية  -
 .ملحوظة )الشريك سعد لديه  أموال خاصة تمكنه من سداد نصيبه فى خسائر الشركة( -

 :ثالثالتطبيق ال
مكنـه فى التطبيق الثانى بفرض أن الشريك سعد ليس لديـه  أمـوال خاصـة ت

المطلـوب : توضـيح كيفيـة تـأثير هـذا من سداد نصيبه فى خسائر الشـركة .
 .الفرض على حل التطبيق الثانى 
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 أسئلة وتطبيقات متنوعة:
 مقدمة عن وبيعة المنشآت المتوسطة والصغيرة: الفصل األولعلى أسئلة 
 اكتب بإيجاز في النقاط اآلتية: أواًل: 
 .والصغيرة المتوسطة للمنشآت  المختلفة القانونية األشكال -1
 .والصغيرة المتوسطة للمنشآت  المحاسرية ومات لالمع نظم أهمية -2
 .والصغيرة المتوسطة المنشآت  فى المحاسرية والسجالت  الدفاتر إمسا  -3

 :حدد مدى صحة أو خطأ العبارات التاليةثانيًا: 
 والمتوسااطة الصااغيرة بالمنشااآت  الخااا   رى المصاا  المحاساابة  يختلاا  مميااار  -1

 ( عن باقى معايير المحاسبة المصرية اآلخرى.46رقم )
بااين الوساايلة الور يااة والوساايلة  يااؤثر إخااتال  وساايلة إمسااا  الاادفاتر المحاساارية -2

وقواعاد الاياا  واإلفصاا  المحاسارى المتعاار   اإللكترونية على مبادئ وأسس
 عليها.

دفترياااة والمباااادئ تختلااا  الطااارق المحاسااارية المتعاااار  عليهاااا فاااى المجموعاااة ال -3
 واألسس المحاسرية المتبعة فى كل طريقة.

ببسااااطتها  عتمادهاااا فاااى إمساااا  الااادفاتر المحاسااارية  الفرنسااايةتتمياااز الطريقاااة  -4
 .على الحد األدنى من الدفاتر والسجالت 

المتوسااااطة  المنشااااآت الطريقااااة الفرنسااااية فااااى إمسااااا  الاااادفاتر المحاساااارية تالئااام  -5
 المالية المحدودة.الصغيرة ذات العمليات و 
يتشاااكل اإلطاااار العاااام للطريقاااة اإليطالياااة فاااى إمساااا  الااادفاتر المحاسااارية مااان  -6

مجموعاااة مااان دفااااتر اليوميااااة المسااااعدة وكاااعلك مجموعااااة مااان دفااااتر األسااااتاذ 
 المساعدة. 

وفقااًا للطريقااة الفرنسااية فااى إمسااا  الاادفاتر المحاساارية يسااجل فااى دفتاار اليوميااة  -7
سام الادفتر هاو إا  العملياة المالياة باعتباار أن العامة طر  واحد فقط من أطر 
 الطر  اآلخر للعملية المالية.
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وفقااًا للطريقااة الفرنسااية فااى إمسااا  الاادفاتر المحاساارية يسااجل فااى دفتاار اليوميااة  -8
 .يخصص لها دفتر يومية مساعدة لم يالمتكررة التالعامة العمليات  ير 

   الدفاتر المحاسرية.  تختل  الطريقة الفرنسية عن اإلنجليزية فى إمسا -9
اليوميااة يطلااق علااى الطريقااة ا يطاليااة فااى إمسااا  الاادفاتر المحاساارية طريقااة  -10

 )طريقة الدفتر الواحد(. واألستاذ 
  تحتاااااااج المنشااااااآت المتوسااااااطة والصااااااغيرة ومتنا يااااااة الصااااااغر إلااااااى نظااااااام  -11

 محاسرى.
شايوعًا وتطريقاًا من أكثر الطارق المحاسارية  تعد الطريقة اإليطالية واألمريكية -12

 فى المنشآت كريرة الحجم نظرًا لبساطتهم.
 

 لمحاسبة عن األصول الثانتة واألصول غير الملموسة: االثانيأسئلة على الفصل 
 المطلوب إختيار اإلجابة المالئمة من بين اإلجابات المقترحة:

، ومجما  ج100000تكلفتاه الذ  تبلاغ أحد األصول الثابتة  تمتلل إحدى المنشآت  -1

بمبلاغ  أ  مناف  اقتصاادية مساتقبلية هلعدم توق  تحقيق بيعه، وتم ج80000ههالكإ

 ج. فإن نتيجة عملية البي :15000

  ج5000 ب  أرباح  ج5000 أ

 خسائر 

ال شيء مما   د  أرباح  ج15000 ج

 سبق 

، باإلضاافة الاى ج500000بشراء أيهزة حاسبات بمبلاغ  منشآت قامت احدى ال -2

 :ملموسالص  غير األتكلفة فإن  .ج300000برمجيات قيمتها 

ال شيء  د  ج 300000 ج ج 500000 ب  ج 800000 أ

 مما سبق 

للحكومة المصرية للحصول علاى ج 800000بسداد مبلغ  المنشآت قامت احدى  -3

، كما بلغت تكلفة إقامة فقط سنوات  10ترخيص بمزاولة العم  داخ  البالد لمدة 

 :ملموسالص  غير األتكلفة فإن .ج500000مبلغ  للمنشأةالبنية األساسية 

ال شيء  د  ج 300000 ج ج 500000 ب  ج 1300000 أ

 مما سبق 

 :االستهالك السنو  يساو ( فإن 12فقرة )الباستخدام ما ورد في  -4

ال شيء مما   د  ج 130000 ج ج 50000 ب  ج 80000 أ

 سبق 
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: يتحملتها ما يلا  التيبتأسيس كيان تاب  لها وبلغت النفقات  منشآت القامت احدى  -5

التكلفااة الممكاان فااإن  .تكاااليف تاادريب  ج20000، تكاااليف تأساايس ج60000

 :اعتبارها أص  غير ملموس

ال شيء  د  ج 20000 ج ج 60000 ب  ج 80000 أ

 مما سبق 

المتوقا  أن ومن ، ج2000000ص  غير ملموس تكلفته تمتلل إحدى المنشآت أ -6

 سنوات فقط. فإن قسط االستهالك السنو  يساو : 4تستفيد منه لمدة 

ال شيء  د  ج 400000 ج ج 2000000 ب  ج 500000 أ

 مما سبق 

 :قيد االستهالك السنو ( فإن 15فقرة )الباستخدام ما ورد في  -7
اااا/ مخصااااص  500000 أ ماااان حا

 استهالك األص  غير الملموس

اااا/ قسااااط  500000      إلااااى حا

اساااااتهالك األصااااا  غيااااار 

 الملموس

ماان حااا/ قسااط اسااتهالك  500000 ب 

 األص  غير الملموس

اا/ مخصااص  500000      إلااى حا

 استهالك األص  غير الملموس

ال شااااايء  ج

 مما سبق

 األص  غير الملموس هو: -8

طبيعاة  وأص  ك  أ

 نقدية

لاااه وياااود  ب 

 ماد 

غير طبيعة  وأص  ك  ج

ولااايس لاااه ، نقدياااة

 ويود ماد 

ال شاايء  د 

 مما سبق

 من ضمن األصول غير الملموسة: -9

العالمااااااااااااات  أ

 التجارية

بااااااااااااااراءات  ب 

 االختراع

تكاااااااااااااليف  ج

 التطوير

مااااا  كاااا  د 

 سبق

العالمات التجارية واألسماء التجارية وحقوق يتم االعترا  بما يتم شرائه من  -10

اليتم االعتارا  بماا ،والنشر والبنود االخرى المشابهة كأصول غيار ملموساة

 . هذه العيارة:هذه البنود  يتم انتايه داخلياً من

 غير صحيحة  ب  صحيحة  أ

وفي حالاة ،عناد اقتنائهاا ألول مارة بالتكلفاة غير الملموساةألصول ات اثبيتم ا -11

 بالقيمة العادلة.هذه العيارة:فإنها تقاس  غير الملموسةالقياس الالحق لصصول 

 غير صحيحة ب  صحيحة أ

 المحاسبة عن االستثمارات : الثالثأسئلة على الفصل 
 المطلوب إختيار اإلجابة المالئمة من بين اإلجابات المقترحة:

