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The development of the accounting principles and professional practice 



3-حسب1203املتوسطة حاسبة امل

The : اوطبيعته املالية املحاسبة تعريف – 1 nature and definition of financial accounting 

مـات عملية تحديـد وقيـاس وتوصـيل املعلو ”املحاسبة بأنها تعرف  -     
يم املالية عن الوحـدة االقتصـادية والتـي يمكـن اسـتخدامها يف التقيـ

 .“واتخاذ القرارات بواسطة مستخدمي هذه املعلومات

املنشأة بني األحداث االقتصادية الخاصة بحلقة اتصال تعد املحاسبة  -     
:  التايلوذلك وفقا للشكل .ومتخذي القرارات

نيةتطور املبادئ املحاسبية واملمارسة امله:  األوىل وحدةال

تطور املبادئ املحاسبية واملمارسة املهنيةتطور املبادئ املحاسبية واملمارسة املهنية



أحداث اقتصادية خاصة 
باملنشأة

 معلومات محاسبية ونظام
القراراتمتخذي اتصال

تغذية عكسية
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 :  طبيعتهااملحاسبة من حيث تعد •

حيث تقـوم بتزويـد :  خدمينشاط   -     
أة الجهات املعنية باألمور املالية للمنشـ

ــف  ــاذ مختل ــة التخ ــات الالزم باملعلوم
ــوارد  ــتثمار امل ــة باس ــرارات املتعلق الق

.وكيفية استخدامها
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 حيـث :منهج وصفي تحلـييل •
س تقوم بتحديد وتحليـل وقيـا

ــداث  ــيص األح ــب وتلخ وتبوي
ـــاج  ـــة إلنت ـــات املالي والعملي
ــاذ  ــاعد يف اتخ ــات تس معلوم

 .القرارات 
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 :  تعد املحاسبة من حيث طبيعتها•
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 حيث تقوم بتجميـع: نظام معلومات •
 وتوصــيل املعلومــات املاليــة الخاصــة

قـة باملنشأة إىل الدين تربطهم بهـا عال 
هم معينة أو تتأثر قراراتهم وترصـفات

 .بنشاطها االقتصادي 

 :  تعد املحاسبة من حيث طبيعتها•



 :املحاسبيةاالستخدامات الداخلية والخارجية للمعلومات  – 2
Internal and external usages of accounting information         

 
)املحاسبية املعلومات بمستخدمي يقصد• accounting information users  كل (

 ليلوالتح الدراسة عمليات يف املعلومات تلك تستخدم أن يتوقع التي الجهات
.القرارات واتخاذ

 
 رضني،واملق واملرتقبني، الحاليني املستثمرين أو املالك الجهات تلك تتضمن•

 اتواتحاد والعاملني، الحكومية، تاالهيئ و واألجهزة املنشأة، وإدارة واملوردين،
 .الخ ... واملجتمع واملستهلكني، العمال، ونقابات
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بية مستخدمو املعلومات املحاسينقسم  •
ن مستخدمون داخليون، وهم املديرو : إىل

ومسـتخدمون ، املنشـأةاملسئولون عن 
، املســـتثمرونوهـــم ، خـــارجيون

، واملحتملــونوالــدائنون الحــاليون 
واملحللــون ، اإلقــراضومؤسســات 

والضـامنون يف ، ، والوسـطاءاملـاليون
والهيئــات ، املاليــةبورصــة األوراق 

ــة  ــيبيةالحكومي ــادات ، والرض واتح
 .، واملجتمعالعمالونقابات 
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   : الرشاء – أ
 عىل اتاالستثمار  رشاء املحتمل املستثمر يقرر حيث
 .إليه توصيلها يتم التى املعلومات أساس

 : البيع – ب
 االستثمارات بيع الحاىل املستثمر يقرر حيث 

 يلهاتوص يتم التى املعلومات أساس عىل به الخاصة
 .إليه

 من ماحتياجاته تدور حيث املستفيدة، الجهات أكثر نو املستثمر  يعد -
 :هي رئيسية قرارات ثالثة التخاذ مالئم هوما حول املعلومات
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   : )الحيازة(اإلبقاء  - ج 
 
 إبقـاء اسـتثماراته الخاصـة عـىل أسـاسالحايل يقرر املستثمر حيث •

 . إليهيتم توصيلها التي  املعلومات
 

ــاك  - فــرعني رئيســيني للمحاســبة للوفــاء باالحتياجــات الخاصــة هن
سـبة للمستخدمني الداخليني والخارجيني، همـا املحاسـبة املاليـة واملحا

 .اإلدارية
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املحاسبة املاليةالفرق

Financial accounting
االداريةاملحاسبة 

Managerial accounting
.االحتياجات الداخلية . عاما املبادئ ملحاسبية املقبولة قبوال.مصدر السلطة  -1

وقتية املعلومات  -2
 ها التي يتم التقرير عن

.حارضة ومستقبلية .عىل أساس تاريخي 

.املجال والهدف  -3

شأة تهدف إىل اعداد القوائم املالية للمن
 ككل والتي يقوم باستخدامها كل من
أة األطراف الداخلية والخارجية للمنش

.

تهدف إىل تحديد وقياس وحرص وتحليل وإعداد 
ادارة  وتفسري وتوصيل املعلومات التي تستخدمها

داء املنشأة يف إعداد الخطط واملوازنات وتقييم األ 
هدف والرقابة عىل العمليات التشغيلية باملنشأة ب

.تحقيق االستخدام األمثل للموارد املتاحة 

.كمية ونوعية .أساسا كمية .نوع املعلومات  -4

.شكل التقرير  -5
وال محدد بواسطة املبادئ املقبولة قب
 عاما يف اتجاه التساؤالت املتعلقة

.باالستثمار واإلقراض 

د الذي يف اتجاه القرار وبالرتكيز عىل التساؤل املحد
.يتم طرحه 

.داخيل . خارجي.تركيز التقرير  -6
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  The financial statements and reports:القوائم املالية والتقارير املالية – 3
 لألطراف ةاملالي املعلومات توصيل يف تستخدم التى الرئيسية الوسيلة املالية القوائم تعد•

ً تاريخ تقدم حيث ،الخارجية ً معرب  للمنشأة مستمرا ا   هذه موتض ، نقدية وحدات شكل يف عنه ا
 :القوائم

Income. الدخل قائمة  -   أ      statement 
Statements. امللكية حقوق يف التغيريات قائمة  - ب      of changes of owners equity 
Balance. املايل املركز قائمة  -  ج      sheet 
Cash. النقدية التدفقات قائمة  -  د       flow statement 
 .لها مكمال جزءا املالية بالقوائم امللحقة اإليضاحات تعترب  -     
 ملرفقةا الجداول أو ، اإلدارة مجلس رئيس تقرير مثل املالية التقارير بعض ماسبق إىل يضاف -     

.لخا ...الحكومية للجهات املقدمة التقارير أو اإلكتتاب، نرشات أو ، للرشكة السنوي بالتقرير
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  : The challenges of financial accountingاملاليةتواجه املحاسبة التي التحديات •

 .املاليةاملقاييس املالية وغري  – 1

 .باملستقبلاملعلومات املتعلقة  – 2

 .)مثل املوارد البرشية(املحاسبة عن األصول غري امللموسة  – 3

ً فالقوائم املالية تعد ربع سنوية وتراجع ، التوقيت – 4 وال توجد ، سنويا
.ي فور معلومات متاحة بشكل 
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  : The objectives of financial reportsاملاليةالتقارير أهداف 

ومـات أهداف التقارير املالية من احتياجات املستخدمني الخـارجيني مـن املعلتشتق •
، “العاماملالية ذات الغرض بالقوائم ”املحاسبية، وغالبا ما تعرف هذه القوائم املالية 

 :يفوتتمثل هذه األهداف ، الخارجينيألنها تعد لخدمة جميع املستخدمني 

 .توفري معلومات مفيدة لقرارات االستثمار – 1

 .توفري معلومات مفيدة يف تقدير التدفقات النقدية املتوقعة – 2

ارد مـوارد املنشـأة واملطالبـات املرتتبـة عـىل هـذه املـو  نتوفري معلومات مفيدة ع – 3
.والتغريات يف كل منهما
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 املتبادل بني املحاسبة والبيئة املحيطةالتأثري •
 . االقتصاديةندرة املوارد  – 1

املمتلكات املفاهيم القانونية واالخالقية السائدة يف املجتمع والخاصة ب – 2
 . األخرىوالحقوق 

 . اإلدارةانفصال امللكية عن  – 3

 . النقدتأثري وحدة  – 4

 . القانونيتأثري النظام  – 5

.ي التعليمتأثري النظام  – 6
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 اليةالتنظيمات والقوانني واألنظمة املؤثرة عىل املحاسبة امل•
 . )SEC(هيئة الرقابة واإلرشاف عىل البورصات  – 1
 . )AICPA(املعهد األمريكى للمحاسبني القانونني  – 2
 . )APB(مجلس املبادئ املحاسبية  – 3
 . )FASB(مجلس معايري املحاسبة املالية  – 4

 . )GAAP(معايري وتفسريات، أى املبادئ املحاسبية املتعارف عليها  -      
 . املاليةمفاهيم املحاسبة  -      
 . فنيةنرشات  -      

. )GASB(مجلس معايري املحاسبة الحكومية  – 5
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 ليةالتنظيمات األخرى املؤثرة عىل املحاسبة املا•
 ).AAA(جمعية املحاسبة األمريكية  –1

 ).IMA(معهد املحاسبني اإلداريني  – 2

 ).FEI(معهد املديرين املاليني  – 3

 ).CASB(مجلس معايري محاسبة التكاليف  – 4

).IRS(مصلحة الرضائب  – 5
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جماعات املستخدمني املؤثرة عىل صياغة املعايري املحاسبية•

FASB

منشآت األعمال

مكاتب املراجعة

معهد املحاسبني 
نة القانونيني واللج
ري التنفيذية للمعاي
املحاسبية

األكاديميني

املستثمرين

  املاىلاملجتمع 
 املحللني والبنوك(

)واملؤسسات املالية

 التنظيمات املهنية

AAA, IMA, FEI

 الجهات الحكومية

SEC, IRS

الصناعيةاالتحادات 

سبيةالمعايير والتفسيرات والنشرات المحا
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 ةالوضع يف اململكة العربية السعودي•

يف  185رقـم نظام الرشكات السعودي الصادر بقرار مجلـس الـوزراء أن اململكة نجد يف 
قـد  هــ1385-3-22بتاريخ  6\معليه باملرسوم امللكي رقم واملصادق  هـ27-3-1385

ق القوائم املالية املطلوبة من رشكات االمـوال وطـر تختص بأعداد وضع عدة اجراءات  
القـوائم  التي يتم عىل اساسـها اعـداداملحاسبية االفصاح املختلفة واالجراءات واملبادئ 

.  اململكـة  واملراجعـة يفمعايري املحاسبة وايضا وزارة  التجارة لها دور يف تقنيني . املالية
ومعيـار املحاسـبة بإصـدار اهـداف ومفـاهيم  هــ1406الوزارة يف عام أصدرت حيث 

بـالزام الرشـكات هــ 1410العرض واالفصاح العام ومعايري املراجعة وقامـت يف عـام 
بصدور نظام املحاسبني القـانونيني  هـ1412ثم توجت هذه الجهود يف عام . بتطبيقها 

.SOCPA)(والذي تضمن انشاء الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني 
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والتى تعمـل تحـت إرشاف وزارة ، )SOCPA(تقوم الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني      
 :التاليةباملهام ، التجارة

 .مراجعة واعتماد معايري املحاسبة واملراجعة – 1     

 .وضع القواعد الالزمة المتحان الزمالة – 2     

 .تنظيم دورات التعليم املستمر – 3      

 .إعداد البحوث والدراسات الخاصة باملحاسبة واملراجعة – 4      

 .إصدار الدوريات والكتب والنرشات – 5      

يـق معـايري وضع التنظيم املناسب للرقابة امليدانية للتأكد من قيام املحاسـب القـانوني بتطب – 6     
 .املحاسبة واملراجعة

.املشاركة يف الندوات واللجان املحلية والدولية املتعلقة بمهنة املحاسبة واملراجعة – 7      
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 ةالوضع يف اململكة العربية السعودي•



معايري املحاسبة الدولية•
International Accounting Standards

  بيةمحاس لغة لوجود الحاجة الدوىل الطابع ذات املتغريات فرضت لقد -    
 حتوأصب واملراجعة، للمحاسبة دولية معايري وضع عن أسفرت دولية
 جةودر  نظمها يف متباينة اقتصاديات ذات دول يف للتطبيق قابلة

.ومضمونها شكلها يف تختلف محاسبية معرفة وذات تقدمها،
 

 معايري لصياغة )IASC( الدولية املحاسبة معايري لجنة إنشاء تم -    
 ةسهول من املالية القوائم مستخدمى يمكن مما الدولية، املحاسبة
  .الدول مختلف يف الرشكات بني املقارنات إجراء
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 1المحاسبة المتوسطة  
Intermediate Accounting
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»لثانية االوحدة « 
. الماليةللمحاسبة الفكري اإلطار 

The theoretical framework of financial accounting 
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ً نظللمحاسبة املالية الفكري اإلطار يمثل •  امـا
يـتم ،  متسـقةمن أهـداف وأسـس  متكامالً 

بموجبهــا إعــداد معــايري متناســقة لوصــف 
 . ةـــاملاليطبيعة ومهام ومحددات املحاسبة 

 االفرتاضـاتشكل مجموعة من يف اإلطار يعد •
ً تمثـل التـي  املبادئو  املفاهيمو  ً فكر  إطـارا  يـا

 ً يمكن مـن خاللـه تقيـيم املمارسـة  مرجعيا
ً واســتخدامه ،  املحاســبية ر تطــوييف  مرشــدا
ات وتحديـد السياسـ،  املحاسـبيةالتطبيقات 

 يـاسللقوالطرق املحاسبية الواجبة التطبيـق 
 . املاليةعن بنود القوائم  اإلفصاحو 
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أهمية اإلطار الفكري للمحاسبة املاليةأهمية اإلطار الفكري للمحاسبة املالية

 : لالعتبارات التاليةللمحاسبة املالية  يفكر وجود إطار ترجع أهمية  1.

وجود هيكل من األهداف واملفـاهيم املحاسـبية يمكـن مـن إعـداد معـايري وإجـراءات  إن2.
 . متناسقةمحاسبية 

 يمكن من إيجـاد الحلـول العمليـة للمشـاكل التطبيقيـةوجود اطار فكري للمحاسبة إن 3.
 . املحاسبتواجه التي املستحدثة 

يف  القـوائم املاليـةمسـتخدمي يؤدى إىل زيادة ثقة وجود اطار فكري للمحاسبة  سوف إن 4.
 . وتحليلهاها وزيادة املقدرة عىل تفسري ،  املاليةموضوعية املعلومات املالية الواردة بالقوائم 

وفقا ملعـايري  طاملا أنها تعد،  املختلفةإىل امكانية املقارنة بني القوائم املالية للمنشآت  ييؤد 5.
 . عليهاوأسس متماثلة متعارف 
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مكونات اإلطار الفكري للمحاسبة املاليةمكونات اإلطار الفكري للمحاسبة املالية

 :مستويات ثالثةللمحاسبة املالية من الفكري يتكون اإلطار •
 ة ويختص بتحديد ماهي،  املاليةاألهداف األساسية للمحاسبة :  األولاملستوى

 . املحاسبةوأهداف وأغراض 
 املعلومات  ويهتم بتحديد خصائص،  للمحاسبةاملفاهيم األساسية :  الثانياملستوى

 . املاليةوالتعريفات الخاصة بعنارص القوائم ،  املحاسبية
 ئ وتشمل كل من الفروض واملباد ،  والتحققمفاهيم القياس :  الثالثاملستوى

.    املحاسبيةوكذلك القيود املفروضة عىل املمارسة ،  املحاسبية
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مكونات 
اإلطار 

الفكري 
للمحاسبة 
املالية

مكونات 
اإلطار 

الفكري 
للمحاسبة 
املالية

أھداف القوائم والتقارير الماليةأھداف القوائم والتقارير المالية

خصائص
المعلومات 
المحاسبية

خصائص
المعلومات 
المحاسبية

عناصر
القوائم
المالية

عناصر
القوائم
المالية

االفتراضات
والمبادئ والقيود
االفتراضات

والمبادئ والقيود

 املستوى األول 
 أهداف املحاسبة

 املستوى الثاني
 املفاهيم األساسية

 املستوى الثالث
 مفاهيم القياس والتحقق



قـوائم يف ضوء احتياجات مسـتخدمي الأهداف املحاسبة املالية يتم تحديد •
قـوائم اد ، مع األخذ يف االعتبار أن املحاسبة تعتمد عىل إعد والتقارير املالية

لـف ، بغية تقـديم املعلومـات املفيـدة واملمكنـة ملخت مالية ذات غرض عام
 . مجموعات املستخدمني وبتكلفة منخفضة

املبـادئ باملفاهيم و يقع عىل عاتق مستخدمي القوائم املالية رضورة اإلملام •
سـتقراء ، حتى يتيرسـ لهـم ا الواردة بالقوائم املالية املعلوماتو املحاسبية 

. القوائم املالية وتفسريها وتحليلها
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أهداف املحاسبة املالية: املستوى األول  أهداف املحاسبة املالية: املستوى األول 
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املفاهيم االساسية: املستوى الثاني  املفاهيم االساسية: املستوى الثاني 

،  )هـدافاأل (حلقة الوصل بني ما تحققه املحاسبة املفاهيم األساسية مستوى يمثل •
 . )مفاهيم القياس والتحقق(وكيفية قيامها بذلك 

 الخصـائص النوعيـة للمعلومـاتاملفاهيم املحاسـبية األساسـية كـال مـن تشمل •
 . املاليةوعنارص القوائم ،  املحاسبية
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ةالخصائص النوعية للمعلومات املحاسبي: أوالً  ةالخصائص النوعية للمعلومات املحاسبي: أوالً 

خصائص مستخدمي 
 املعلومات املحاسبية

خصائص مستخدمي 
 املعلومات املحاسبية

 القيود القيود

مستخدمو املعلومات 
 املحاسبية

مستخدمو املعلومات 
 املحاسبية

 املعيار السائد املعيار السائد

 متخذو القرارات وخصائصهم متخذو القرارات وخصائصهم

األهمية النسبية  |     املنافع تفوق التكلفة      األهمية النسبية  |     املنافع تفوق التكلفة        

 القدرة عىل الفهم القدرة عىل الفهم

 فائدة املعلومات التخاذ القرارات فائدة املعلومات التخاذ القرارات
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ةالخصائص النوعية للمعلومات املحاسبي: أوالً  ةالخصائص النوعية للمعلومات املحاسبي: أوالً 

عنارص الخصائص 
 األساسية

عنارص الخصائص 
 األساسية

 خصائص أساسية خصائص أساسية

 املعيار السائد املعيار السائد

 خصائص ثانوية خصائص ثانوية

 فائدة املعلومات التخاذ القرارات فائدة املعلومات التخاذ القرارات

 إمكانية االعتماد عليها إمكانية االعتماد عليها املالئمة املالئمة

 التوقيت التوقيت
املساعدة 

عىل 
 التنبؤ

املساعدة 
عىل 
 التنبؤ

التغذية 
 العكسية
التغذية 
 العكسية

أمانة 
 العرض
أمانة 
 العرض

القابلية 
 للتحقق

القابلية 
 للتحقق

عدم 
 التحيز
عدم 
 التحيز

 الثبات الثبات القابلية للمقارنة القابلية للمقارنة
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الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية: أوالً 
The qualitative characteristics of accounting information 

الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية: أوالً 
The qualitative characteristics of accounting information 

 :األساسية الخصائص ) أ
 لكي تكون املعلومات املحاسبية مالئمة فإنهـا يجـب ان تسـاعد يف relevance:املالءمة  -1

. عكسـية ة اتخاذ القرارات واجرا التنبؤات املستقبلية واملساعدة يف تقيـيم االداء وتقـديم تغذيـ
أي وقت  وايضا ان املعلومات لكي تكون مالئمة يجب ان تكون يف وقتها متاحة ملتخذي القرارات

 .االنتها منها وقبل ان تفقد قيمتها بسبب تأخرها
 

ن لكي يعتمد عىل املعلومات املحاسبية يجب ان تكو  reliability: عليها االعتماد مكانية إ -2
جب ان ولهذا ي. غري متحيزة وخالية من االخطاء واالمانة واملصداقية يف اعداد وعرض املعلومات

والتمثيـل  القابلية للتحقق وعدم التحيـز واالمانـة يف العـرض: التالية تتوافر فيها الخصائص 
 . العادل 
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 :الثانوية الخصائص ) ب
ة تتوافر خاصية املقارنة يف املعلومات املحاسبي comparability: للمقارنة القابلية  -1

ا تصبح محاسبية متماثلة ولهذوأساليب التي يتم قياسها والتقرير عنها باستخدام قواعد 
 .املنشآت املختلفة املعلومات مفيدة وممكنه لعمل املقارنة بني 

اسات يعني الثبات قيام املنشاة بتطبيق نفس السي consistency: أو التجانس الثبات  -2
ري النتائج حيث تساعد هذه الخاصية يف تفس. ألخرى والقواعد املحاسبية من فرتة محاسبية 

ات ال تعني خاصية الثبفإن ومن الجدير بالذكر . املختلفة للمنشأة عرب الفرتات االقتصادية 
 . ذلك إىلما دعت الرضورة إذا قيام املنشأة بتغيري القواعد املحاسبية املتبعة إمكانية عدم 

الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية: أوالً 
The qualitative characteristics of accounting information 

الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية: أوالً 
The qualitative characteristics of accounting information 
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ةعنارص القوائم املالي: ثانياً  ةعنارص القوائم املالي: ثانياً 

 عنارص القوائم املالية عنارص القوائم املالية

عنارص قائمة املركز 
 املايل

عنارص قائمة املركز 
 املايل

عنارص التغيريات يف  عنارص قائمة الدخل عنارص قائمة الدخل
 حقوق امللكية

عنارص التغيريات يف 
 حقوق امللكية

 األصول •
 االلتزامات•
 حقوق امللكية•

 األصول •
 االلتزامات•
 حقوق امللكية•

االســـــــتثمارات •
 اإلضافية

 توزيعات االرباح•

االســـــــتثمارات •
 اإلضافية

 توزيعات االرباح•

 اإليرادات•
 املرصوفات•
 املكاسب•
 الخسائر•
 الدخل الشامل•

 اإليرادات•
 املرصوفات•
 املكاسب•
 الخسائر•
 الدخل الشامل•
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ةعنارص القوائم املالي: ثانياً  ةعنارص القوائم املالي: ثانياً 

 :املايلقائمة املركز عنارص  - 1
نتيجة معامالت أو أحـداث ، محتملةوهى منافع اقتصادية مستقبلية  assets :األصول•

 .يف املايضاقتصادية وقعت 
 
ت وهى تضحيات بمنافع اقتصادية محتملة ناتجة عن التعهداliabilities: االلتزامات•

أو تقديم خدمات إىل منشآت أخرى مستقبال، نتيجة معـامالت أو أحـداث ، أصولبتحويل 
 .يف املايضوقعت 

 
owners:امللكيةحقوق • equity  وااللتزامـاتوهى عبارة عن الفـرق بـني األصـول ،

.بصايف األصولوتعرف أيضا 
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ةعنارص القوائم املالي: ثانياً  ةعنارص القوائم املالي: ثانياً 

 : امللكيةحقوق يف عنارص التغيريات  - 2
 األصـول يف صايفوتمثل الزيادة  	investments	owners’:املالك بواسطة االستثمارات •

الك زيـادة مصـالح املـل  من منشآت اخرىإليها من التحويالت  والناتجة، معينة يف منشأة 
 . بها) حقوق امللكية(

يف وهى عبارة عن الـنقص  allocation	profit :)التوزيعات للمالك(األرباحتوزيعات •
 يتـؤد ، و  املالكبالتزامات املنشأة صاىف األصول نتيجة توزيع أصول أو أداء خدمات أو وفاء 

 .باملنشأة  إىل تخفيض حقوق امللكية
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يف عبارة عـن التـدفقات النقديـة الداخلـة، أو الزيـادة  يوه revenues: اإليرادات•
أو ،  دماتالخـوتسليم السلع أو تأدية نتاج إنتيجة ،  يف االلتزاماتأو النقص ،  األصول

. الرئييساألنشطة األخرى املرتتبة عىل ممارسة املنشأة لنشاطها 
 
يف أو الـنقص ،  الخارجةعبارة عن التدفقات النقدية  يوه expenses: املرصوفات•

أو ،  ماتالخـدوتسليم السلع أو تأدية نتاج إنتيجة ،  يف االلتزاماتأو الزيادة ،  األصول
 . الرئييستنفيذ األنشطة األخرى املرتتبة عىل ممارسة املنشأة لنشاطها 

ةعنارص القوائم املالي: ثانياً  ةعنارص القوائم املالي: ثانياً 
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الناتجـة عـن األنشـطة ) صـايف األصـول(هي الزيادة يف حقوق امللكية  gains:ملكاسب ا•
اتجـة خالل الفرتة املالية ما عدا تلك النأخرى العرضية للمنشأة أو الناتجة عن أي عمليات 

   .املالك عن اإليرادات أو االستثمارات بواسطة 
نتيجـة ) األصـول صـايف(حقـوق امللكيـة يف وهى عبارة عن الـنقص  losses: الخسائر•

ا فيمـا عـد خـالل الفـرتة املاليـة   أو نتيجة عمليات أخـرى، للمنشأة   األنشطة العرضية
 .) التوزيعات عىل املالك( املرصوفات أو توزيعات األرباح

gross: الدخل الشامل• income  صـايف(حقـوق امللكيـة يف وهو عبارة عن التغيـريات 
التـي و  . امللكيـةخالل الفرتة نتيجة املعامالت واألحداث غري املرتبطـة بأصـحاب ) األصول

مار تتضمن كل التغريات يف حقوق امللكية خالل الفـرتة ماعـدا تلـك الناتجـة عـن االسـتث
 .املالك بواسطة  املالك او  التوزيعات عىل 

ةعنارص القوائم املالي: ثانياً  ةعنارص القوائم املالي: ثانياً 
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مفاهيم القياس والتحقق: ثالثاً  مفاهيم القياس والتحقق: ثالثاً 

 مفاهيم القياس والتحقق مفاهيم القياس والتحقق

 املبادئ املحاسبية املبادئ املحاسبية القيود املحاسبية القيود املحاسبية الفروض املحاسبية الفروض املحاسبية

 ة استقالل الوحدة املحاسبي1.

 استمرار الوحدة املحاسبية2.

 الفرتة املحاسبية3.

 وحدة القياس النقدي4.

 ة استقالل الوحدة املحاسبي1.

 استمرار الوحدة املحاسبية2.

 الفرتة املحاسبية3.

 وحدة القياس النقدي4.

 التكلفة التاريخية1.

 تحقق اإليرادات2.

مقابلة املرصوفات 3.
 باإليرادات

 اإلفصاح الكامل 4.

 التكلفة التاريخية1.

 تحقق اإليرادات2.

مقابلة املرصوفات 3.
 باإليرادات

 اإلفصاح الكامل 4.

 التكلفة والعائد 1.

 األهمية النسبية 2.

 ممارسات الصناعة3.

 الحيطة والحذر4.

 التكلفة والعائد 1.

 األهمية النسبية 2.

 ممارسات الصناعة3.