تتم التحويالت فيما بين االساتثمار العقاار  أو العقاار المشاغول بمعرفاة المالال  -1

إلاى  تغييار القيماة الدفترياة لصصا  المحاول بعاد )األص  الثابت( أو المخازون 

 هذه العبارة: .القيمة العادلة

 خاطئة ب  صحيحة أ
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 تعتبر:، فإن الشركة )أ( % من الشركة )ب( 50شركة )أ( تمتلل أكثر من  -2

ال شيء  د  قابضة  ج تابعة ب  شقيقة أ

 مما سبق 

 ، فإن الشركة )س( تعتبر:% من شركة )س( 20مستثمر يمتلل أكثر من  -3

ال شيء  د  مشتركة ج قابضة ب  تابعة أ

 مما سبق 

وله نفوك مىثر بها، فإن الشاركة  شركة )ص(% من  20مستثمر يمتلل أق  من  -4

 )ص( تعتبر:

ال شيء  د  تابعة ج قابضة ب  شقيقة أ

 مما سبق 

يقوم المستثمر باالعترا  بتوييعات األربااح مان الشاركة طبقاً لنموكج التكلفة،  -5

 المستثمر فيها كإيراد.ويتم إثبات اإليراد بالقيد التالي: 
ماان حااا/ اسااتثمارات فااي الشااركة  أ

 الشقيقة

إلى حا/ إيراد االستثمارات 

 في الشركة الشقيقة

 من حا/ مديني توييعات  ب

ااااااا/ إياااااااراد  إلاااااااى حا

االستثمارات فاي الشاركة 

 الشقيقة

ال شيء  ج

مماااااااا 

 سبق

يقوم المساتثمر بااالعترا  بتوييعاات األربااح مان ، لنموكج القيمة العادلةطبقاً  -6

 الشركة المستثمر فيها كإيراد.ويتم إثبات اإليراد بالقيد التالي:
سااتثمارات فااي إيااراد االمن حا/  أ

 لشركة الشقيقةا

 مديني توييعات إلى حا/ 

 من حا/ مديني توييعات  ب 

إلى حا/ إيراد االستثمارات 

 في الشركة الشقيقة

ال شيء  ج

مماااااااا 

 سبق

 شركات شقيقة كأصول غير متداولة. فييتم تبويب االستثمارات  -7

أصاااول غيااار  ب  أصول ثابتة أ

 ملموسة

أصاااااااول  ج

 متداولة

ال شاااااايء  د 

 مما سبق

هاي مشااركة بموياب اتفااق تعاقاد  للسايطرة علاى نشااط  السيطرة المشاتركة -8

اقتصاد ، وتويد السيطرة المشتركة فقط عندما تتطلب القارارات االساتراتيجية 

األطاارا  الااذ  والماليااة والتشااغيلية المرتبطااة بالنشاااط موافقااة باإليماااع ماان 

 . هذه العبارة:يشاركون في السيطرة

 غير صحيحة ب  صحيحة أ

هو اتفااق تعاقاد  يقاوم بمويباه طرفاان أو أكثار بممارساة  المشتركالمشروع  -9

لرقابة مشتركة، وتتخذ المشاروعات المشاتركة شاك   ال تخض نشاط اقتصاد  

 هذه العبارة:تخض  للسيطرة المشتركة.ال عمليات أو أصول أو منشآت 

 غير صحيحة ب  صحيحة أ

عة للسايطرة يقوم صااحب الحصاة بقيااس االساتثمارات فاي المنشاآت الخاضا  -10

المشتركة )بخال  تلل التي لها أسعار منشورة معلناة( بالتكلفاة ناقصااً مجما  

 هذه العبارة: خسائر االضمحالل التي تم االعترا  بها.

 غير صحيحة ب  صحيحة أ
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يقاوم صااحب الحصاة بقيااس االساتثمارات فاي المنشاآت الخاضاعة لساايطرة  -11

 هذه العبارة:. التكلفةمشتركة والتي لها سعر معلن منشور باستخدام نموكج 

 غير صحيحة ب  صحيحة أ

 المحاسبة عن المخزون : لى الفصل الرابوعأسئلة وحاالت عملية 
 التالية:السؤال األول: حدد مدى صحة أو خطأ العبارات 

تسااتخدم طريقااة التكاااليف الممياريااة فااي تحديااد تكلفااة المخاازون بشااكل كرياار فااي  -1
 المنشآت الصناعية.

تالئم طريقة سعر التجزئة المنشآت التي يتكاون المخازون لاديها مان بناود رئيساية  -2
  ير متغيرة لكن يتم تجزئتها لرنود كثيرة ومتنوعة.

فتن الرنود التاي تبقاى فاي المخاازن فاي نهاياة طبقًا لطريقة الوارد أوً  يصر  أوً   -3
 الفترة هي تلك التي تم شرائها مسبقًا.

يتمثااال ا نتقااااد األساساااي لطريقاااة الاااوارد أوً  يصااار  أوً  بااااقتراط تكلفاااة مخااازون  -4
 آخر الفترة من تكلفته الجارية ومن ثم تتشوه أرقام مجمل الرجح وصافي الرجح.

حديااااد متوسااااط التكلفاااااة للوحاااادات المتماثلاااااة وفقااااًا لطريقااااة متوساااااط التكلفااااة ياااااتم ت -5
 بالمخازن يحسب كلما تم استالم كمية واردة إضافية.

تتميز طريقة الوارد أوً  يصر  أوً  بتطابق نطاق تدفق التكلفة مع نطاق التادفق  -6
 النقدي للبضاعة.

يفضاال اتباااع طريقااة الااوارد أوً  يصاار  أوً  إذا كاناات المنشااأة تتبااع نظااام الجاارد  -7
 مر.المست

يجب على المنشأة حتى لو اختلفت طريعة أنواع المخزون واستخداماتها أن توحد  -8
 طريقة احتساط تكلفة المخزون حتى لو اختلفت طريعة.

 يقصد بالايمة ا ستردادية للمخزون السعر التقديري لريع المخزون. -9
إذا ترتب على العملية ا نتاجية أكثار مان مناتر فاي نفاس الوقات تاوزع تكااليف  -10
تشكيل بينهما على أسا  الايمة الريمية لكل مناتر أو حساب الوحادات المنتجاة ال

 لكل منتر.
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 التشاكيل تكااليف تاوزع رئيسي وآخار فرعاي منتر ا نتاجية العملية نتر عن إذا -11
 لكااال المنتجاااة الوحااادات  حساااب  أو مناااتر لكااال الريمياااة الايماااة أساااا  بينهمااااعلى

 .منتر
متوساااط الطاقاااة العادياااة، فاااتن تكااااليف فاااي حالاااة انخفااااض تكلفاااة اإلنتااااج عااان  -12

 .ا نتاج المباشرة تحمل على أسا  الطاقة العادية لإلنتاج
 تكااااليف فاااتن العادياااة، الطاقاااة متوساااط عااان اإلنتااااج تكلفاااة انخفااااض  حالاااة فاااي -13

 .لإلنتاج القصوى  الطاقة أسا  على تحمل  ير المباشرة ا نتاج
الفترة التي حدثت فيهاا هاعه تحمل الخسائر في المخزون كمصروفات في نفس  -14

 الخسائر على قائمة دخل الفترة.
يجاااب أن تفصاااح المنشاااأة بالنسااابة لرناااد المخااازون عااان السياساااات المتبعاااة فاااي  -15

 ياااا  المخااازون والطااارق المساااتخدمة لحسااااط التكلفاااة و يماااة المخااازون المرهاااون 
 لضمان التزامات.

 وإمكانياتها ومع من حق المنشأة عند اختيار الطريقة التي تتناسب مع ظروفها -16
 تكلفاة تحدياد  عناد  نظامها المحاسري المتبع وحسب طريعة المخزون واساتخداماته

 .المخزون 
 السؤال الثانى: حاالت عملية:

 (:1حالة رصم   
وحاادة ماان المااادة الخااام ) ( بسااعر  2000قاماات إحاادى الشااركات بشااراء       
، وجلغاااات الضاااارائب والرسااااوم الجمركيااااة %10جنيااااه للوحاااادة بخصاااام تجاااااري  15

 جنياة(، وكانات تكااليف النقال والمناولاة 1000جنيه )يساترد منهاا  5000عليها 
وحاادة ماان هااعه المااادة وأصاابحت منااتر تااام  1200جنيااه. وقااد تاام تصاانيع  500

جنيه  500جنيه منها  5000وكانت تكاليف تصنيعها كما يلي: تكاليف عمالة 
وقاات ضااائع  ياار مساامو  بااه، ونصاايرها ماان التكاااليف الصااناعية  ياار المباشاارة 

جنيه، ونصيرها من تكاليف  500جنيه، ونصيرها من التكاليف اإلدارية  3000
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جنياااااه  23000وقااااادرت الايماااااة الريمياااااة لإلنتااااااج التاااااام جنياااااة.  500التخااااازين 
 جنيه.  2000والتكاليف المقدرة لريعه وتسويقه 

 المطلوب:
 ( حساط تكلفة مخزون الخامات المتبقي في نهاية الفترة. 1)
 ( تقييم مخزون اإلنتاج التام في نهاية الفترة. 2)

 (:2حالة رصم  
يتكااون ماان إلحاادى المشااروعات الصااغيرة  كااان المخاازون فااى بدايااة الفتاارة      
وحاااادة  400جنيااااه للوحاااادة وخااااالل الفتاااارة تاااام صاااار   20وحاااادة بتكلفااااة  1000

ل و صااا أحاااد األ وحااادة اساااتخدمت فاااى تصااانيع  100لالنتااااج ، كماااا تااام صااار  
 .ةثابتال

 المعالجة المحاسرية للمنصر  من المخزون. المطلوب :
 (: 3حالة رصم  

إلحاااادى المنشااااآت  بفاااارض أن عاااادد وحاااادات المخاااازون ماااان اإلنتاااااج التااااام     
وحااادة وكانااات التكلفاااة المميارياااة  10000بلغااات  31/12/2010فاااي  الصاااغيرة

 . ج12المحسوجة إلنتاج الوحدة 
الماادة باسااتخدام طريقاااة  يااا  تكلفااة مخااازون اإلنتاااج التااام فااي أخااار المطلىىوب: 

 .التكلفة المميارية
 (: 4حالة رصم  
الصااغيرة  منشااآت اللألصاانا  المتبايااة لاادي احاادي  ةبلغاات الايمااة الريمياا       

وكانااات نسااابة  ،جنياااه 80000الرياااع بالتجزئاااة فاااي أخااار المااادة المتخصصاااة فاااي 
 . %20إجمالي الرجح المقدرة لهعه األصنا  

 يا  تكلفة المخزون لهعه األصنا  في أخر المدة باستخدام طريقة   :المطلوب 
 التجزئة. 
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 (: 5حالة رصم  
شاااااراء قاماااات إحااااادى المنشااااآت الصاااااغيرة المصاااارية ب 2018/ 1/1فااااي 

 ج.13000نقدًا جنيه، علمًا بأن سعرها  15000بضاعة باألجل بمرل  
 المطلوب :

 تحديد تكلفة المخزون. -1
 قيد اليومية الالزم إلثبات عملية الشراء.  -2

 (: 6حالة رصم  
فااااى  الخااااا  بتحاااادى المشااااروعات الصااااغيرة المصاااارية كااااان المخاااازون 

خالل منه  جنيه للوحدة، وجيع  22وحدة بتكلفة  1000يتكون من  1/1/2018
كاناات صااافى  31/12/2018جنيااه للوحاادة، وفااى  32وحاادة بسااعر  800الفتاارة 

 جنيه. 20الايمة الريمية للوحدة من المخزون 
عاااان العااااام المنتهااااي فااااي  بيااااان أثاااار مااااا ساااارق علااااى قائمااااة الاااادخل المطلىىىىوب:

31/12/2018. 

 المحاسبة عن تكاليف االصتراض: على الفصل الخامس أسئلة وحاالت عملية
( إذا كانىت العبىارة صىحيحة أوالحىر  Aظلل دائرة حول الحر   السؤال األول:

 B:إذا كانت العبارة خطأ ) 
تراااادأ الرسااااملة ماااان تااااارين ا نفاااااق علااااى األصاااال وتحماااال المنشااااأة لتكاااااليف  -1

 ا قتراض.
تتوقااا  عملياااة الرساااملة علاااى األصااال الثابااات حتاااى وإن كانااات هناااا  بعاااض  -2

التعاااديالت ا زماااة كالاااديكورات التاااي ياااتم تغييرهاااا حساااب ر باااة المساااتخدم أو 
 المشتري.  

 يظهر القرض بقائمة الدخل ضمن ا لتزامات المتداولة. -3
 تظهر فائدة القرض المستحقة ضمن مصروفات قائمة الدخل. -4
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ا تفاق بين إحدى المنشآت الصغيرة وإحدى جهات التمويل على إذا كان تم  -5
الحصول على قرض لتمويل شراء أصال ثابات، ماع ا تفااق علاى ساداده فاي 

سنوات، فتن  يمة الفائدة لن تختل  في نهاياة كال عاام مان األعاوام  3نهاية 
 الثال  الخاصة بالقرض.

اباااات وإمكانيااااة عنااااد ا نتهاااااء ماااان بعااااض األجاااازاء المسااااتقلة ماااان األصاااال الث -6
اساااتخدامها بحالتهاااا أثنااااء عملياااة اإلنشااااء بشاااكل مساااتقل، فتناااه يتعاااين عااادم 
 التوق  عن الرسملة على تلك األجزاء إ  بانتهاء انشاء هعا األصل كامال.

يحسااب المتوسااط الماارجح لمعاادل الرسااملة ماان خااالل قساامة مجمااوع معااد ت  -7
غيرة أو المتوسااطة فائاادة القااروض المختلفااة التااي حصاالت عليهااا المنشااأة الصاا 

 على جملة القروض.
 يجب أن تفصح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضامن قوائمهاا المالياة عان -8

ومعااادل الرساااملة المساااتخدم ، مرلااا  تكلفاااة ا قتاااراض المرساااملة خاااالل الفتااارة
 لتحديد  يمة تكلفة ا قتراض المرسملة.

، ويتطلااب إن المشااروع المتوسااط الااعي يااتم تمويلااه بااا قتراض إلنشاااء أصااوله -9
ذلك تركيب خطاوط إنتااج عديادة وفاي أجازء مختلفاة داخال نفاس الموقاع فتناه 
  يجب أن تتوق  رسملة تكاليف ا قتراض إ  بعد ا نتهاء منه كامال دون 

 استخدام أي جزء منه.
، ألي سارب مان األساباط  عندما   ُتسدد المنشأة الفائدة التي تخاص الفتارة -10

ففي تلك الحالة يتم إثبات استحقاق الفائدة في نهاية الفترة، وتحميلهاا علاى 
 قائمة دخل الفترة تحت مسمى فائدة قرض مستحقة. 

 لية:ىىىاالت عمىىىح :ثانىالسؤال ال
 (:1حاله  

بالحصااول علااي القااروض التاليااة:  مشااروعات المتوسااطةقاماات إحاادى ال
، القااارض الثااااني  يمتاااه %5جنياااه بمعااادل فائااادة  200000القااارض األول  يمتاااه 

جنياه بمعادل  400000، القارض الثالا   يمتاه %6جنيه بمعادل فائادة  50000
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. وقاااد اساااتخدم القااارض األول فاااي تمويااال إنشااااء األصااال )أ(، بينماااا %10فائااادة 
ااا(، اساااتخدم القرضاااين الثااااني والثالااا  معااا  ا فاااي تمويااال إنشااااء األصاااول )ط(، )جا

 على التوالي.  1:2:3)د(، وكانت نسبة القروض المستخدمة لتمويل كل منهم 
تحدياد معادل تكلفاة ا قتاراض التاي تحمال علاي كال أصال، علماا باأن  المطلوب:

 هعه األصول مؤهلة لتحمل تكلفة ا قتراض.
 