 الحيطة والحذر4.
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الفروض املحاسبية: أوالً  الفروض املحاسبية: أوالً 

 	assumption	entity	economic	The:املحاسبيةالوحدة استقالل فرض  - 1
ترب وحـدة وبالتايل فان املنشأة تعاستقالل املنشأة عن مالكها وعن املنشآت األخرى، ويعنى 

خاصـة الوااللتزامات عن األموال والتزاماتها فصل عملياتها وأموالها ويتم , اقتصادية مستقلة
جهـة ومن ثم قياس وتلخيص النتائج املحاسبية من وجهة نظر املنشأة وليس من و ، بمالكها

يـق الـربح ويرتتب عىل تطبيق هذا االفرتاض عمليا الفصل بني كل مـن عمليـة تحق.نظر املالك
وليس عند لها  أصو اىل املنشأة يف شكل زيادة صايف يؤول فالربح يتحقق حينما ,  توزيعةوعملية 

 .املالك توزيعه عىل 
 	assumption	concern	going:فرض استمرار الوحدة املحاسبية - 2

التاريخيـة،  أن املنشأة وجدت لتستمر، ويرتتب عليه تقويم معظم األصول بالتكلفةويعنى 
.  األجـللـة طويوااللتزامـات قصرية األجل وااللتزامات والتمييز بني األصول املتداولة والثابتة، 

.املنشأة حالة تصفية إهمال بهذا االفرتاض يرتتب عليه األخذ يالحظ ان 
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الفروض املحاسبية: أوالً  الفروض املحاسبية: أوالً 

 	assumption	period	time:) الدورية(فرض الفرتات املحاسبية - 3

ً  لقياس نتيجة نشاط الوحدة املحاسبية بدقة يلزم االنتظار حتى تتم التصفية      املسـتفيدة إىل  لحاجة الجهات ، ولكن نظرا
د تكون ق معلومات مالية دورية كان من الرضوري تقسيم نشاط الوحدة املحاسبية إىل عدة فرتات مالية متساوية األجل

املاليـة يف  حيث يمكن قياس نشاط املنشأة عن تلك الفرتة وإعداد القوائم، شهراً أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي 
سب عىل الفـرتات نهاية الفرتة وتحديد نتيجة النشاط وما يتطلب ذلك من تخصيص العمليات تخصيصاً زمنياً بشكل منا

 .الزمنية املستحقة 

 	assumption	unit	monetary: فرض وحدة القياس النقدي -4

م تعترب أداة ، ومن ث أن النقدية تعد وحدة قياس نمطية مالئمة لتحديد وتقرير أثر العمليات واألنشطة االقتصادية يويعن     
نبغـي أن ال وي, وبالتايل يتم استخدام الريال أو الدوالر كوحدة قيـاس نقـدي سهلة ومفيدة للقياس والتحليل املحاسبي، 

طرأ عىل هذا االفرتاض لم يأخذ االعتبار ما ي. حتى تقوم بدورها كوحدة قياس نمطية مالئمة تتغري قيمتها بمرور الزمن 
فـرتاض وهو األمر الذي يمثل نقطة ضعف لهذا اال . خالل عدة فرتات زمنية  القوة الرشائيةالوحدات النقدية من تغيريات 

 .بصفه خاصة وللمحاسبة بشكل عام 
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  اإلطار الفكري للمحاسبة املالية: ثانية ال وحدةال

املبادئ املحاسبية: ثانياً  املبادئ املحاسبية: ثانياً 

 	principle	cost	historical: التاريخيةمبدأ التكلفة  - 1
 اتفاق عام عىل أهمية ورضورة استخدام التكلفـة التاريخيـة كأسـاس لقيـاس عنـارصهناك 

ا أنهـا القوائم املالية عىل اعتبار أن األسعار محددة ومعروفة وغري قابلة للجدل أو التغـري، كمـ
وينتقد هذا  ، حقيقي وموضوعيومن ثم تستند إىل أساس ،  لهاواقعية لتوافر املستندات املؤيدة 

ائم املاليـة والتي جعلت القيم التاريخية غري واقعية وبالتايل فـان القـو  املبدأ مع زيادة التضخم
ن صـعوبة عـللمنشـآت فضـالً املراكز املاليـة الحقيقيـة ال تمثل املعدة فقا للتكلفة التاريخية 

 .متتالية املقارنة بني املراكز املالية خالل عدة فرتات محاسبية 
 	principle	recognition	revenue:اإليرادمبدأ تحقق  - 2

 االعـرتافيتم عندها التي تحديد النقطة الزمنية ، أي االعرتاف باإليرادهذا املبدأ بتوقيت ويعنى 
. يف السجالتباإليراد 
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  اإلطار الفكري للمحاسبة املالية: ثانية ال وحدةال

املبادئ املحاسبية: ثانياً  املبادئ املحاسبية: ثانياً 

 : اإليرادمبدأ تحقق  - 2
 :  رشطانوتتحدد هذه النقطة بذلك التاريخ الذى يتوافر عنده      

  . اكتساب اإليراد:  األول•
 :  برشطنيويعد اإليراد مكتسبا .  للتحققتحقق اإليراد أو أصبح قابال :  والثاني•
 . السلعةتقديم الخدمة أو تسليم ) أ  (
تثنى من ويس،  البيعنقطة باإليراد عند االعرتاف ولذلك يتم تحديد نقطة . وجود عملية تبادل) ب(

: ذلك
ة ، وهـى نسـبة تكلفـ)أو اإلتمام(، عىل أساس نسبة اإلنجاز تحقق اإليراد خالل اإلنتاج ) أ (   

مثل عقود ،  لاألجالجزء املنتهى إىل التكلفة الكلية املقدرة إلتمام العقد، ويطبق عىل العقود طويلة 
 .املقاوالت
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  اإلطار الفكري للمحاسبة املالية: ثانية ال وحدةال

املبادئ املحاسبية: ثانياً  املبادئ املحاسبية: ثانياً 

 :  التاليةبالرشوط ،  تحقق اإليراد بمجرد االنتهاء من اإلنتاج وقبل البيع) ب(

.   البيعوجود سعر بيع محدد أو ثبات أسعار 1.

 .  اإلنتاجتحديد دقيق لكمية 2.

 . اإلنتاجنمطية وحدات 3.

 ويناسـب منشـآت التعـدين.  إليهـاضآلة تكاليف التسويق أو عدم الحاجة 4.
 . املنتجات الزراعية ، وبعض والفضةالذهب نتاج إو واستخراج البرتول 

3-حسب1203املتوسطة حاسبة امل



  اإلطار الفكري للمحاسبة املالية: ثانية ال وحدةال

املبادئ املحاسبية: ثانياً  املبادئ املحاسبية: ثانياً 

حصيل ، وذلك بسبب عدم التأكد من ت أي األساس النقدي،  النقديةتحقق اإليراد عند استالم ) ج(
  .وكذلك املهن الحرة،  بالتقسيطكما يف حالة البيع ،  املبيعاتقيمة 

 عـام ولقد أكد ذلك معيار االيرادات الصادر عن الهيئة السـعودية للمحاسـبني القـانونيني  يف•
حيـث  البيعـياستثناًء لقاعدة األساس  -اإليرادات إثبات عىل وجود حاالت خاصة يف  هـ1419

 :حددها يف اآلتي 
 . املبيعةإيراد عمليات البيع مع حق رد السلعة  -1
 .عقود االنشاء طويلة األجل  -2
 .مبيعات التقسيط  -3
 .ار محددة املنتجات الزراعية والتعدينية ذات السعر املستقر او مضمونة البيع وفقا ألسع -4
 .االمتياز إيرادات ريع  -4
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  اإلطار الفكري للمحاسبة املالية: ثانية ال وحدةال

املبادئ املحاسبية: ثانياً  املبادئ املحاسبية: ثانياً 

 		principle	matching:باإليراداتاملرصوفات مقابلة مبدأ  - 3
ه ال يـتم ، بمعنـى أنـ قاعدة مسايرة النفقـات لإليـراداتيتبع املحاسبون يف االعرتاف باملرصوفات       

 االعرتاف باملرصوفات إال عندما يسـاهم العمـل أو الخدمـة أو االنتـاج فعليـا يف تحقيـق اإليـرادات
، وهنـاك ثالثـة ، أي وجود ارتباط مبارش بني االعرتاف باملرصوفات واالعرتاف بـاإليراداتالسنوية

 :أسس ملقابلة املرصوفات باإليرادات
مثـل ،  ينـةمعارتباط املرصوفات املبارش بـإيرادات ، أي ) عالقة السببية(ارتباط االثر بالسبب ) أ (       

  .تكلفة املبيعات ومرصوفات النقل وعمولة البيع
خصـيص هناك بعض التكاليف يتم االعرتاف  بها عىل اساس الت ، واملنظم التخصيص املنطقي ) ب(      

 تاإلهالكـال مث. منها الخدمات أو املنطقي واملنظم بني الفرتات  التي يتم فيها الحصول عىل املنافع 
 . والرواتب

 مثـل الخسـائر،  لهـالعـدم وجـود منفعـة مسـتقبلية التحميل املبارش عىل إيـرادات الفـرتة ) ج(      
. الرأسمالية
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  اإلطار الفكري للمحاسبة املالية: ثانية ال وحدةال

املبادئ املحاسبية: ثانياً  املبادئ املحاسبية: ثانياً 

	principle	disclosure	full: الكاملمبدأ اإلفصاح  - 4
 
مستخدمي يد هذا املبدأ أن تشتمل القوائم املالية عىل املعلومات الكافية واملالئمة لرتشيعنى •

 . بهماتخاذ القرارات املتعلقة يف القوائم املالية 
 : املاليةعن املعلومات الخاصة بالقوائم ثالثة وسائل لإلفصاح توجد •

 . قوسنيصلب القوائم املالية بني يف إظهارها ) أ (     
 . املاليةإظهارها كمالحظات إرشادية مرفقة بالقوائم ) ب(    
 . ملحقةقوائم مالية إضافية أو يف إظهارها كمعلومات ) ج(    
د تحـدث بعـد إعـداوالتـي هذا املبدأ إىل رضورة اإلفصاح عن األحداث املهمة الالحقـة يمتد •

.)حريق(القوائم املالية وقبل نرشها
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  اإلطار الفكري للمحاسبة املالية: ثانية ال وحدةال

ةالقيود املحاسبية التطبيقي: ثالثاً  ةالقيود املحاسبية التطبيقي: ثالثاً 

 : املالية ضوء تكلفة إعداد القوائميف تقييم املنفعة املتوقعة من استخدام املعلومات املحاسبية  - 1
مكـن أن يالتـي عند إعداد املعلومات املحاسبية املوازنة بني تكاليف إعدادها واملنـافع من الرضوري •

 . والعائدتحليل التكلفة أي تستمد من استخدام هذه املعلومات، 
 

 : املحاسبيةتحديد األهمية النسبية للمعلومات  - 2
 . راراتمتخذي القاملعلومات ذات أهمية إذا كان اإلفصاح عنها يؤثر أو يغري أحكام أو تقديرات تعترب •
 . اتللمعلوممدى األهمية النسبية للمعلومة عىل نسبتها باملقارنة مع البنود األخرى تتوقف •
ء مجلـس مثل املعامالت بني الرشـكة وأعضـا،  ذاتهاحد يف أهمية العنرص أيضا عىل طبيعته تتوقف •

 .  إدارتها
. مستمرةمجال تحديد األهمية يتم تطبيقها بصورة يف وجود سياسة واضحة للرشكة يجب •
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  اإلطار الفكري للمحاسبة املالية: ثانية ال وحدةال

ةالقيود املحاسبية التطبيقي: ثالثاً  ةالقيود املحاسبية التطبيقي: ثالثاً 

 : بصددهاالخصائص الذاتية لبعض األنشطة واألعراف السائدة  - 3
يف كمـا ،  يهاعلتتطلب الطبيعة الخاصة لبعض األنشطة الخروج عىل املبادئ املحاسبية املتعارف قد •

 . املتداولةول وتبويب األصول الثابتة برشكات املنافع العامة قبل األص،  االستثمارات بالبنوكتقييم 
 : املاليةتقدير وتقويم بنود القوائم يف الحيطة والحذر  - 4
جة النشـاط مجال تقويم األصول وتحديد صاىف نتييف يتخذها املحاسب التي بعض القرارات تتطلب •

يطـة إجراء بعض التقديرات واألحكام الشخصية، وىف ذلك يلجـأ املحاسـب إىل تطبيـق مفهـوم الح
ألصول يرتتب عليها عدم زيادة األرباح، أو عدم زيادة قيمة عنارص االتي والحذر حيث يختار القيمة 

 . املايلبقائمة املركز 
بعـدم  وانما يقىض،  متعمدةمفهوم الحيطة والحذر إىل تخفيض األرباح أو األصول بصورة ال يهدف •

 . املايلتحسني عنارص املركز يف األرباح أو املبالغة يف املغاالة 
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 1المحاسبة المتوسطة  
Intermediate Accounting

3-حسب203

»ثالثة الالوحدة « 
.النظام المحاسبي ودورة تشغيل المعلومات 
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ماتالنظام املحاسبي ودورة تشغيل املعلو : ثالثة ال وحدةال

ــبية  ــنظم املحاس ــف ال ــاً تختل ــوعتبع  لن
ــات  ــة االقتصــادية وطبيعــة العملي وكمي

حتـاج البيانات التي يتم تشغيلها والتـي ت
 .املنشأة واألطراف الخارجية إليها إدارة 

 
 :املصطلحات املحاسبية األساسية •

ن مـمجموعـة عىل املحاسبة املالية تعتمد 
نيف املفاهيم بغرض تحديد وتسجيل وتص

ــداث  ــامالت واألح ــري املع ــرى وتفس األخ
.األعمال املتعلقة بمنشآت 
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ماتالنظام املحاسبي ودورة تشغيل املعلو : ثالثة ال وحدةال

، فالحدث هو سبب التغريات يف األصـول وااللتزامـات وحقـوق أثر واقعة ذات ) : even( الحدث •
 .امللكية 

 .حدث خارجي ينطوي عىل تحويل أو تبادل بني وحدتني أو أكثر : ) transaction( املعاملة  •
ترتيب منظم يظهر تأثري املعامالت واألحداث عـىل اصـل أو حـق :  ) 	account(الحساب •

 .معني ملكية 
 
 الحسابات الحقيقية واالسمية)nominal	and	real	accounts  :( 

 :إىل وتنقسم       
 

 .امللكية وتتمثل يف االصول وااللتزامات وحقوق : مستمرة 1)
 .وتتمثل يف االيرادات واملرصوفات : مؤقتة 2)
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ماتالنظام املحاسبي ودورة تشغيل املعلو : ثالثة ال وحدةال

 هو دفرت القيد األويل الذي يتم فيـه تسـجيل املعـامالت واإلحـداث) : JOURNAL(اليومية •
 .األستاذ إىل دفرت األويل ويتم التحويل من دفرت القيد مرة ألول األخرى 

 
ع يكون لكل حـ فيه صفحه مستقلة ويضم االستاذ العام جمي) : LEDGER(األستاذ دفرت •

 .واإليرادات واملرصوفات امللكية وحقوق األصول وااللتزامات /حـ
 .املساعد يتضمن التفاصيل الخاصة باألستاذ العام أما األستاذ 

 
.األستاذ إىل دفرت األويل تحويل البيانات من دفرت القيد :  POSTING)(الرتحيل•
 
اذ األسـتبكل الحسابات املفتوحة يف دفرت قائمة :  BALANCE	TRAIL)(املراجعة ميزان •

 .واألرصدة الخاصة بها 
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ماتالنظام املحاسبي ودورة تشغيل املعلو : ثالثة ال وحدةال

املحاسـبية قيود تجـرى يف نهايـة الفـرتة  :)ENTRIES	ADJUSTING( التسويةقيود •
 .حة قوائم صحيإعداد محاسبة االستحقاق حتى نتمكن من أساس لتحديث الحسابات عىل 

 
قـوائم تعكـس تجميـع وجدولـة : ) STATEMENTS	FINANCIAL( املاليـةالقـوائم •

 :وتشتمل عىل املحاسبية وتلخيص البيانات 
 الدخل ، التدفقات النقدية ) املركز املايل(امليزانية ، 
 واألرباح املحتجزة. 