 

 (:2حاله  
 1000000قارض  يمتاه  بالحصاول علاي المتوساطةمشروعات ال حد أقام       

، تاام إيااداع الحساااط الجاااري للمنشااأة برنااك مصاار 1/1/2016جنيااه اعتبااارًا ماان 
أقسااط سانوية  4سنويًا، علي أن يتم سداد  يمة القرض علاي  %10بمعدل فائدة 

. وقااد اسااتخدم هااعا القاارض فااي إنشاااء أحااد 31/12/2010متساااوية اعتبااارًا ماان 
وتاام  1/1/2016الثابتااة، وقااد تاام الراادء فااي إنشاااء األصاال اعتبااارًا ماان األصااول 

، علما بأن اإلنشاء توق  لمدة سنة اعتبارا مان 31/12/2019ا نتهاء منه في 
 . 31/12/2018وحتى  1/1/2018

 المطلوب :
 قيد اليومية إلثبات الحصول على القرض. -1
 31/12/2018 وحتااااى 1/1/2016 ماااان اعتباااااراً  ا قتااااراض  تكلفااااة حساااااط  -2

 معالجتها وكيفية
 وأقساااطمااع إجااراء قيااود اليوميااة الالزمااة إذا علماات أن المنشااأة سااددت فوائااد 

 .في مواعيدها نقدًا في نهاية كل عام القرض 
 .31/12/2019حساط تكلفة األصل الثابت في  -3

 (:3حاله  
 وملحقاتاه،قررت شركة "األميرة" لإلعماار إنشااء مبااني إداري خاا  بالشاركة 
سانوات ترادأ  3وجحسب الدراسات سو  تستمر أعمال اإلنشااء والتجهياز لمادة 
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حيااااا  ترلااااا  تكااااااليف الرنااااااء  31/12/2019وتنتهاااااي فاااااي  1/1/2017ماااان 
 3جنيه، وقد أتيحت للشركة فر  تم الحصول عليها من خالل  1500000

المرلاااا  مليااااون جنيااااه، وقااااد اسااااتغلت  2قااااروض بفوائااااد ميساااارة بلغاااات جملتهااااا 
 الفائض من القرض عما يتطلبه اإلنشاء في سياق األعمال العادية للشركة.

 وفيما يلي نيانات عن عملية االصتراض:
:  القىرض األولتمثلت تفاصايل القاروض التاي حصالت عليهاا الشاركة فاي:  -1

جنيااه بفائاادة  500000: والقىىرض الثىىاني، %6مليااون جنيااه بفائاادة ساانوية 
، وجمياع %10جنيه بفائادة سانوية  500000: والقرض الثالث، %8سنوية 

 القروض تم الحصول عليها نقدًا.
كاااان  2017فااي المرحلاااة األولااى مااان عماار المشاااروع وخااالل عاماااه األول  -2

جنياه مان األماوال المقترضاة تام  200000هنا  فائض  ير مساتغل قادره 
 .%10دل فائدة شهور بمع 6استثمارها لمدة 

حتاااى  1/1/2018فاااي الفتااارة مااان  رناااىتعطلااات أعماااال اإلنشااااء الفعالاااة للم -3
30/6/2018. 

واساااتخدم  31/12/2018فاااي  رناااىمااان الم %80تااام ا نتهااااء مااان إنشااااء  -4
 اعتبارًا من ذلك التارين.

 .31/12/2019بالكامل في  رنىتم ا نتهاء من إنشاء باقي الم -5
 .31/12/2019تم سداد القروض دفعة واحدة في  -6

 المطلوب:
حساط تكلفة ا قتاراض وكيفياة معالجتهاا، موضاحًا تكلفاة ا قتاراض التاي  -1

 .ةترسمل على المباني وتلك التي تحمل على قائمة الدخل عن كل فتر 
 بين األثر على القوائم المالية لكل فترة.  -2
 .31/12/2019رنى في تكلفة الم حساط  -3
المعالجااة المحاساارية فااي كاال فتاارة منااع إجااراء قيااود اليوميااة التااي تتطلرهااا  -4

 .31/12/2019الحصول على القرض وحتى سداده في 
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 المحاسبة عن المنح الحكومية: أسئلة على الفصل السادس
فااإن قيااد ، 1/1/2020فااي  ج9000حصالت المنشااأة علااي منحااة نقدياة قيمتهااا  -1

 :1/1/2020في  اليومية
 من حا/ النقدية 9000 أ

اا/  9000    إياارادات إلااى حا

 منح

 من حا/ إيرادات منح  9000 ب

اااا/ األرباااااح  9000     إلااااى حا

 والخسائر

ال شاااايء ممااااا  ج

 سبق

. 1/1/2020ينياه فاي  8000حصلت المنشأة علي منحاة نقدياة مقادماً قيمتهاا  -2

وكااان شاارط المنحااة هااو التاازام المنشااأة بتنفيااذ بعاا  األعمااال علااى ساانتين 

 :1/1/2020في  فإن قيد اليومية.متتاليتين

 
 من حا/ النقدية 8000 أ

إلااى حااا/ إياارادات  8000   

 منح

 النقديةمن حا/  8000 ب

إياارادات ماانح إلى حااا/  8000    

 مىيلة

ال شاااايء ممااااا  ج

 سبق

 تظهر ضمن:  1/1/2020(، فإن قيمة المنحة في 2باستخدام البيانات في الفقرة ) -3
اإلياارادات بقائمااة  أ

 الدخ 

المصااروفات بقائمااة  ب

 الدخ 

االلتزامااات بقائمااة  ج

 المركز المالي

ال شيء ممااا  د

 سبق

قيمتاه العادلاة  1/1/2019حصلت المنشأة علي منحة في شك  أص  ثابات فاي  -4

 :1/1/2020في  فإن قيد اليوميةينيه، وتم استخدامه في كلل التاريخ،   20000
اااا/  20000 أ ماااان حا

 النقدية

ااا/  20000  إلاااى حا

 إيرادات منح

األص  من حا/  20000 ب

 الثابت

ااااا/  20000 إلاااااى حا

 إيرادات منح

اااااا/  20000 ج ماااااان حا

 األص  الثابت

ااااا/  20000 إلاااااى حا

 النقدية

ال شاايء  ج

ممااااااااا 

 سبق

إلاى صورة تحوي  موارد اقتصاادية  فيمساعدات حكومية  المنح الحكومية هي -5

مقاب  التزام تلل المنشأة بتنفيذ شروط معيناة تتعلاق باألنشاطة  فيمنشأة معينة، 

 هذه العبارة:. تمارسها التي

 غير صحيحة ب  صحيحة أ

عن  المحاسبة: سئلة وحاالت عملية على الفصل السابوأ
  المخصصات وااللتزامات واألصول المحتملة

 حدد مدى صحة أو خطأ العبارات التالية: السؤال األول:
هو ا لتزام العي ينشأ من تصارفات المنشاأة التاى مان واقاع ا لتزام القانوني   -1

قواعااد ثابتااة وفقااًا للممارسااات السااابقة أو ماان واقااع السياسااات المعلنااة للمنشااأة 
مسبولية أو من واقع مستند محدد تكون المنشأة قد أقرت فيه للغير أنها تقرل 

 .معينة
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يتم ا عترا  بالمخصص عندما يكاون علاى المنشاأة التازام حاال )قاانوني أو  -2
ومااان المتوقاااع حااادو  تااادفق خاااارج  عااان حاااد  فاااي الماضاااي حكماااى( ناتجااااً 

 للموارد المتضمنة للمنافع ا قتصادية لتسوية ا لتزام.
 حالي.الحد  السابق العي يقود إلى التزام حال يسمي حد   -3
حتى يكون الحد  ملزماًا، فتناه مان الضاروري أن   يكاون للمنشاأة أي باديل  -4

 .واقعى لتسوية ا لتزام الناتر عن هعا الحد  
يجب أن تنعكس األحدا  المستقرلية التى مان الممكان أن تاؤثر علاى الايماة  -5

 مااااة المخصااااص حينمااااا يكااااون هنااااا  دلياااالالمطلوجااااة لتسااااوية التاااازام فااااى  ي
 .موضوعى كا  أن تلك األحدا  سو  تحد  

إذا كااان لاادى منشااأة عقااد محماال بخسااارة فيعتاار  بااا لتزام الحااالى فااى ظاال  -6
 ذلك العقد ويتم  ياسه كمخصص.