 
كـل الحسـابات أرصـدة تخفـيض عملية هي : ) ENTRIES	CLOSING( اإلقفال قيود •

.ة امللكيحقوق / إىل الصفر وتحديد صايف الربح أو الخسارة وترحيله إىل حـاإلسمية 
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ماتالنظام املحاسبي ودورة تشغيل املعلو : ثالثة ال وحدةال

 :) CREDIT	AND	DEBIT( املدين والدائن •

تي تعرف هناك قواعد ثابتة تحكم اثبات املعامالت واألحداث االخرى يف دفاتر القيد االويل وال•
 .بالقيد املزدوج 

 :قواعد املدين والدائن •

 مدين بطبيعته

 األصول واملرصوفات/ حـ

 

 +مدين زيادة   

_دائن تخفيض 

 دائن بطبيعته

االلتزامات واإليرادات وحقوق / حـ
 امللكية

_مدين تخفيض 

+دائن زيادة   



3-حسب1203املتوسطة حاسبة امل
ماتالنظام املحاسبي ودورة تشغيل املعلو : ثالثة ال وحدةال

: BASIC EQUATION)(املعادلة األساسية 
)  LIABLITIES(االلتزامات + )  OWNERS’ EQUITY(حقوق امللكية= )   ASSETS(األصول 

 :النظام املحاسبي ودورة تشغيل املعلومات املحاسبية •

 :يجب أن يتوفر يف النظام املحاسبي ما ييل •

 .تجميع البيانات االقتصادية املؤثرة عىل املنشأة / 1

 .تحليل االثار االقتصادية للمعامالت املؤثرة عىل الوحدة / 2

 .قياس وتسجيل وتبويب اآلثار االقتصادية / 3

.ارات تلخيص وتقرير االثار االقتصادية يف القوائم املالية الدورية لخدمة متخذي القر / 4
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 .تصادية القيام بجمع البيانات االقتصادية الخام عن األحداث التي تؤثر يف الوحدة االق•

 

 :الرشوط الواجب توفرها يف االحداث والعمليات االقتصادية •

 

 .دة أن تكون العمليات قابلة للقياس ويمكن التعبري عنها بوحدة النقد السائ/ أ 

 

.أن يكون لألحداث تأثرياً عىل املركز املايل للوحدة / ب

عملية التجميع: الخطوة األوىل  عملية التجميع: الخطوة األوىل 
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transactions	analyzeاالقتصادية  تحليل املعامالت : الخطوة الثانية  transactions	analyzeاالقتصادية  تحليل املعامالت : الخطوة الثانية 

سـبية املحاتحليل كل معاملة لتحديد وتقدير آثارها االقتصادية عىل الوحـدة  
 االقتصـادياألثـر من خالل النظام املحاسبي ومحصلة هذا التحليـل قيـاس 

واإليــرادات امللكيــة وااللتزامــات وحقــوق األصــول للمعاملــة املعنيــة عــىل 
 .واملرصوفات والتدفقات النقدية 
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 	journal	general	in	recordاليومية التسجيل يف دفرت : الخطوة الثالثة  	journal	general	in	recordاليومية التسجيل يف دفرت : الخطوة الثالثة 

امت بهـا لتسجيل املعامالت واألحداث  التي قاألوىل دفاتر القيد استخدم يتم   
ورة املنشأة حسب التسلسل ووفقا ملفهـوم القيـد املـزدوج الـذي يعنـي رض

 .عملية محاسبية تساوي الجانبني ألي 
 
 :هما املحاسبية غالبا ما يكون هناك نوعان من الدفاتر •

 .اليومية العامة دفاتر / أ
.املساعدة دفاتر اليوميات / ب
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 	ledger	general		to	postingاألستاذ الرتحيل لدفرت : الخطوة الرابعة  	ledger	general		to	postingاألستاذ الرتحيل لدفرت : الخطوة الرابعة 

ات إىل دفـرت بعد التسجيل األويل يف دفرت اليومية فإن الخطوة التالية هي تحويـل املعلومـ
سـبة لكـل األستاذ وعملية التحويل هذه تسمى الرتحيل وهي تتم يف أوقات مختلفة بالن

تبويـب املعلومات من الشكل الزمني إىل ال ةاملعلومات وتؤدي عمليه الرتحيل هذه إىل إعاد
.النوعي يف شكل حسابات يف دفرت األستاذ  
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 	balance	trail	prepareإعداد ميزان املراجعة : الخطوة الخامسة  	balance	trail	prepareإعداد ميزان املراجعة : الخطوة الخامسة 

زان ميـألن بالحسابات املوجودة يف دفرت األستاذ العـام وأرصـدتها قائمة هي عبارة عن 
غـري عـة املراجقبل إجراء قيود التسوية فغالبا ما يطلق عليه ميزان إعداده يتم املراجعة 

 .قبل التسويات املراجعة املعدل او ميزان 

 :املراجعة لخدمة األغراض يعد ميزان •
 .الدائنة التحقق من إن األرصدة املدينة تساوي األرصدة     -1
 :لكل من بالنسبة يقدم معلومات هامه     -2

       .العمل ورقه  -أ       
.العام قيود التسوية يف نهاية  -ب       
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 :الخطوة السادسة 
 إجراء قيود التسوية وترحيلها: أوالً 

 :الخطوة السادسة 
 إجراء قيود التسوية وترحيلها: أوالً 

ومـات أخـرى يف دوره التشـغيل املعلخطـوة ما يضـيفون غالباً املحاسبني فإن مع ذلك 
 :العمل املحاسبية وهي إعداد نوعني من أوراق 

 .ومية العمالتسوية لتسهيل إعداد قيود التسوية وقائمه الدخل وامليزانية قائمة     -1
 .النقدية عمل لتسهيل إعداد قائمه التدفقات ورقة     -2
 
ظمـة مـدخالً منلتبسيط حيث تقدم مساعدة هي عبارة عن أساليب  : قوائم التسوية•

 .الية املعن إعداد القوائم فضالً التسوية وقيود اإلقفال قيود باستكمال ومرتبة 
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 :يف نهاية العام لسببيـن إجراؤها التسويات يتم وهذه •
.واسمية بعض الحسابات تكون أرصدتها مزيجا يشمل مكونات حقيقه   -1  
.الحسابات يف أُدخلت الداخلية والخارجية ال تكون األحداث بعض   -2  

 
 :  كالتايلتبوب التسويات •

 
:البنود املقدمة ) أ    
 .مقدماً املدفوعة املرصوفات •
 .مقدماً املحصلة اإليرادات •
 

:  املستحقةالبنود ) ب  
 .املستحقة املرصوفات  •
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 :املقدر البنود ) ج
 .الثابتة األصول استهالكات •
    .تحصيلها املشكوك يف الديون •

 
 :السلعي املتعلقة باملخزون  الجرديةالتسويات )د
 :املقدمة البنود : أوالً  
 .  املقدم املرصوف ) أ 
 

 :البنود املستحقة : ثانياً 
 .املرصوف املستحق )  أ  
 .املستحقة اإليرادات ) ب
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 تاريخ يمكن إعداد قائمة الدخل وقائمة املركز املايل مبارشة من واقع قائمة التسوية يف•
 ..نهاية الفرتة املحاسبية 

.رت األستاذ قيود التسوية يتم إجراؤها مبارشة يف دفرت اليومية ومن ثم ترحيلها إىل دف•

 :الخطوة السابعة  :الخطوة السابعة 
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ات التـي قيود التسوية تقوم بتحديث حسابات دفرت األستاذ عن طريق فصل الحسـاب•
ة أو ومكونـات اسـمي) أرصدة امليزانيـة( من مكونات حقيقية خليطاً تمثل أرصدتها 

اهزة وبعد التسويات فان الحسابات االسمية تكون ج, ) أرصدة قائمة الدخل ( مؤقتة 
.لإلقفال 

 :الخطوة الثامنة  :الخطوة الثامنة 
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 :الخطوة التاسعة 
 entries	adjusting	makeالتسوية قيود إجراء 

 :الخطوة التاسعة 
 entries	adjusting	makeالتسوية قيود إجراء 

 
وهي اإليرادات األرصدة الدائنة تتم بالنسبة للحسابات االسمية ذات اإلقفال قيود  

والعكس جعل .. دائناً ) ملخص قائمة الدخل ( حسابات مدينة والحساب الوسيط 
وهي املرصوفات دائنة وحساب ملخص قائمة األرصدة املدينة الحسابات األسمية ذات 

...مديناً الدخل   
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 :الخطوة العارشة  :الخطوة العارشة 

دايـة الهدف من إعداد ميزان املراجعة التحقق من تساوي األرصدة املدينة والدائنة عمد ب
ن مـبـدالً وعادة ما يتم بواسطة ماكينة الجمـع أو بواسـطة الحاسـب . الفرتة التالية 

.إعداده يف شكل قائمة رسمية 



 1المحاسبة المتوسطة  
Intermediate Accounting
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اهم يف اىل مقابلة ايرادات املنشأة باملرصوفات واألعباء التـي تسـقائمة الدخل تهدف •
نشأة من ، لبيان مقدار ما تحققه امل تحقيق تلك اإليرادات وذلك عن فرتة زمنية معينة

.ربح أو خسارة خالل هذه الفرتة
 

التـي يتم إعداد قائمة الدخل يف ضوء مجموعة من االفرتاضات واملبادئ املحاسـبية و •
وحـدة، سبق التعرض لها، مثل افرتاض الفرتات املحاسبية، وافـرتاض اسـتمرارية ال

.ومبدأ تحقق اإليراد، ومبدأ املقابلة

قائمة الدخل وقائمة األرباح املحتجزةقائمة الدخل وقائمة األرباح املحتجزة



قياس الدخلقياس الدخل

:يتم تعريف الدخل بطرق مختلفة عند كل من املحاسبني واالقتصاديني عىل النحو التايل  

وة الحقيقيـة يُعرف االقتصاديون الدخل بأنه التغري يف الثر : املال مدخل املحافظة عىل رأس : أوالً 
ية التي يُمكـن الزيادة الصافية يف الثروة الحقيقأي املعينة ، ملرشوع ما بني بداية ونهاية الفرتة 

أة عمـا كانـت توزيعها عىل مالك املنشأة يف نهاية الفرتة بدون تخفيض الثروة الحقيقية للمنش
 .الفرتة عليه يف بداية 

 
 ً التـي  يُعرف املحاسبون الدخل عـىل أسـاس املعـامالت الكاملـة: العمليات مدخل تحليل : ثانيا

املرصوفات أي الفرق بني اإليرادات و والخسائر ، تُحدث اإليرادات واملرصوفات متضمنة املكاسب 
 .العرضية الناتجة عن املعامالت الكاملة واألحداث األخرى مثل املكاسب والخسائر 
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عىل رأس املالاملحافظة مدخل : مثال  عىل رأس املالاملحافظة مدخل : مثال    
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 .الفرق بني اإليرادات واملرصوفات التي ساهمت يف تحقق تلك اإليرادات•

اإليـرادات  عند تطبيق هذا املدخل لقياس الدخل يتم االستناد إىل أساس االستحقاق يف مقابلة•
 .باملرصوفات ، وكذلك استخدام مبدأ التكلفة التاريخية يف القياس

دمـة قـراء يتم تبويب الدخل وفقاً لهذا املدخل بطرق مختلفة وذلك بغرض اإلفصاح التام لخ•
 .القوائم املالية

 .يعد مدخل تحليل العمليات هو املدخل املستخدم يف املحاسبة •

  

 

مدخل تحليل العملياتمدخل تحليل العمليات

:وفقاً لهذا املدخل يتم تعريف الدخل عىل أنه   
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تبويب اإليرادات يف قائمة الدخلتبويب اإليرادات يف قائمة الدخل

يف رادات مصدر لإليـ أهمعمليات اإلنتاج والبيع تُعترب اإليرادات الناتجة عن •

 ثـلماإليرادات الثانويـة  معظم املنشآت ، يف حني أن هناك أنواعاً أخرى من

أسمالية إيرادات األوراق املالية والفوائد عىل القروض املمنوحة واملكاسب الر 

ادر ومما الشك فيه أن االفصاح عـن املصـ. الناتجة عن بيع األصول الثابتة

نوية الرئيسية لإليرادات وإظهارها بشكل مستقل عن مصادر اإليرادات الثا

  .يُعترب من األهداف الرئيسية لقائمة الدخل  األخرى
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أو تخفيضات التكلفة ووفوراتالتفرقة بني اإليرادات  أو تخفيضات التكلفة ووفوراتالتفرقة بني اإليرادات    

حيـث . املاليـة  يف القوائم اإليراداتوبني وفورات أو تخفيضات التكلفة يجب التمييز بني 

تخفيضات أو ال الوفوراتيف حني أن  اإليرادات تنتج عن الزيادة املحققة يف قيم األصولأن 

اء التي يف التكاليف هي عبارة عن نفقات استطاعت املنشأة تجنبها مثل خصومات الرش 

ن ومن الرضـوري اإلفصـاح عـ. ثابتة تحصل عليها املنشأة من رشاء بضاعة أو أصول 

 .قائمة الدخل هذه املعالجة يف 
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تبويب املرصوفات يف قائمة الدخلتبويب املرصوفات يف قائمة الدخل