الناشبة عن فقط  يجب أن يتضمن مخصص إعادة الهيكلة النفقات المباشرة  -7
 .إعادة الهيكلة

الخساائر المسااتقرلية المحااددة والناتجاة عاان النشاااط حتاى تااارين إعااادة الهيكلااة  -8
 يتم إدراجها فى المخصص، ما لم ترتبط بعقد محمل بخسارة. يجب أن

فى الحسبان عند  يا    يتم أخع األرجا  المتوقعة من التخلص من أصول  -9
مخصاص إعاادة الهيكلااة، حتاى إذا كاان بيااع األصاول يعترار جاازءًا مان إعااادة 

 الهيكلة.
علااى المنشااأة أن تفصااح عاان كاال نااوع ماان ا لتزامااات المحتملااة فااى تااارين  -10

الميزانيااااة بوصاااا  مختصاااار عاااان طريعااااة ا لتاااازام المحتماااال، إ  إذا كاناااات 
 .إمكانية تسوية أية تدفقات خارجة ضبيلة

لايس مطلاوط مان دما يِنشأ مخصص والتزام محتمل من نفاس الظارو ، عن -11
تقااوم بتعااداد اإلفصاااحات المطلوجااة بطريقااة توضااح الصاالة بااين المنشااأة أن 

 المخصص وا لتزام المحتمل.
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عنااادما يكاااون هناااا  احتماااال تااادفق داخااال للمناااافع ا قتصاااادية، يجاااب علاااى  -12
ملاة فاى تاارين المنشأة أن تفصح بشكل مختصر عن طريعاة األصاول المحت

 الميزانية، وأن تقوم بتقدير لتأثيرها المالى.
يعتااااار  بالمخصاااااص ألفضاااااال تقااااادير لتكااااااليف اإلصااااااال  وفقاااااًا لضاااااامان  -13

 .المنتجات المباعة قرل تارين نهاية الفترة المالية
اساااترداد بعاااض أو كااال النفقاااات الالزماااة لتساااوية  المتوقاااع مااان يكاااون  عنااادما -14

باا عترا  با ساترداد كأصال  مخصص وذلك من طر  آخر تقاوم المنشاأة
منفصل عندما يكون مان المؤكاد أن ا ساترداد ساو  ياتم إذا قامات المنشاأة 

 بتسوية ا لتزام.
هنا  نوعان رئسيان لاللتزامات التي قد يواجهها معدو القوائم المالية وهماا:  -15

ا لتزام الثابت المؤكد الحدو  والمقدار والتوقيت، وا لتزام المؤكد أو مرجح 
 لحدو  )احتمال حدوثه يفوق احتمال عدم حدوثه( و ير مؤكد المقدار.ا

 حاالت عملية:  :ثانىالسؤال ال
 (:1حالة رصم  

تااام إقامااااة دعاااااوى قضاااائية علااااى شااااركة النصااار  رتكابهااااا ثااااال  مخالفااااات 
 للقانون وهي كما يلي:

 ج.100000ا ستخدام  ير المصر  به لعالمة تجارية ومطلوط دفع مرل   -1
اعدم  -2 ماوظفين تام فصالهم بشاكل تعسافي  5سداد أجر ومكافأة نهاياة الخدماة لا

 ج.200000ومطلوط سداد مرل  
التساارب فااي إحاادا  ضاارر بيبااي ماان خااالل الااتخلص ماان نفاياتهااا فااي النهاار  -3

القريااب ماان مصاانعها، ويطالااب ناشااطو حمايااة الريبااة باادفع تعويضااات  ياار 
 محددة كتكاليف إزالة للنفايات.

انوني للشااركة أن لاايس كاال القضااايا القانونيااة يمكاان وياارى المستشااار القاا 
 الدفاع عنها في القانون وأبل  الشركة بتقييمه للقضايا الثال  كما يلي:

 ا حتما ت في هعه الدعوى ضميفة. القضية األولى:
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من المحتمال أن تضاطر الشاركة إلاى ساداد مرلا  للماوظفين  القضية الثانية:
لاااا  الااااعي سااااتدفعه الشااااركة إذا كسااااب المفصااااولين، لكاااان أفضاااال تقاااادير للمر
 ج.150000المدعي القضية ضد الشركة هو 

قانون حماية الريبة   يجرر الشركة على دفاع تعاويض عان  القضية الثالثة:
مثل تلك األضرار، لكان قاد تكاون هناا  حجار مقنعاة بوجاود التازام وفاي كال 

 ية.األحوال فتن مرل  التعويض   يمكن تقديره بأي درجة من الموثو 
أو  نبغي على شاركة النصار ا عتارا  باهحدد المخصص العي ي المطلوب:

ا لتزام العي ينبغي أن تفصح عنه فاي كال دعاوى قضاائية بنااءًا علاى تقيايم 
 مستشارها القانوني.

 (:2حالة رصم  
دمر حرياق نشاب فاي أحاد مخاازن شاركة الرضاا التجارياة  2018خالل عام 

كانااات باااه، وطالرااات الشاااركة شاااركة التاااأمين مرناااي المخااازن والبضااااعة التاااي 
ج، وجعااد عاادة اجتماعااات مااع 250000بسااداد مرلاا  التااأمين المقاارر والبااال  

ماااان مرلاااا   %95ممثلااااي شااااركة التااااأمين تقاااارر أن الشااااركة سااااو  تحصاااال 
استلمت الشركة خطابًا يفياد باأن الشايك قاد  20/12/2018التعويض، وفي 

 اية السنة المالية.تم إرساله، لكن الشركة لم تتسلمه حتى نه
بيااااان اإلجااااراء المحاسااااري الواجااااب علااااى الشااااركة اتخاااااذه حيااااال  المطلىىىىوب:

 .2018الموق  السابق مرينا أثر ذلك على قوائمها المالية لعام 
 (:3حالة رصم  

إنهااء  2019ديسامرر  12قرر مجلس إدارة شاركة الرحماة التجارياة فاي 
محافظة سوهاج استنادًا لخطة مرسومة كافة عملياتها بمحافظة المنيا ونقلها إلى 

إلعااااادة الهيكلااااة، وتاااام إيصااااال هااااعا القاااارار لجميااااع العاااااملين بااااالمركز الرئيسااااي 
 ج.100000بالقاهرة، وجلغت تكلفة إعادة الهيكلة وفقًا للخطة 

بيان المعاجة المحاسرية التي يجب أن تقوم بها شركة الرحماة إلعاادة المطلوب: 
 .31/12/2019ة عن السنة المالية المنتهية في الهيكلة في قوائمها المالي
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 (:4حالة رصم  
تمتلاااك شاااركة األمااال مصااانعًا بالمنطقاااة الصاااناعية بمديناااة السااااد  مااان 
اكتاااوجر لتصااانيع الاااثلر ونتيجاااة عطااال فناااي بالكهرجااااء الموصااالة لمخااازن المصااانع 
وخااالل فتاارة أجااازة عيااد األضااحي فقااد سااالت ألااوا  الااثلر الموجااودة بااالمخزن إلااى 
الخارج مما ترتب عليه تعطل الطرق حول المصنع وجطء حركتها وتسرط الميااه 

 ، األمر العي يترتب عليه:21/12/2018لبعض المباني المجاورة وذلك يوم 
اكتاااوجر  6ج  راماااة لجهاااز مدينااة 50000ينبغااي علااى الشاااركة سااداد مرلاا   -1