:ومنها هناك العديد من األسس يُمكن عىل أساسها تبويب عنارص املرصوفات   

مثـل تكلفـة  حيث يتم تقسيم املرصوفات عىل أساس طبيعة عنارص املرصوفات: التبويب الطبيعي•
 .البضاعة املباعة، واألجور، واالستهالكات، واإليجار، والفوائد

ظيفة من حيث يتم تقسيم املرصوفات إىل مجموعات، تعكس كل مجموعة منها و : التبويب الوظيفي•
 :ومنها الوظائف الرئيسة للمنشأة 

 
 .الرشاء وتعكس وظيفة التصنيع أو تكلفة البضاعة املباعة •
 .التسويق وظيفة البيع أو وتعكس  البيعيةاملرصوفات •
 .للمنشأة وظيفة اإلدارة العامة وتعكس اإلدارية املرصوفات •
 .التمويل وظيفة وتعكس التمويلية املرصوفات •
 .الرئيسية ويف هذا التبويب يُمكن اظهار مصاريف الوظائف الفرعية لهذه الوظائف •
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التفرقة بني التكلفة واملرصوف والخسارةالتفرقة بني التكلفة واملرصوف والخسارة

الحصول عىل  عبارة عن كمية املوارد املضحى بها أو التعهدات التي تم االرتباط بها يف سبيل: التكلفة •
الثابتـة ، ل األصـو السـلعي ، سلع وخدمات والتي تُعترب يف وقت الحصول عليها أصوالً مثل املخزون 

 .املقدم التأمني 
 

صـول أو استخدام األصول والخدمات يف توليد اإليرادات والذي يعني نقص أو اسـتنفاد األ : املرصوف •
 .اإليراد قيق أي أن املرصوف عبارة عن تكلفة مستنفدة يف سبيل تح. مرصوف التكلفة وتحويلها إىل 

 
 أي أن الخسـارة. مقابـل هي نفقات غري منتجة أو استنفاد لألصول دون الحصول عـىل : الخسارة •

ال يُمكـن  الذي ال يتعلق بالتشغيل العـادي والـذي) التخفيض يف األصول(هي األثر غري املرغوب فيه 
 .الثابتة تجنبه مثل الخسارة الناتجة عن بيع األصول 
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مكونات قائمة عنارص الدخلمكونات قائمة عنارص الدخل

ات ويخــتص بتقريـر ايــرادات ومرصــوفات العمليــ: التشــغيلية قسـم العمليــات : أوالً 
 :وهي ادي ويشمل هذا القسم البنود املتضمنة نتائج التشغيل العللمنشأة ، الرئيسية 

ات والخصـوماملبيعـات ، وتتضمن عنـارص : والخدمات من مبيعات السلع اإليرادات •
 .عات املبيوكل العنارص املتعلقة بتحديد صايف إيراد واملسموحات ، واملردودات ، 

ضـاعة وتتضمن كل العنارص الخاصـة بتحديـد تكلفـة الب: املباعة البضاعة تكلفة •
 .الخدمة املباعة أو مرصوفات تقديم 

 .بيعات املويعرض املرصوفات الناجمة عن جهود املنشأة لتحقيق : مرصوفات البيع •
 .العامة ويعرض مرصوفات اإلدارة : عمومية إدارية أو مرصوفات •
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األشكال البديلة إلعداد قائمة الدخلاألشكال البديلة إلعداد قائمة الدخل

ائمة وق، الواحدة قائمة الدخل ذات املرحلة وهما الدخل ، إلعداد قائمة شكلني تعارف املحاسبون عىل •
 .املتعددة الدخل ذات املراحل 

ني وفيها يـتم تبويـب عنـارص الـدخل إىل قسـم: الواحدة قائمة الدخل ذات املرحلة : أوالً 
رئييسـ يُخصص القسم األول لإليرادات أياً كان مصدرها سواًء من النشـاط الأساسيني ، 

وفات أيـاً يف حني يُخصص القسم الثاني للمرصـ . للمنشأة أو من املصادر الثانوية األخرى
أو ة ، املباعـكان نوع هذه املرصوفات سواًء تلك املرصوفات الخاصـة بتكلفـة البضـاعة 

 .األخرى واإلدارية أو املرصوفات  البيعيةاملرصوفات 
احـدة نظراً لوجود خطـوة و قائمة الدخل املخترصة باسم وتُسمى هذه القائمة أيضاً •

 .الفرتة  اإليرادات بإجمايل املرصوفات وصوالً إىل صايف دخلجمايل تتضمن مقابلة إ

3-حسب1203املتوسطة حاسبة امل
 الدخل وقائمة األرباح املحتجزةقائمة : رابعة الالوحدة 



منشأة اإلرساء
هـ1421/12/30قائمة الدخل عن السنة املنتهية يف   
منشأة اإلرساء

هـ1421/12/30قائمة الدخل عن السنة املنتهية يف   

 ريال ريال ريال

 2,000,000 صايف املبيعات

 500,000 إيرادات أخرى

 2,500,000 اجمايل اإليرادات

 :يُخصم املرصوفات

 85,000 تكلفة البضاعة املباعة

 150,000 املرصوفات البيعية

 300,000 املرصوفات اإلدارية

 50,000 الفوائد املدينة

 150,000 املرصوفات األخرى

 1,500,000 اجمايل املرصوفات

 1,000,000 صايف الدخل السنوي

 1,25 ربحية السهم العادي



 ً ح العالقـة يرى بعض املحاسبني رضورة توضي: قائمة الدخل ذات املراحل املتعددة : ثانيا
خدمي القوائم بني البيانات املحاسبية املتعلقة بعنارص اإليرادات واملرصوفات، خدمة ملست

ربح مـن املالية، ومن ثم يجب التقرير عنها يف قائمة الدخل ، مثل إجمايل الربح وصايف الـ
 .النشاط املستمر

 : ويستند إعداد قائمة الدخل ذات املراحل املتعددة إىل كل من االعتبارين اآلتيني•

تج عن أنشطة التفرقة بني اإليراد الناتج عن النشاط الرئييس للمنشأة وبني اإليراد النا) 1
ة أخرى عرضية أو ثانوية األمر الذي يُمكن قارئ القوائم املالية من اعطاء أهميـة خاصـ

 .لدراسة ربحية النشاط املستمر 

وفات األخرى التفرقة بني املرصوفات الخاصة بالنشاط الرئييس للمنشأة ، وبني املرص ) 2
هـذه  العرضية الناتجة عن ظروف أو سياسة مالية معينة للمنشأة ، فضالً عـن تبويـب

 .املرصوفات تبويباً وظيفياً حسب الوظائف النوعية للمنشأة 
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3-حسب1203املتوسطة حاسبة امل

ظهـر إن تطبيق املقابلة بني اإليرادات واملرصوفات سوف يسمح لقائمـة الـدخل أن تُ •
 :بعض املؤرشات ذات الداللة الهامة ومنها 

ني تكلفة ويمثل الفرق بني صايف املبيعات وب) هامش الربح اإلجمايل(اجمايل الدخل ) أ ( •
 .البضاعة املباعة 

صايف الدخل من العمليات وهو عبارة عن الفـرق بـني اجمـايل الـدخل واجمـايل ) ب ( •
 .املرصوفات التشغيلية 

عـد صايف الدخل من النشاط املستمر وهو عبارة عن صايف الدخل من العمليـات ب) ج ( •
 .تعديله ببنود اإليرادات األخرى واملرصوفات األخرى 

عديلـه صايف الدخل السنوي وهو عبارة عن صايف الدخل من النشاط املستمر بعد ت) د ( •
 .بالبنود األخرى 

 الدخل وقائمة األرباح املحتجزةقائمة : رابعة الالوحدة 



 ريال ريال

 2,215,000 املبيعات

 85,000 مردودات املبيعات  :يُطرح

 130,000 الخصم املسموح به         

215,000 

 2,000,000 املبيعات صايف

 85,000 تكلفة البضاعة املباعة: يُطرح

 1,150,000 إجمايل الربح

 :املرصوفات التشغيلية :يُطرح

 150,000 بيعية مرصوفات                

 300,000 مرصوفات إدارية

450,000 

 70,000 الدخل من العمليات الشغيلية صايف

 500,000 اإليرادات األخرى: يُضاف

1,200,000
 املرصوفات األخرى: يُطرح
املدينة الفوائد          
 املرصوفات األخرى   

صايف الدخل من النشاط املستمر
 ربحية السهم

 

50,000
150,000 

200,000
1,000,000

1,25 

هـ1421/12/30الدخل عن السنة املنتهية يف قائمة : اإلرساء منشأة  هـ1421/12/30الدخل عن السنة املنتهية يف قائمة : اإلرساء منشأة    



 .التسويات املتعلقة بفرتات محاسبية سابقة ) 1

 .املكاسب أو الخسائر غري العادية ) 2

 .معالجة البنود فوق العادية أو االستثنائية ) 3

 .معالجة نتائج األنشطة االقتصادية املستبعدة ) 4

 .تغيري تطبيق املبادئ املحاسبية ) 5

 .التغري يف التقديرات املحاسبية ) 6

املشاكل الخاصة بقياس الدخل السنوي
:منها يُواجه املحاسب عند قياس الدخل وإعداد قائمة الدخل مشاكل   

املشاكل الخاصة بقياس الدخل السنوي
:منها يُواجه املحاسب عند قياس الدخل وإعداد قائمة الدخل مشاكل   
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:ة سابقالتسويات املتعلقة بفرتات محاسبية : أوالً  :ة سابقالتسويات املتعلقة بفرتات محاسبية : أوالً    

لفـرتة قد يكتشف املحاسب خالل الفرتة املحاسبية الحالية أو حـال إعـداده للقـوائم املاليـة يف نهايـة ا
اسـبية الحالية ، بعض األخطاء التي قد تكون حدثت عند قياس الدخل وإعداد القوائم املالية لفرتات مح

 :ومنها . سابقة 

اح مثل هذه األخطاء يتعني معالجتها بأثر رجعي عن طريـق تحميلهـا أو اضـافتها إىل رصـيد األربـ
 .الحالية املحتجزة يف بداية الفرتة وذلك حتى ال تُؤثر عىل رقم صايف الدخل للفرتة 

 .الثابتة السهو يف حساب استهالك بعض األصول •
 .بها أو الخطأ يف احتساب االستهالك املتعلق •
 .املباعة أو الخطأ يف تحديد تكلفة البضاعة •
ات خاصة بمرصوف أو إيراد ُمسـتحق أو ُمقـدم لفـرت  جرديةأو الخطأ الناتج عن عدم إعداد تسوية •

 .محاسبية سابقة 

3-حسب1203املتوسطة حاسبة امل
 الدخل وقائمة األرباح املحتجزةقائمة : رابعة الالوحدة 



 :     اذا كان الخطأ عجز يف مرصوفات السنوات السابقة  -أ 

               

 

 :           اذا كان الخطأ يمثل زيادة يف مرصوفات السنوات السابقة  -ب 

 

 

 :     اذا كان الخطأ يمثل عجز يف حساب ايرادات السنوات السابقة  -جـ   

 

 

 :      اذا كان الخطأ يسبب زيادة يف حساب ايراد السنوات السابقة  -د                   

 

                
 املحتجزة     االرباح/  حـ                2000

 مخصص استهالك السيارات                                     /  حـ               2000           

 ايرادات مستحقة    / حـ                4000
 ارباح محتجزة                                     / حـ                4000           

 مخصص استهالك السيارات  / حـ                   1500
 االرباح املحتجزة                                     / حـ                1500           

                 
 االرباح املحتجزة    / حـ                2000

 ايراد ايجارات محصلة مقدما                                     / حـ                2000           
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د األربـاح هذه التسويات املتعلقة بفرتات محاسبية سابقة ستؤدي إىل تعـديل رصـي•
ل ويـتم املحتجزة يف بداية الفرتة إما بتخفيضه أو زيادته حسـب تـأثري هـذا التعـدي

 :عرض ذلك كما ييل 

 ++++هـ                          1421/1/1رصيد األرباح املحتجزة يف    

 +++التعديالت الخاصة بتسوية فرتات محاسبية سابقة            +

                                                                                                (+++) 

 +++هـ                  1421/1/1رصيد األرباح املحتجزة املعدل يف    

 +++)                                     الخسارة عن العام ( صايف الدخل   +

 

 ++++ هـ                        1421/1/30رصيد األرباح املحتجزة يف    
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رجة كبرية تُمثل املكاسب أو الخسائر غري العادية تلك البنود الناتجة عن أحداث أو عمليات تختلف بد•
 .عن األنشطة العادية للمنشأة وال ترتبط مبارشًة بالعمليات األساسية للمنشأة 

• ً  . أنها غري مألوفة أو معتادة الحدوث وال ترتبط بالنشاط العادي للمنشأة أو ترتبط به عرضا

 . أنها غري متكررة أي نادرة الحدوث ومن ثم يصعب توقعها أو التنبؤ بها •

 

خسـائر واملكاسـب وال، الخسارة الناتجة عن االنخفاض الكبري يف قيمة املخزونمن أمثلة هذه البنود •
 .الناتجة عن التقلبات يف أسعار رصف العمالت 

 .مثل هذه البنود يجب أن تظهر مع اإليرادات واملرصوفات العادية واملتكررة •

تقلة إذا كانت هذه البنود جوهرية وأهميتها النسبية كبرية فإنه يجب اإلفصاح عنهـا بطريقـة مسـ•
 .وقبل معالجة نتائج األنشطة املستبعدة أو البنود فوق العادية أو االستثنائية 

:املكاسب أو الخسائر غري العادية : ثانياً  :املكاسب أو الخسائر غري العادية : ثانياً    
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:معالجة البنود االستثنائية : ثالثاً  :معالجة البنود االستثنائية : ثالثاً    

 .شأة تتمثل هذه البنود يف نتائج أحداث أو عمليات غري عادية، غري مرتبطة بالنشاط العادي للمن•

ا بصـورة تنتج عن ظروف خاصة يصعب عىل إدارة املنشأة توقعها أو التنبؤ بها، كما ال يُتوقع حدوثه•
 .ليات املنشأة متكررة ومن ثم ال يُمكن أخذها يف االعتبار عامالً متكرراً يف تقييم األداء التشغييل لعم

الخسائر الناتجة عن حـدوث زالزل أو فيضـانات أو سـيول غـري متوقـع حـدوثها ، أو : أمثلتها  من•
نشـأة الخسائر الناتجة عن صدور قرارات حكومية بمنع تداول بعض املنتجات التي تتعامـل فيهـا امل

 ألسباب صحية أو أمنية ، وأيضاً الخسارة الناتجـة عـن مصـادرة األمـوال أو األنشـطة االقتصـادية
 .بواسطة الحكومات األجنبية بالبالد التي تُزاول بها املنشأة أعمالها االقتصادية 

فيها ، ويكون  يجب عرض هذه البنود االستثنائية يف قائمة الدخل بنفس الفرتة املحاسبية التي حدثت•
 صـايف االفصاح عنها بشكل مستقل بعد تحديد صايف الدخل من النشاط املسـتمر وقبـل الوصـول إىل

 .الدخل السنوي بعد استبعاد الرضائب 

3-حسب1203املتوسطة حاسبة امل
 الدخل وقائمة األرباح املحتجزةقائمة : رابعة الالوحدة 



 ريال ريال

 1,000,000 صايف املبيعات

 600,000 تكلفة البضاعه املباعة: يخصم 

 100,000 املرصوفات االدارية والبيعية          

700,000 

 300,000 الدخل من العمليات صايف

 150,000 خسائر ناتجة عن تقلبات اسعار الرصف : يطرح

 150,000 ثنائية النشاط املستمر وقبل النود االست صايف الدخل من

 الخسائر االستثنائية نتيجة االعصار: يطرح 
 )ريال 3000 بعد استبعاد الرضائب وقدرها(

 
70,000 

 80,000 صايف الدخل السنوي

الرضاء الصناعية للسيارات منشأة 
هـ1421\12\ 30يف املنتهية قائمة الدخل عن السنه 

الرضاء الصناعية للسيارات منشأة 
هـ1421\12\ 30يف املنتهية قائمة الدخل عن السنه 



 :عدة املستبمعالجة األنشطة االقتصادية : رابعاً  :عدة املستبمعالجة األنشطة االقتصادية : رابعاً 

تي تُزاولها أي نشاط اقتصادي مستقل عن األنشطة األخرى البالنشاط املستبعد يُقصد •
 . املنشأة 

بيع القسم ، قيام رشكة صناعية تُنتج منتجات مختلفة بأمثلة األنشطة املستبعدة من •
األخرى  الخاص بالصناعات اإللكرتونية فقط مع االبقاء عىل باقي انشطتها الصناعية

ئـة مـع وأيضاً قيام رشكة لتوزيع املواد الغذائية باالستغناء عن قسـم تجـارة التجز . 
 .االبقاء عىل قسم تجارة الجملة 

تـم فيـه  يجب تحديد نتيجة عمليات النشاط املستبعد عن الفرتة من بداية العام الـذي•
تلـك  وذلك عن طريق مقابلة إيـرادات ومرصـوفات. االستبعاد وحتى تاريخ االستبعاد 

 .الفرتة وتحديد الربح أو الخسارة عنها 
النشاط يحب تحديد املكاسب أو الخسائر الناتجة عن عملية تصفية األصول الخاصة ب•

 .املصفى وذلك بإيجاد الفرق بني القيمة الدفرتية وقيمة التصفية 
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 دةمعالجة نتائج األنشطة االقتصادية املستبع دةمعالجة نتائج األنشطة االقتصادية املستبع

لنشـاط يجب تحديد نتيجة أعمال النشاط املستبعد بتجميع أرباح وخسائر عمليـات ا•
لناتجة عن املستبعد من بداية الفرتة وحتى تاريخ االستبعاد مع املكاسب أو الخسائر ا

 .عملية تصفية األصول الخاصة بالنشاط املستبعد 

 

ل بعـد يجب االفصاح عن نتائج النشاط املستبعد بطريقـة مسـتقلة يف قائمـة الـدخ•
مـع  الوصول إىل الدخل من العمليات املسـتمرة وقبـل معالجـة البنـود االسـتثنائية،

 .مالحظة إظهار نتائج النشاط املستبعد خالية من األثر الرضيبي 
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 مثال مثال

بيعه يف منشأة الرضاء لصناعة السيارات كانت تمتلك معرض لبيع السيارات قررت وقفه و 
 :كانت املعلومات الخاصة بالقرار كما ييل . هـ 1421/7/1

 268,000 \ريال  280,000بلغت ايرادات ومرصوفات املعرض حتى تاريخ االستبعاد 1.
 .ريال عىل  التوايل 

 .ريال  5000تمت تصفية اصول املعرض بخسارة 2.

 % .30بفرض ان رضيبة الدخل تبلغ 3.
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 ريال ريال

 1,000,000 صايف املبيعات    

 600,000 تكلفة املبيعات: يخصم 

 400,000 اجمايل ربح العمليات          

 100,000 املرصوفات البيعيه واالدارية: يطرح

 300,000 الدخل من العمليات صايف

 150,000 خسائر ناتجة عن تقلبات اسعار الرصف : يطرح

 150,000 النشاط املستمر  صايف الدخل من

 نتائج النشاط املستبعد _ + 
 )3600-12000(الرضيبه  ربح تشغيل بعد استبعاد  

 )1500-5000(خسارة التخلص من االصول     

 
8400 

)3500( 

 
 
 

4900 

 154900 صايف الدخل من النشاط العادي

 الخسائر االستثنائية نتيجة االعصار: يطرح 
 )ريال 3000 بعد استبعاد الرضائب وقدرها(

 
70,000 

 84,900 صايف الدخل السنوي



رتة ألخـرى ، طبقاً ملفهوم الثبات والتجانس ، فإنه يجب عدم تغيري تطبيق املبادئ املحاسبية من فـ•
لفـة عـن تلـك ألن هذا التغيري يُؤدي إىل تقلبات يف قيمة الدخل نتيجة لتطبيق قواعد محاسـبية مخت

 .القواعد السابق اتباعها يف الفرتات السابقة 

تطبيـق  بالرغم من أهمية مفهوم الثبات، فإن الفكر املحاسبي ال يمنع من إجراء مثل هذا التغيري يف•
 .املبادئ املحاسبية إذا ما دعت الرضورة إىل ذلك 

 .غيري يجب اإلفصاح عن أثر هذا التغيري يف القوائم املالية الخاصة بالفرتة التي حدث فيها الت•

ة قبـوالً عامـاً وضع الفكر املحاسبي قيوداً عىل هذا اإلفصاح ، حيث تُلزم املبادئ املحاسبية املقبولـ•
اد أثـر رضورة تحديد الفروق املرتاكمة يف قيم األصول الناتجة عـن مثـل هـذا التغيـري بعـد اسـتبع

 .الرضائب 

ا قـرار يجب إظهار هذه الفروق بطريقة مستقلة يف قائمة الدخل املتعلقة بالسنة التـي اتخـذ فيهـ•
 .ثنائية التغيري، ويف مرحلة تالية للوصول إىل صايف الدخل من النشاط العادي مثل البنود االست

:املحاسبية تغيري تطبيق املبادئ : خامساً  :املحاسبية تغيري تطبيق املبادئ : خامساً    
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تغيـري طريقـة هـ  1421\1\1بفرض ان منشأة الرضاء لصناعة السيارات قررت يف •
الستخدام االستهالك املتبعة يف استهالك اآلالت من القسط الثابت اىل مجموع سنوات ا

وكـان عمرهـا ريـال  200,000بمبلـغ هـ  1419\1\1حيث االلة كانت مشرتاه يف , 
 .ريال  20,000سنوات وقيمتها كخردة  5 االنتاجي

الفرق  االستهالك السنوي
)مجموع سنوات االستخدام( 

 االستهالك السنوي 
)الثايت القسط(

السنة 

24,000 
12,000 

- 
36,000

60,000 
48,000 
36,000

36,000 
36,000 
36,000

1419 
1420 
1421

 مثال مثال
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 ريال ريال

 1,000,000 صايف املبيعات    

 600.000 تكلفة املبيعات: يخصم 

 400,000 اجمايل ربح العمليات          

 100,000 املرصوفات البيعيه واالدارية: يطرح

 300,000 الدخل من العمليات صايف

 150,000 خسائر ناتجة عن تقلبات اسعار الرصف : يطرح

 150,000 النشاط املستمر  صايف الدخل من

 3900 )االثر الرضيبي خالية من(نتائج النشاط املستبعد _ + 

 153900 صايف الدخل من النشاط العادي

 )رضيبيالخالية من االثر ال( الخسائر االستثنائية نتيجة االعصار: يطرح 
بي خالية االثر الرضي( عن طريقة االستهالك الفروق الرتاكمية الناتجه

10800( 

)7000( 
)25200( 

 
 

)95200(  
153900 

 58,700 صايف الدخل السنوي



ىل األعمـار التقديرات مالزمة للعمليات املحاسبية، وغالباً ما تتم هذه التقديرات بناًء ع•
ات الـديون وكذلك تقـدير . اإلنتاجية والقيمة املتبقية خردة لألصول القابلة لالستهالك 

 .املشكوك يف تحصيلها وخسائر املخزون املتقادم 

 

دات أو تغري الظروف بمرور الوقت أو ظهـور مسـتج يتطلبهتغيري التقديرات عادًة ما •
 الفرتة الحصول عىل معلومات اضافية لم تكن متوفرة من قبل، ويتم املحاسبة عنها يف
 فـرتة التي حدث فيها التغري يف التقدير، وذلك إذا ما أثرت عىل هذه الفـرتة فقـط، أو يف

 .التغيري والفرتات التالية لها إذا ما أثر هذا التغيري عىل كل منها 

:التغري يف التقديرات املحاسبية : سادساً  :التغري يف التقديرات املحاسبية : سادساً    
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 ربحية السهم  ربحية السهم 

سـهم يتم حساب ربحية السهم من خالل قسمة صايف الدخل عىل املتوسط املرجح لأل •
 :العادية املصدرة عىل النحو التايل 

 صـــــــافــــــي الــــــــدخـــــــــــــــل =        ربحية السهم •

 املتوسط املرجح لألسهم العادية املصدرة                                                  

 

 : تايل يف حالة وجود أسهم ممتازة يف رأس مال الرشكة فإنه يتم حساب ربحية السهم كال

 

 التوزيعات عىل األسهم املمتازة  -صايف الدخل   =         ربحية السهم •

 املتوسط املرجح لألسهم العادية                                                   
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 .ة املعدة عنها تُمثل قائمة األرباح املحتجزة تصويراً شامالً ألي تغيريات تحدث يف األرباح خالل الفرت •

صوالً إىل رصـيد وسيلة لإلفصاح عن التغيريات التي تطرأ عىل رصيد األرباح املحتجزة يف بداية الفرتة و •
 :األرباح املحتجزة يف نهاية الفرتة ، مثل 

 .حاسبية سابقة التعديالت التي أُدخلت عىل رصيد بداية الفرتة الخاصة بالتسويات املتعلقة بفرتات م•

 .ارة عن الفرتة الحالية حيث تتم إضافة صايف الدخل وطرح صايف الخس) الخسارة(صايف الدخل •

ررة طبقـاً التحويالت السنوية من وإىل األرباح املحتجزة واملتعلقـة باالحتياطيـات القانونيـة أو املقـ•
 .لقرارات إدارة املنشأة 

 .التوزيعات السنوية للدخل يف صورة أرباح ومسحوبات مدفوعة لحقوق امللكية خالل العام •

 قائمة األرباح املحتجزة قائمة األرباح املحتجزة
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 ++++++                                                     1420/1/1رصيد     •

 +++التعديالت الناتجة عن تسويات سنوات سابقة              +•

•                                                                                       ++++++ 

 +++عن الفرتة                               ) الخسارة(صايف الدخل   +•

•                                                                                       ++++++ 

 +++التحويالت من وإىل االحتياطيات                                    +•

 +++++يُطرح توزيعات األرباح                                                  •

 +++++                                                 1420/12/30رصيد    •

منشأة اإلخالص
هـ1420/12/30قائمة األرباح املحتجزة عن الفرتة املنهية يف   

منشأة اإلخالص
هـ1420/12/30قائمة األرباح املحتجزة عن الفرتة املنهية يف   
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هـ والتي قام بإعدادها أحد ماسكي الدفاتر تحت التمرين لدى إحدى 1432فيما ييل قائمة الدخل عن سنة •
 :   الرشكات 

ريال 647400املبيعات                                                                        •

    7800إيرادات استثمارات                                                       •

)       169000( تكلفة البضاعة املباعة                                              •

) 260000(مرصوفات بيعيه وإدارية                                          •

)5200(مرصوفات الفائدة                                                     •

)13000(خسارة التخلص من أحد األنشطة  الرئيسية            •

)35000(خسارة ناتجة من حدوث إعصار مفاجئ                 •

•                                                                                 __________

             173000صايف الدخل                                                                 •

•                                                               

هـ  بما يتفق مع معايري  املحاسبية املتعارف عليها؟1432إعادة تصوير  قائمة الدخل عن عام : املطلوب •

 تمرين تمرين



املبيعات•

 :يخصم•

تكلفة البضاعة املباعة                                                    •

مجمل الربح) 1(•

مرصوفات التشغيل: يخصم •

.وإدارية مصاريف بيعيه•

صايف الدخل من العمليات التشغيلية) 2(•

إيرادات أخرى: يضاف •

مرصوفات أخرى:يخصم •

صايف الدخل من العمليات املستمرة) 3(•

خسائر األنشطة املستبعدة•

صايف الدخل من النشاط العادي) 4(•

خسائر اإلعصار املفاجئ•

صاىف الدخل السنوي•

•647400 

 

•)169000( 

•478400 

•)260000(

•218400

•7800

•226200

•)5200(

•221000

•)13000(

•208000

•)35000(

•173000



 1المحاسبة المتوسطة  
Intermediate Accounting
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»لخامسة االوحدة « 
قائمة التدفقات النقدية

cash flow statement 
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Introduction مقدمة  Introduction مقدمة 

يـة تطلب معيار العرض واإلفصاح السعودي من كل منشأة إعداد قائمة التـدفقات النقد
قـد لكل مدة تعد عنها قوائم مالية ، ويجب أن تبـني هـذه القائمـة رشحـاً للتغـري يف الن