خاالل وأقرت الشركة بهاا وإ  لان تساتأن  نشااطها، وتعادت بسادادها الشاركة 
 . 2019ديسمرر 

تتعهااد الشااركة ط تصااريف وإزالااة آثااار ماحااد  فااي الطرقااات حااول الشااركة  -2
بموجااب القااوانين وحااا ت سااابقة مماثلااة، لكاان هنااا  عاادم تأكااد بشااأن الوقاات 

ج 30000الالزم لعلك، وقد قدر الفنيون تكلفة الايام باألعمال السابقة بمرل   
 ثال  أسابيع. تقريبًا، والفترة تتراو  بين اسروعين إلى

قامااااات بعاااااض الشاااااركات لحاااااا ت مماثلاااااة فاااااي الساااااابق بساااااداد تعويضاااااات  -3
ألصااااحاط المباااااني المجاااااورة الااااعين أضاااايرو ممااااا حااااد  دون إلاااازام قااااانوني 

 ج.30000عليهم، وتقدر التعويضات بنحو 
تقااوم بعااض الشااركات المجاااورة والمماثلااة بتقااديم مساااعدات اجتماعيااة للعمااال  -4

 ية الكائن بها مصنع الشركة ويحد  ذلك نادرًا.الفقراء بالمنطقة الصناع
 بيان المعالجة المحاسرية لرنود التكلفة في دفاتر شركة األمل. المطلوب:

 :: المحاسبة عن اإليرادأسئلة وتمارين على الفصل الثامن
   المطلوب إختيار اإلجابة المالئمة من بين اإلجابات المقترحة:

 االعترا  باإليراد هي الخطوة الثانية في عملية  -1
- A   تخصيص قيمة المعاملة

 اللتزامات األداا. 
- B   تحديد قيمة

 المعاملة
- C  تحديد العقد مو

 العمالا. 
D-   تحديد التزامات

 األداا في العقد.
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 يوجد التزاي أداا عندما.... -2
- A ة على الحق  منشأ تحصل ال

 . قيمة المعاملةفي الحصول على 
- B  يتم الموافقة على

 العقد وتوقيعه.
- C  توفر الشركة منتج أو

 خدمة متميزة.
D- ة منتج منشأتوفر ال

 أو خدمة مترابطة.
يوما على عيوب المنتج.  180ة  أ( نتصنيو وبيو أجهزة التليفوانات والتي تشمل ضمان لمدة منشأ تقوي  -3

مايو  باعت أجهزة بمبلغ  10الحماية. في كما تبيو الضمان الممتد الذي يوفر عامين إضافيين من 
 ج. يتضمن صيد اليومية لتسجيل هذه المعاملة....2400ديد الضمان بمبلغ  جج و ت7700

- A   دائن إيراد الخدمة صدره
 ج 10100

- B   دائن إيراد
الخدمة صدره  

 ج 2400

- C بمبلغ   دائن  بالمبيعات
ج و دائن إيراد الخدمة بمبلغ 7700

 ج 2400

D-   دائن بايراد خدمة
غير محققة بقيمة  

 ج 2400
ج للعمالا بمبلغ 200000تقوي شركة  األسوانى( نبيو حمامات سباحة مسبقة الصنو تكلفته  -4

العادلة ج وتفصح القيمة 50000ج. ويشمل سعر البيو رسوي التركيب  التي تفصح قيمتها 360000
أشهر إلكتمال   3ج. ويعتبر التركيب التزاي أداا منفصل ومن المتوصو أن يستغرج 320000لحماي السباحة  

 التركيب. قيمة المعاملة المخصصة لحوض السباحة والتركيب...

- A311352  ج  48648ج  و
 على التوالي 

- B 320000 ج و
 ج على التوالي 50000

- C 360000 ج و
 ج على التوالي 50000

D- 276756  ج  و
 ج على التوالي 43244

 يعتر  بالسلو المودعة كأمانة كإيراد ...... -5

- A   للمرسل عندما يحدث نيو
 لطر  ثالث. 

- B  المرسل عندما تم
شحن البضائو إلى 

 المرسل إليه. 

- C   المرسل إليه عندما
 يحدث نيو لطر  ثالث.

- D   للمرسل عندما يتلقى
القيمة من المرسل إليه  

 للبضاعة المباعة. 
  المنشآت الصغيرة والمتوسطة  احدى يناير باعت منشأة العبور 1في  -6

ج  باإلضافة لخدمة ضمان  25000مالئها بمبلغ ع باألجل جهاز ألحد 
فان  ج لمدة عاي من أول يناير وحتي أخر ديسمبر.2400الجهاز بمبلغ 

 االعترا  بااليراد:صيد 
- A25000  /من حى

 العميل
 إلى حى/ المبيعات 25000

- B27400  /من حى
 العميل

 إلى حى/ المبيعات. 27400

- C240 من حى/ العميل 
 إلى حى/ المبيعات 2400

- Dالشا مما سبق 

رية التابعة هباحدى مجالت الدعاية واالعالن الشاشترك أحد العمالا  -7
يناير بمبلغ   1لمدة عاي نداية من  الصغيرة والمتوسطةالمنشآت  الحدى
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ج لمدة عاي من أول يناير وحتي أخر ديسمبر  وسدد القيمة نقدًا  3000
 فان القيد فى اول يناير:  يناير 1في  

- A3000   /من حى
 الخزينة 

إلى حى/ إيراد   3000
 محققة اشتراكات 
 

- B250  /من حى
 الخزينة 

إلى حى/ إيراد   250
 المحققةغير اشتراكات 

  المقدمه( 

- C3000   /من حى
 الخزينة 

إلى حى/ إيراد   3000
 المحققةغير اشتراكات 

  المقدمه( 

- D الشا مما سبق 

 تمرين :  -8
صامت نتاريخ  المنشآت الصغيرة والمتوسطة احدى شركة خدمات ن افة

على عقد ن افة سنوي يبدأ من   A صامت بالتعاصد مو العميل 01/01/2017
بقيمة تعاصدية صدرها  31/12/2018حتى تاريخ  2018/ 01/01تاريخ 
سنويًا فإذا علمت بأن شروط التعاصد تنص على انه يجب ان  الف جنيه 240

. يدفو مبلغ التعاصد بالكامل نقدًا ومقدمًا وأن مبلغ التعاصد غير صانل للرد
 .رادالمطلوب: نيان كي ية االعترا  باالي

 تمرين:  -9
تقوي نبيو   المنشآت الصغيرة والمتوسطة احدى  شركة الخدمات البحرية

القوارب بشكل منفصل عن نيو خدمات المرسى  صامت الشركة نتاريخ  
   A بإنراي تعاصد لبيو صارب و خدمة مرسى مو احد العميل  20/12/2017

  20/12/2017وتم استالي المبلغ نقدًا نتاريخ  جنيه 300000بسعر 
وخدمة   2017/ 30/12وصامت الشركة البحرية نتسليم القارب نتاريخ 

علما بان   31/12/2018وتنتهي  2017/ 01/01سى تبدأ من تاريخ المر 
السنوية   خدمة المرسى ج وسعر320000سعر السوج للقارب بمفرده 

المطلوب: نيان خطوات االعترا  باإليراد و كي ية االعترا   . ج80000
 باإليراد
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 المحاسبة عن الحقوج الجارية: الفصل التاسوأسئلة وتمارين على 
 للشركاا فى شركات التضامن والتوصية البسيطة

 :: أسئلة نظريةأوالً 
 وضح مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع تصويب العبارات الخاطئة:    

 يوجد رصيد مدين لحساب التوزيع أول المدة  -1
 يوجد رصيد مدين للحساب الجارى للشريك أول المدة -2
 المدةيوجد رصيد دائن للحساب الجارى للشريك أول  -3
 يوجد رصيد مدين للحساب الجارى للشريك آخر المدة -4
 يوجد رصيد دائن  للحساب الجارى للشريك آخر المدة -5

   ثانيا : تدريبات وتطبيقات
 :ولالتطبيق األ

ينص عقد إحدى شركات التضامن على احتساب مرتب سنوي للشـريك سـعيد 
 ج .36000
 المطلوب:

وتصوير ح/ مرتب الشريك سعيد وبيان تأثير إجراء قيود اليومية الالزمة     -1
 ذلك على ح/ فى كل من الحاالت التالية :

 سحب الشريك مرتبه بالكامل خالل السنة -أ

 ةج من خالل السن 25000سحب الشريك  -ب 

 لم يسحب الشريك شئ من مرتبه خالل السنة  -ت 

بيان تأثير الحاالت السابقة علـى كـل مـن ح/ التوزيـع والحسـاب الجـارى  -2
 :2019/  31/12ك فى للشري

 :  ثانىالتطبيق ال
ــدارها أ، ــا مق ــركة أرباح ــت الش ــد حق ــركة تضــامن ولق ــى ش ــركاء ف ب،ج ش

ويـنص عقـد الشـركة ،  2019/ 12/ 31ج عن العام المنتهى فى  120000
 على اآلتى :

  ٪12تحسب فائدة على حصص الشركاء فى رأس المال بمعدل  سنوى   -
تحسب فائدة على مسحوبات الشركاء وعلـى أرصـدة الحسـابات الجاريـة أول  -

 ٪10المدة  بمعدل  سنوي  
 ج24000يتقاضى الشريك )ب( مرتب سنوي  -
 1: 2: 2توزع باقي  األرباح بين الشركاء بنسبة  -
 األرصدة التالية من دفتر األستاذ :استخرجت المعلومات و  -
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 الشريك ج الشريك ب الشريك أ بيان

 120000 120000 160000 رأس المال

 12000 6000 8000 المسحوبات

 1/9/2019 1/4/2019 1/7/2019 تاريخ السحب

 )مدين ( 4000 )دائن( 6000 )دائن( 5000 2019/ 1/1أرصدة الحسابات الجارية 

 ج 20000بدفتر األستاذ مرتب الشريك  -
 المطلوب : -
 إجراء قيود اليومية إلثبات التصرف فى األرباح -

 تصوير حسابي التوزيع والحسابات الجارية للشركاء 
إعادة تقدير عناصر المركز : العاشر أسئلة وتدريبات على الفصل

 :المالى فى شركات التضامن والتوصية البسيطة
 العبارات التالية مع تصويب العبارات الخاطئة :وضح مدى صحة أو خطأ 

ــاك  .1 ــدير عناصــر المركــز المــالى أن هن ــر المنتــدب إلعــادة تق إذا اكتشــف الخبي

مصروف رأسمالى انفق عى أصل ثابت وتم تحميلـه لحسـاب ذلـك األصـل فـإن 

 األمر يتطلب زيادة األصل بقيمة المصروف واعتباره أرباح إعادة تقدير .

ــاك   .2 ــدير عناصــر المركــز المــالى أن هن ــدب إلعــادة تق ــر المنت إذا اكتشــف الخبي

مصروف رأسمالى انفق على أصل ثابت وتم تحميله لحساب األربـاح والخسـائر 

 فإن األمر يتطلب زيادة األصل بقيمة المصروف واعتباره خسائر إعادة تقدير .

ــدير عناصــر المركــز   .3 ــدب إلعــادة تق ــر المنت ــاك إذا اكتشــف الخبي المــالى أن هن

مصروف رأسمالى انفق على أصل ثابت وتم تحميلـه لحسـاب ذلـك األصـل فـإن 

 األمر يتطلب تخفيض األصل بقيمة المصروف واعتباره أرباح إعادة تقدير .

ــاك   .4 ــدير عناصــر المركــز المــالى أن هن ــدب إلعــادة تق ــر المنت إذا اكتشــف الخبي

سـاب ذلـك األصـل فـإن مصروف إيرادى انفق على أصـل ثابـت وتـم تحميلـه لح

 األمر يتطلب زيادة األصل بقيمة المصروف واعتباره أرباح إعادة تقدير .

ــاك   .5 ــدير عناصــر المركــز المــالى أن هن ــدب إلعــادة تق ــر المنت إذا اكتشــف الخبي

مصروف إيرادى انفق على أصـل ثابـت وتـم تحميلـه لحسـاب ذلـك األصـل فـإن 

 باره أرباح إعادة تقدير .األمر يتطلب تخفيض األصل بقيمة المصروف واعت

ــاك   .6 ــدير عناصــر المركــز المــالى أن هن ــدب إلعــادة تق ــر المنت إذا اكتشــف الخبي

مصروف إيرادى انفق على أصـل ثابـت وتـم تحميلـه لحسـاب ذلـك األصـل فـإن 

 األمر يتطلب زيادة األصل بقيمة المصروف واعتباره أرباح إعادة تقدير . 
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ـ  .7 ــادة تـق ــدب إلع ــر المنت ــاك إذا اكتشــف الخبي ــالى أن هن ــز الم دير عناصــر المرك

مصروف إيرادى انفق على أصل ثابت وتـم تحميلـه لحسـاب األربـاح والخسـائر 

 فإن األمر يتطلب زيادة األصل بقيمة المصروف واعتباره أرباح إعادة تقدير .

المحاسبىىة عىن تعىديىل  :لحادى عشرأسئلة وتطبيقات على الفصل ا
 شىركىىات األشخا    عقىود

  :: أسئلة نظرية أوالً 

 وضح مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع تصويب العبارات الخاطئة:

عنـدما يقـرر الشـركاء تعـديل نسـب اقتسـام األربـاح والخسـائر ويكـون هنـاك  •

رصيد لالحتياطى العام واألرباح المحتجزة ويقرر الشركاء اإلبقـاء علـى ذلـك 

 ب إجراء تسوية تؤدى إلى زيادة حقوق جميع الشركاء .الرصيد فإن ذلك يتطل

يترتب على انضمام شريك على أساس شراء حصة زيـادة رأس مـال الشـركة  •

 وانخفاض رأس مال الشركاء القدامى .

يترتب على انضمام شريك على أساس شراء استثمار أموال جديدة زيادة رأس  •

 مال الشركة وزيادة رأس مال الشركاء القدامى .

إذا تم سداد حقوق الشريك المنسحب من موارد الشـركة فـإن ذلـك يـؤدى إلـى   •

 تخفيض رأس مال الشركة وزيادة رأس مال باقى الشركاء .

إذا تم سداد حقوق الشريك المنسحب من الموارد الشخصية لباقى الشركاء فإن  •

 ذلك  يؤدى إلى  تخفيض رأس مال الشركة وانخفاض أصولها  .

شريك إذا اتفق الشركاء على أن تظل الشـهرة مسـتترة فـإن فى حالة انسحاب   •

 ذلك يتطلب أال تتضمن حقوق الشريك المنسحب أى نصيب منها .

فى حالة انسحاب شريك إذا اتفـق الشـركاء علـى أن يظـل رصـيد االحتيـاطى  •

العــام كمــا هــو بــدون تخفــيض فــإن ذلــك يتطلــب أال تتضــمن حقــوق الشــريك 

 المنسحب أى نصيب منه .
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 ثانيا : تطبيقات وتدريبات
 :على النحو التالى 1/1/2020كان المركز المالى إلحدى شركات التضامن فى 

                                                                                                    األصول                                                                             اإللتزامات 
 أصول ثابتة                
 عقارات    100000
 آالت ومعدات    200000
 سيارات     50000
 أثاث    10000

360000 

 أصول متداولة           
 بضاعة     80000
 مدينون و أ. ق  30000
 نقدية   20000

130000 

 رأس المال                
 رأفت       160000
 نشأت     140000
300000 

 احتياطى عام      40000

 خصوم متداولة             
 دائنون وأوراق دفع   85000
 قرض  الشريك نشأت      50000

135000 
 حسابات جارية للشركاء دائنة             
 جارى الشريك رأفت  10000
 جارى الشريك نشأت   5000
15000  

490000 490000 

وفى التاريخ المذكور اتفق الشركاء على مضاعفة رأس المال بحيث تصـبح     
حصصهما متساوية بعـد الزيـادة وأن يسـتخدم العناصـر التاليـة فـى زيـادة رأس 