 واألموال املماثلة للنقد ، كما يجب أن تبني هـذه القائمـة جميـع أوجـه التـدفق النقـدي
لة للنقـد خـالل التشغييل واالستثماري والتموييل وصايف تأثريها عىل النقد واألموال املماث

رة يف املدة املحاسبية ، ويجب أن يكون مجموع النقدية واألموال املماثلـة للنقديـة الظـاه
ماثل يف قائمة التدفقات النقدية يف أول وآخر املدة مساوياً للمبالغ الظاهرة تحت وصف م

.قائمة املركز املايل املعدة يف نفس التاريخ 
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أهداف قائمة التدفق النقديأهداف قائمة التدفق النقدي

فة يعترب الهدف األسايس من هذه القائمة تقديم املعلومات الهامة عـن النقديـة املحصـلة واملنرصـ أ ـ 
 .خالل فرتة مالية محددة 

يم مقـدرة تمثل املعلومات الواردة بها أداة مفيدة تساعد املستثمرين واملقرضـني وغـريهم يف تقيـب ـ 
 .املنشأة عىل توليد التدفقات النقدية املستقبلية 

ية تصنيف مصادر واسـتخدامات األمـوال إىل ثالثـة أنـواع هـي األنشـطة التشـغيلية واالسـتثمار ج ـ 
 .والتمويلية 

لتـدفقات اإلفصاح عن العمليات املالية التمويلية واالستثمارية التي ال تـؤثر بشـكل مبـارش عـىل اد ـ 
 .النقدية خالل الفرتة املحاسبية ومدى تأثريها عىل قائمة املركز املايل 
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ي ال استخدام الشكل األسايس لقائمة التدفقات النقدية وكـذلك املصـطلحات الواضـحة التـهـ ـ 
طـة تحتمل اللبس والتأويل لتسهيل مهمة مستخدمي تلـك القائمـة عـىل اتخـاذ القـرارات املرتب

 .بالتدفقات النقدية للمنشأة 

عـن  تقييم أداء املنشأة فيما يتعلق بإدارة األموال املتاحة من حيث العجـز أو الزيـادة النـاتجو ـ 
تثمار الفجوات الزمنية بني التدفقات النقديـة الداخلـة والخارجـة وفقـاً ملعـايري التمويـل واالسـ

.الرشيدة 
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حقـق تفصح عن مقـدرة املنشـأة عـىل ت: التدفقات النقدية عن األنشطة التشغيلية -1
. يل تدفقات نقدية داخلة كافية لتغطية التـدفقات النقديـة الخارجـة والالزمـة للتشـغ

 .وتعترب مؤرشا عىل درجة السيولة للمنشأة 

لها تتضـمن مـنح القـروض وتحصـي: التدفقات النقدية من األنشطة االسـتثمارية -2 
رشاً مبارشاً ورشاء األصول الثابتة وتعترب التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية مؤ 

 .عن درجة نمو املنشأة أو انكماشها 

ق بالتمويـل تفصح عن األنشطة التي تتعل: التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  -3
ملنشأة طويل األجل والسداد بحيث تعطي صورة كاملة ملستخدمي القوائم عن سياسات ا

.  يف تمويل عملياتها 

محتوى قائمة التدفقات وتبويبهامحتوى قائمة التدفقات وتبويبها
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محتوى قائمة التدفقات وتبويبهامحتوى قائمة التدفقات وتبويبها

تبويب 
التدفقات 
 النقدية

التدفق النقدي من األنشطة 
 التشغيلية

التدفق النقدي من األنشطة 
 االستثمارية

التدفق النقدي من األنشطة 
 التمويلية



قائمة التدفقات النقديةقائمة التدفقات النقدية

 خزانة النقدية

 :األنشطة االستثمارية 
 بيع أصول ثابتة•
 بيع استثمارات•
تحصيل قروض سبق منحها •

 للغري
 

 :األنشطة االستثمارية 
 رشاء أصول ثابتة•
 رشاء استثمارات•
 منح قروض للغري•

 :األنشطة التمويلية 
 إصدار أسهم ملكية•
إصدار سندات أو أوراق دفع •

 طويلة االجل 

 :األنشطة التمويلية 
 سداد توزيعات أرباح•
 اقتناء الرشكة ألسهمها•
 سداد القروض طويلة األجل•
 سداد أوراق دفع طويلة األجل •
 سداد السندات•

 :األنشطة التشغيلية 
 متحصالت من العمالء•
تحصيل فوائد وتحصيل •

 توزيعات أرباح
متحصالت نقدية أخرى •

 ليةمتعلقة بالعمليات التشغي

 :األنشطة التشغيلية 
 مدفوعات للموردين•
 مدفوعات للعاملني•
 مدفوعات فائدة•
 مدفوعات للرضائب•
مدفوعات أخرى تتعلق •

 بالعمليات التشغيلية



الهيكل العام لقائمة التدفقات النقديةالهيكل العام لقائمة التدفقات النقدية

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

يف النقدية) النقص ( صايف الزيادة  يف النقدية) النقص ( صايف الزيادة 

رصيد النقدية يف بداية الفرتة رصيد النقدية يف بداية الفرتة 

رصيد النقدية يف نهاية الفرتة رصيد النقدية يف نهاية الفرتة 

التدفقات النقدية من األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

∓

التدفقات النقدية من األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

∓

∓
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ة ال تعد هذه القائمة من واقع ميزان املراجعة بعد التسويات ، ولكـن املعلومـات الالزمـ
 :هي ثالثة مصادر إلعدادها تستمد من 

ىل عنارص حيث توفر معلومات عن التغيريات التي تطرأ ع: ـ امليزانية العمومية املقارنة 1
 .األصول وااللتزامات وحقوق امللكية من بداية الفرتة إىل نهايتها 

دة عـن أو وهي تساعد عىل تحديد التدفقات النقدية املتول: ـ قائمة دخل الفرتة الحالية 2
 .املستخدمة يف األنشطة التشغيلية للمنشأة خالل الفرتة املحاسبية 

فيـة يتم الحصول عليها من دفرت األسـتاذ العـام لتحديـد كي: ـ  بيانات إضافية أخرى 3
.توليد النقدية أو استخدامها خالل الفرتة 

 

إعداد قائمة التدفقات النقديةإعداد قائمة التدفقات النقدية
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لفرتة يف تحديد التغري يف النقدية عن طريق حساب الفرق بني رصيدي النقدية أول وآخر ا ـ1
 .امليزانية العمومية املقارنة 

عوبة من تحديد صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية وتعترب هذه الخطوة أكثر ص ـ2
ضاً الخطوات األخرى ألنها ال تتضمن تحليل قائمة الدخل الخاصة بالفرتة فحسب وإنما  أي

 . تتطلب تحليالً مفصالً للميزانية العمومية املقارنة والبيانات اإلضافية األخرى

ليل كل تحديد التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية والتمويلية حيث تتطلب تح ـ3

.قدية التغريات األخرى املوجودة يف امليزانية العمومية املقارنة لتحديد تأثريها عىل الن

 

خطوات إعداد قائمة التدفقات النقديةخطوات إعداد قائمة التدفقات النقدية
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وري للوصول لصايف التدفق النقدي من األنشـطة التشـغيلية فإنـه مـن الرضـ•
لـب التقرير عن اإليرادات واملرصوفات تبعاً لألسـاس النقـدي األمـر الـذي يتط

 .النقدية  استبعاد أثر عمليات قائمة الدخل التي ال تؤدي إىل الزيادة أو النقص يف

دى للوصول لصايف التـدفق النقـدي مـن األنشـطة التشـغيلية يـتم اتبـاع إحـ•
:الطريقتني التاليتني 

 الطريقة املبارشة -1

 الطريقة غري املبارشة -2
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تظهـر  طبقاً لهذه الطريقة تسوى عنارص اإليرادات واملرصـوفات لكـي: ـ الطريقة املبارشة 1
.بشكل مبارش املقبوضات واملدفوعات النقدية خالل الفرتة 

بـارشة ألنها تحتسب اإليرادات النقديـة و املرصـوفات النقديـة مبالطريقة املبارشة سميت •
 .دون تعديل صايف الدخل 

ليةطرق تحديد صايف التدفق من األنشطة التشغيليةطرق تحديد صايف التدفق من األنشطة التشغي

الالزمـة  يتم البدء بصايف الـدخل ويـتم تعديلـه بـبعض التسـويات: املبارشة ـ الطريقة غري 2
.للوصول إىل صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

ثم تحويلـه  ألنها تبدأ بصايف الدخل وفقاً ألساس االستحقاقبالطريقة غري املبارشة سميت •
سـوية بعد ذلك لألساس النقدي فتسمى أحياناً طريقة التسوية حيـث تقـوم بتعـديل أو ت

.ة النقديصايف الدخل بتلك البنود التي تؤثر عىل صايف الدخل لكنها ال تؤثر عىل 
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 حـني أن بمعنى أن املرصوفات غري النقدية يف قائمة الدخل تضاف مرة أخرى إىل صايف الـدخل يف
األنشـطة  اإليرادات غري النقدية تخصم من صايف الدخل وذلك الحتساب صايف التدفق النقدي من

 .التشغيلية 

إليـرادات عندما تزداد أرصدة املدينني فإن هـذا يعنـي أن ا: أ ـ الزيادة يف رصيد حسابات املدينني 
ادة يف وفقاً ألساس االستحقاق أعىل من اإليرادات وفقاً لألساس النقدي مما يعنـي خصـم الزيـ
صـايف حساب املدينني من صايف الدخل،  والعكس يف حالة النقص حيث يضاف مقـدار الـنقص ل

 .الدخل 

عنـدما تـزداد أرصـدة الـدائنني فـإن هـذا يعنـي أن : ب ـ الزيادة يف رصيد حسـابات الـدائنني 
عني إضافة املرصوفات وفقاً ألساس االستحقاق أعىل من املرصوفات وفقاً ألساس النقدي مما ي
.ل الزيادة يف حسابات الدائنني والعكس يف حالة النقص يتم خصم الفرق من صايف الدخ

الطريقة غري املبارشةالطريقة غري املبارشة
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الطريقة غري املبارشةالطريقة غري املبارشة

 أرصدة الحسابات خالل السنة التغري يف

 زيادة نقص 

 األصول املتداولة يطرح من صايف الدخل يضاف إىل صايف الدخل

 الخصوم املتداولة صايف الدخل يضاف إىل يطرح من صايف الدخل
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الطريقة غري املبارشةالطريقة غري املبارشة

 :يضاف إىل صايف الدخل •
 . مرصوف االستهالك واالستنفاد لألصول غري امللموسة وخصم إصدار السندات•
 .خسائر بيع أصول ثابتة •
 ) .الديون املعدومة : مثل ( املرصوفات غري النقدية األخرى •

 
 
 :يطرح من صايف الدخل •

 .مكاسب بيع أصول ثابتة •
 .السندات استنفاد عالوة إصدار •



ه1433-12-3ه1432-12-30البيان
 :األصول 
النقدية
)صايف(مدينون
مخزون

اصول ثابتة
مجمع استهالك االصول الثابتة

استثمارات طويلة االجل

 
1150
1300
1900
1700

)1150(
1400

 
1700
1750
1650
1950

)1200(
1300

63007150االصولإجمايل 
االلتزامات وحقوق امللكية

دائنون 
مرصوفات مستحقة

سندات
راسم مال االسهم
ارباح محتجزة

 
900
300

1500
1700
1900

 
1200
400

1200
1900
2450

63007150االلتزامات وحقوق امللكيةجمايل إ

 يفنتهية فيما ييل القوائم املالية واملعلومات االضافية الخاصة برشكة االمل التجارية عن السنة امل: مثال 
).األرقام باأللف ريالجميع (هـ 30-12-1433  

 املقارنةامليزانية العمومية 
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كيلجزئي البيان

املبيعات
تكلفة البضاعة املباعة

مجمل الربح
:التشغيل مرصوفات 
بيعيةمرصوفات 

مرصوفات ادارية
مرصف االستهالك

  

  
  
  
  

450
650
50

6900
4700
2200

  
  
  
  

1150

1050  صايف الدخل

:التايل عىل النحو  هـ 1433-12-30كما ظهرت قائمة الدخل عن السنة املنتهية يف  -ب 
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:املعلومات اإلضافية  -جـ

.ريال  500000بلغت توزيعات االرباح تقدا خالل السنة •

.ريال  100000تم بيع استثمارات طويلة االجل بقيمتها الدفرتية التي بلغت •

.نقداً ريال  250000تم رشاء اصول ثابتة جيده خالل السنة  بمبلغ  •

كما قامت الرشكة بسداد . ريال  200000تم اصدار اسهم جديده بقيمتها االسمية التي بلغت •
 .ريال  300000سندات قيمتها 

:وإلعداد قائمة التدفقات النقدية يتم إعداد الخطوات الثالث السابقة •

ة يف النقدية تحديد التغري يف رصيد النقدية بمقارنة رصيد النقدية أخر  وأول الفرتة فيكون الزياد 
.ريال  550
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ن ذلـك لتحديد صايف النقدية من االنشطة التشغيلية وكما سـبق القـول فـإ•
فيمـا و .  يتطلب رضورة تحديد االيرادات واملرصوفات تبعا لألساس النقـدي 
. غيلية ييل الطريقة غري املبارشة لحساب  التدفق النقدي من األنشطة التش

الحل بالطريقة غري املبارشةالحل بالطريقة غري املبارشة
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كيلجزئي البيان

صايف الدخل
)تسويات صايف الدخل(العنارص التي لم تؤثر عىل النقدية_ +

مرصوف االستهالك
النقص يف املخزون
الزيادة يف الدائنني
الزيادة يف املدينني

الزيادة يف  املرصوفات املستحقة

  
  
  

50
250
300

)450(
100

1050
  
  
  
  
  
  
  

250

  

1300  صايف التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية
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:ويالحظ عند تحديد التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية ما ييل •

لغري نقديـة تضاف املرصوفات غرب النقدية والخسائر اىل رقم صايف الدخل وتتمثل هذه املرصوفات  ا  -1
 :مما ييل 

 .دات واستنفاذ األصول غري امللموسة وخصم إصدار  السن, مرصوفات استهالك االصول الثابتة -أ