 المال:
 االحتياطى العام -
 أرصدة الحسابات الجارية -
 قروض الشركاء -
 تقديم نقدية إذا لزم األمر -

  رباح والخسائر بالتساوىإذا علمت أن الشريكين يقتسمان األ     
 المطلوب :     
 إجراء قيود اليومية الالزمة الثبات االتفاق السابق -1
 تصوير حساب رأس المال بعد زيادة رأس المال -2
 .تصوير قائمة المركز المالى بعد زيادة رأس المال -3
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المحاسبىىىة  :الثانى عشر أسئلة  وتدريبات وتطبيقات على الفصل
 شركىىات األشخا عىىىن تص ية  

 : أسئلة نظرية:أوالً 
 وضح مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع تصويب العبارات الخاطئة:

بعــد تحديــد فــائض أو عجــز التصــفية يقفــل  حســاب التصــفية بترحيــل  -1
  .رصيده لحساب النقدية

عند ترصيد حساب رأس مال الشركاء يجب أن يكون هناك رصيد فـى  -2
 رصيد حساب رأس المال.حساب النقدية يساوى 

إذا تبين أن رصيد حقوق الشركاء أكبر من رصيد حساب النقديـة فهـذا  -3
 يعنى أن التصفية أسفرت عن أرباح.

الشريك ذو الرصـيد المـدين عنـد التصـفية يحصـل علـى نصـيبه مـن    -4
  .رصيد النقدية

ــاقى  -5 ــر ملتزمــا تجــاه ب ــد التصــفية يعتب ــدائن عن الشــريك ذو الرصــيد ال
الرصـيد وبالتـالى يجـب عليـه سـداد هـذا الرصـيد لبـاقى  الشركاء بهـذا

  .الشركاء
آخر حسابين يتم قفلهما فى دفاتر الشركة همـا حسـاب النقديـة وحسـاب  -6

  .التصفية
آخــر حســابين يــتم قفلهمــا فــى دفــاتر الشــركة همــا حســاب رأس المــال  -7

 .وحساب التصفية
بسداد الشريك المتضامن المعسر هو شريك لديه أموال خاصة تسمح له  -8

 رصيده المدين عند التصفية .
الشريك الموصى المعسر هو شريك ليس لديه أموال خاصـة تسـمح لـه  -9

 بسداد رصيده المدين عند التصفية . 
 يعتبر انضمام شركة تضامن ألخرى بمثابة انقضاء لهما .   -10
 يعتبر اندماج شركتى تضامن بمثابة انقضاء لهما .  -11

 ثانيا : تطبيقات وتدريبات :
حســنين ومحمــدين شــركاء فــى شــركة تضــامن يقتســمون األربــاح حســن و

فإذا علمت أن الشـركاء قـرروا تصـفية شـركتهم  1: 2: 2والخسائر بنسبة 
تصفية اختيارية  نظرا لتراكم خسائر شركتهم حيث كان المركز المالى فى 

 على النحو التالى : 1/1/2020
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 أصول ثابتة
 عقارات     300000

 مجمع إهالك (100000)
200000  
 آالت ومعدات     1000000

 مجمع إهالك( 300000)
700000 
 سيارات     300000

 مجمع إهالك (200000)
100000 

 أصول متداولة           
 بضاعة    100000
 مدينون و أ. ق  210000

 ( مخصص ديون مشكوك فيها10000)
200000 
 نقدية   100000
 خسائر تجارية  500000
 جارى محمدين 100000

 رأس المال                
 حسن            600000
 حسنين            600000
 محمدين            300000

1500000 

 خصوم متداولة             
 دائنون وأوراق دفع   200000
 قرض الشريك حسنين    20000

 حسابات جارية                 
 حسن         50000
 حسين         50000

100000  

2000000 2000000 

 ولقد  تمت التصفية على النحو التالى : 
 ج.50000تنازل المصفى عن السيارات إلى الشريك حسنين مقابل  -
ــغ   - ــارات بمبلـ ــع العقـ ــم بيـ ــغ 300000تـ ج 400000ج واآلالت بمبلـ

 والبضاعة بمبلغ 
 ج . 100000 -
 ج 150000حصل من المدينين مبلغ   -
 ج سددت نقدا . 50000بلغت مصاريف التصفية   -
 من الدائنين مقابل تسديد ديونهم فورا . ٪10تنازل الدائنون إلى  -

 المطلوب:
 عملية التصفية  إجراء قيود اليومية الالزمة إلثبات   -
 .تصوير حسابات التصفية -
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 المراجع
 الخاصااة المحاساابة معااايير اسااتخدام ، تفعياا 2018محمااد،  هاشاام آيااات  (1

المحاسابي  واإلفصااح القياس يودة لتحسين المتوسطة كمنهجية بالمنشآت 

، رسالة مايستير غيار منشاورة، كلياة التجاارة، يامعاة )تطبيقية دراسة(

 المنوفية.

 تقييم في لصداء المتواين القياس بطاقة ، استخدام2017أحمد،  مجدى إيمان (2

 دراسااة :الحجاام والمتوسااطة االيتماعيااة للمنشااآت الصااغيرة المساائولية

 ميدانية، رسالة مايستير غير منشورة، كلية التجارة، يامعة القاهرة.
 

، التعداد العاام 2017واإلحصاء المصرى،  العامةللتعبئة  المركزىالجهاي  (3

 للسكان واإلسكان والمنشآت.
 

 2018لسانة  4،  قانون رقام 2018الهيئة العامة لشئون المطاب  األميرية،  (4

الخاص بتعدي  بع  أحكام قانون شركات المساهمة وشاركات التوصاية 

 159باألسهم والشركات كات المسئولية المحدودة الصاادر بالقاانون رقام 

 .1981سنة ل

، قااانون تنميااة المنشااآت 2004 الهيئاة العامااة لشاائون المطاااب  األميريااة، (5

 .2004لسنة  141الصغيرة رقاام 
 

، قاانون تيساير إياراءات 2017 الهيئة العامة لشئون المطااب  األميرياة، (6

 .2017لسنة  15رقم  تراخيص المنشآت الصناعيةمنح 

اد الخاريي لوظائف ، قياس أثر تطبيق اإلسن2015على محمود مصطفى،  (7

المحاسبة على أداء الشركات الصاغيرة والمتوساطة المقيادة فاي بورصاة 

الني  المصرية، مجلة الفكر المحاسبى، كلية التجارة، يامعة عين شامس، 

 العدد األول، المجلد التاس  عشر.

 إساتدامة المحاسابية فاي وماات لالمع نظام ، دور2019محمد،  حسن كريمة (8

ميدانياة، مجلااة كلياة التجااارة  دارسااة الصااغيرة والمتوساطة المشاروعات 

 المجلاد  الثالا،، للبحوث العلمية، كلية التجارة، يامعة اإلساكندرية، العادد 

 الثال،.

، 2011ى أباو طالاب، يا محمد كمال أبو عجوة، طارق عبد العال حماد، يح (9

 الطرق المحاسبية والتقارير المالية، مكتبة عين شمس.

، إستراتيجية ويارة التجارة والصاناعة 2016لصناعة، ويارة التجارة وا (10

 .2020 – 2016لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخاريية 

https://www.vetogate.com/list.aspx?kw=169635&ifr=1&kwn=%u062A%u0631%u0627%u062E%u064A%u0635%20%u0627%u0644%u0645%u0646%u0634%u0622%u062A%20%u0627%u0644%u0635%u0646%u0627%u0639%u064A%u0629&exp=2701528
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( لسنة 110قرار وزير ا ستثمار رقم ) ،ويارة االستثمار والتعاون الدولى (11
بشااأن إصاادار معااايير المحاساابة المصاارية المعدلااة، الهيبااة العامااة  2015

 .10/7/2015هرة، فى للمطابع األميرية، القا
( لسانة 69)قارار وزيار ا ساتثمار رقام  ،ويارة االستثمار والتعاون الدولى (12

 الخاص بتعدي  بع  أحكام معايير المحاسبة المصرية. 2019

 

 

 

 
 

 

 