يف املرصوفات  فمثالً نجد أن الزيادة. النقص يف االصول املتداولة والزيادة يف االلتزامات قصرية  األجل -ب
ي تعرب عن مرصوفات ظهرت يف قائمة الدخل ولم يرتتب عليها أريال  100000املستحقة التي تبلغ 

يعكسان  كما أن النقص يف املخزون والزيادة يف رصيد الدائنني. تدفقات نقدية خارجة خالل  الفرتة 
االسـتحقاق  واملحتسبة عىل أسـاس) نتيجة لزيادة املشرتيات(معا زيادة يف تكلفة البضاعة املباعة

 .عن ذلك التي تحتسب وفقاً لألساس النقدي 



3-حسب1203املتوسطة حاسبة امل
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:كل مما ييل  تخصم االيرادات غري النقدية واملكاسب من صايف الدخل وتتمثل االيرادات غري النقدية يف -2

 .ونصيب الرشكة  القابضة من أرباح رشكاتها التابعة , استنفاذ عالوة  إصدار السندات  -أ 

 رصيد فنجد مثالً أن الزيادة يف. الزيادة يف االصول املتداولة والنقص يف االلتزامات قصرية األجل -ب
 .ل من اإليرادات املدينيني تعني أن املتحصالت النقدية من املبيعات السنوية تقل عما يظهر يف قائمة الدخ

:تحديد التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية والتمويلية : الخطوة الثالثة 

:تحديد التدفقات النقدية  من األنشطة االستثمارية ، وتتمثل يف 

.ريال ناتجة من بيع أصول طويلة األجل 100000تدفقات  نقدية داخلة قدرها •

.ريال لرشاء اصول  ثابتة  25000تدفقات نقدية خارجة قدرها •
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 :يف وتتمثل : التمويلية التدفقات النقدية من االنشطة تحديد  -2

 .إصدار أسهم نتيجة  ريال200000نقدية داخلة قدرهاتدفقات  -أ 

ودفع  ريال300000نتيجة سداد سندات قيمتها ريال   800000نقدية خارجة قدرها تدفقات  -ب
 . ريال500000قدرها أرباح توزيعات 

 
:األمل كاييل واعتماد عىل  الخطوات السابقة تظهر قائمة التدفقات النقدية لرشكة 



كيلجزئي البيان

التشغيلية االنشطة من النقدية التدفقات
الدخل صايف

)الدخل صايف تسويات(النقدية عىل تؤثر لم التي العنارص _+
االستهالك مرصوف
املخزون يف النقص
الدائنني يف الزيادة
املدينني يف الزيادة
املستحقة املرصوفات  يف الزيادة
التشغيلية االنشطة من النقدية التدفقات صايف

:االستثمارية االنشطة من النقدية التدفقات
االجل طويلة استثمارات بيع
ثابتة  أصول رشاء
االستثمارية االنشطة من  النقدية التدفقات صاىف

التمويلية االنشطة من النقدية التدفقات
اسهم اصدار
سندات سداد

نقدا ارباح توزيعات
التمويلية االنشطة من النقدية التدفقات صايف
النقدية يف الزيادة صايف
1432-1-1 يف النقدية رصيد

 
 
 

50
250
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)450(
100 

100
)250(

 
1050

 
 
 
 
 

250
1300

 
 
 

)150(
 
 
 
 

)600(
550

1150

200
)300(
)500(

1700 1433-12-30 يف النقدية رصيد



 1المحاسبة المتوسطة  
Intermediate Accounting

3-حسب203

»لسادسة االوحدة « 
النقدية والمدينون وأوراق القبض

Cash, Account Receivable, Note Receivable
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النقدية واملدينون وأوراق القبض: سادسة ال وحدةال

cashالنقدية : أوالً  cashالنقدية : أوالً 

 النقدية باملنشأة 
تأخذ الصور التالية

نقدية  -1  
بالصندوق

صندوق  -2  
املرصوفات النثرية

نقدية بالبنك -3  

التوضيح
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صندوق املرصوفات النثرية -2 صندوق املرصوفات النثرية -2

 ملاذا صندوق املرصوفات النثرية؟: س

 كيف تتم املحاسبة عىل املرصوفات النثرية ؟: س

 :تتم املحاسبة عىل ثالث خطوات هي :  ج 

 :الصندوقإنشاء  -1
 :مثالً 

 ريال 1000املوظف إعطاء  •
 :تثبت كما يىل 

 صندوق املرصوفات/ حـ    1000
 النثرية     

النقدية بالبنك/ حـ1000

 قيام املوظف بالرصف عىل -2
 املرصوفات النثرية وتجميع
 املستندات املؤيدة للرصف

 : مثالً 
 ريال120بريد بـطوابع •
 ريال 150ومصاريف ضيافة •
ريال 30ومصاريف انتقال •

 استعاضة السلفة -3
 يف نهاية كل فرتة معينة 

 يتقدم املوظف) شهر مثال ( 
 باملستندات السرتداد ما قام 

 برصفة
 هذه املرصوفاتإثبات لهذا يتم 
 مذكورين

 طوابع الربيد/حـ     120
 مصاريف ضيافة/ حـ      150 

 مصاريف انتقال/ حـ           30
 النقدية/ حـ          300
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النقدية واملدينون وأوراق القبض: سادسة ال وحدةال

ملوظف كامل عند استعاضة السلفة يقوم املوظف املختص باسرتداد ما سبق رصفة وبالتايل يصبح مع ا -أ 
 .قيمة السلفة مرة أخرى 

 . عند الرغبة يف زيادة مبلغ السلفة يتم إجراء قيد محاسبي مثل قيد اإلنشاء بالزيادة املقررة -ب 
 .عند تخفيض قيمة السلفة يجرى قيد عكيس لقيد اإلنشاء  -ج 
 :العجز يف صندوق املرصوفات النثرية يحدث عندما يكون  -د  

 املرصوف الفعيل
+ 
النقديالرصيد 

األصيلمقدار السلفة 
 أقل من 

مالحظاتمالحظات
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مثالمثال

يف الفعيل ، والرصيد ريال  400، مستندات الرصف ريال  1000األصيل السلفة مقدار 
 العجز ؟يكون كم ريال  500الصندوق  

 
 
 
 
 
 
 

 .ريال  100= العجز إذاً •

 400= املرصوف 
  500= الرصيد 

---------------------- 
                  900

 األصيل مقدار السلفة 
1000
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 :ويثبت العجز محاسبيا كما ييل •
 مذكورين                  

 .املرصوفات / حـ        400  
 .صندوق املرصوفات النثرية ) زيادة ( عجز / حـ          100  

 ) .العجز+ املرصوف ( النقدية بالبنك / حـ       500            
 

 .الزيادة يف صندوق املرصوفات النثرية تحدث عكس العجز  -هـ

 املرصوف الفعيل
+ 

الفعيل للصندوقالرصيد 
األصيلمقدار السلفة 

من أكرب   
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مثالمثال

، ومقدار السلفة ريال  650والرصيد الفعيل بالصندوق  ، ريال  500مرصوفات االنتقال 
 ؟ريال  1000األصيل 

 
 
 
 
 
 
 

 .ريال  150= إذاً الزيادة •

 =الرصيد + املرصوف 
500           +650    =1150 

 السلفةمقدار 
ريال 1000  
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 :وعند استعاضة السلفة تثبت الزيادة كما ييل  
 .مرصوفات االنتقال / حـ             500

 مذكورين                    
 ) .بقيمة املرصوفات الفعلية( النقدية بالبنك / حـ                 350

 .الصندوق ) زيادة ( عجز / حـ                  150  
 

        



 محاسب املنشأة

3-حسب1203املتوسطة حاسبة امل
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:بالبنك النقدية  -3 :بالبنك النقدية  -3   

املشكلة تحدث عندما يرد إىل املنشأة كشف حساب من البنك ويجد املحاسب أن رصيد هذا  * 
.الكشف يختلف عن رصيد البنك املوجود يف دفاتر املنشأة 

 رصيد كشف الحساب
 الوارد من البنك

ريال 20000

 رصيد كشف الحساب
 الوارد من البنك

ريال 20000

 رصيد حساب البنك 
 بدفاتر املنشأة

ريال 21000

 رصيد حساب البنك 
 بدفاتر املنشأة

ريال 21000



3-حسب1203املتوسطة حاسبة امل
النقدية واملدينون وأوراق القبض: سادسة ال وحدةال

بهـا إال بعـد  عمليات اثبتت بدفاتر املنشأة ولم تثبت لدى البنك نظراً ألن البنـك لـم يعلـم -أ 
مثـل االيـداعات النقديـة ( ارساله كشف الحساب وبالتـايل لـم تظهـر بكشـف الحسـاب 

 ) .لرصفسحبت ولم تقدم ل(والشيكات املرسلة لإليداع أو التحصيل والشيكات التي حررت 
 
ا الن ولـم تثبـت لـدى املنشـأة نظـر ) مثبتة لدى البنك( عمليات وردت بكشف الحساب  -ب

 مثـل االيـداعات التـي قـام البنـك( املنشأة لم تعلم بها إال بعد استالمها كشـف الحسـاب 
 ) .بتحصيلها للمنشأة واملصاريف البنكية والشيكات املرفوضة

 

.األخطاء سواء يف دفاتر املنشاة أو دفاتر البنك  -ج

ما هي أسباب الخالف ؟: السؤال  ما هي أسباب الخالف ؟: السؤال 



3-حسب1203املتوسطة حاسبة امل
النقدية واملدينون وأوراق القبض: سادسة ال وحدةال

 :اإلجابة •

 .يقوم بإعداد مذكرة التسوية للتأكد من تطابق أو تساوي األرصدة 

يد البنـك هي ورقة تعد خارج الدفاتر وتستخدم بعد اعدادها يف إجراء قيود اليومية الالزمة لتعديل رصو مذكرة التسوية •
 :يف دفاتر املنشأة بالعمليات التي قام البنك بإثباتها يف دفاتره ولم تثبتها املنشأة 

البنك نظـراً ألن  ويتم إعدادها عن طريق تعديل رصيد كشف الحساب بالعمليات التي اثبتت بدفاتر املنشأة ولم تثبت لدى•
الشـيكات مثل االيداعات النقديـة و ( البنك لم يعلم بها إال بعد إرساله كشف الحساب وبالتايل لم تظهر بكشف الحساب 

 ) .سحبت ولم تقدم للرصف(املرسلة لإليداع أو التحصيل والشيكات التي حررت 

) ة لدى البنـكمثبت( وكذلك عن طريق تعديل رصيد حساب البنك يف دفاتر املنشأة بالعمليات التي وردت بكشف الحساب •
ام البنـك مثـل االيـداعات التـي قـ( ولم تثبت لدى املنشأة نظرا الن املنشأة لم تعلم بها إال بعد استالمها كشف الحساب 

 ) .بتحصيلها للمنشأة واملصاريف البنكية والشيكات املرفوضة

 .أما بالنسبة لألخطاء فيتم تصحيحها لدى الطرف الذى أخطأ •

 .الحظ بعد هذا التعديل يجب أن يتطابق رصيد كشف الحساب مع رصيد حساب البنك بدفاتر املنشأة •

 

  إعداد مذكرة التسوية( التوضيح( 

 

الخالف ؟ماذا يفعل املحاسب بعد ان يقف عىل اسباب :  السؤال  الخالف ؟ماذا يفعل املحاسب بعد ان يقف عىل اسباب :  السؤال    
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النقدية واملدينون وأوراق القبض: سادسة ال وحدةال

 محاسب املنشأة

 الحساب رصيد كشف: 
 :ليه يضاف إ•
 بنكالنقدية املرسلة للااليداعات  -
 داعاملرسلة للبنك لإليالشيكات  -

 يخصم منه
 )سحبت (حررت التي الشيكات  -

ولم تقدم للرصف    

 الحساب رصيد كشف: 
 :ليه يضاف إ•
 بنكالنقدية املرسلة للااليداعات  -
 داعاملرسلة للبنك لإليالشيكات  -

 يخصم منه
 )سحبت (حررت التي الشيكات  -

ولم تقدم للرصف    

 رصيد حساب البنك بدفاتر
 :املنشأة 

 :ليه يضاف إ•
  التيااليداعات أو املتحصالت *   

 .للمنشأة حصلها البنك      
 :منه يخصم •
 املصاريف البنكية -  
 رفض العمالءالتي الشيكات  -  

سدادها     

 رصيد حساب البنك بدفاتر
 :املنشأة 

 :ليه يضاف إ•
  التيااليداعات أو املتحصالت *   

 .للمنشأة حصلها البنك      
 :منه يخصم •
 املصاريف البنكية -  
 رفض العمالءالتي الشيكات  -  

سدادها     

تجرى قيود : ملحوظة 
 التسوية من هنا

تجرى قيود : ملحوظة 
 التسوية من هنا
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 :يتم اجراؤها إلثبات العمليات التي لم تثبت لدى املنشأة كما ييل 

 : يجعل •

 

 .البنك مديناً باإلضافات / حـ

 .كما يجعل البنك دائنا بالخصومات   

 

 .وسوف يتم توضيح ذلك من خالل األمثلة •

قيود التسويةقيود التسوية
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النقدية واملدينون وأوراق القبض: سادسة ال وحدةال

.هـ  1421/8/30يف ) اإلرساء(فيما ييل بعض البيانات الخاصة بمنشأة 
، يف حني ان رصيد كشف الحساب الجاري ريال  ٢٠٤٥٢،٧٠   هـ 1421/8/30رصيد حساب البنك يف دفرت االستاذ العام يف 

 :وبمراجعة كشف الساب الجاري تبني التايل ريال  ٢٢٣٦٥،٣٠املرسل من بنك الرياض يف نفس التاريخ كان 

 .  ريال ٣٦٨٠،٤٠قدرها  ٣٠/٨/١٤٢١هناك ايداعات نقدية غري مدرجة بكشف الحساب يف  -١

 .قيمة مرصفية بنكية عن الشهر ريال  ٨،١٠اتضح من كشف الحساب قيام البنك بخصم مبلغ  -٢

وإضافتها إىل رصيد ريال  ٦٠٠قدرها  ٣٠/٨/١٤٢١كما اتضح قيام البنك بتحصيل فوائد سندات خاصة باملنشأة يف  -٣
 .املنشأة يف البنك 

:كما اتضح أن هناك ثالثة شيكات حررت ملستفيدين ولم تقدم بعد للبنك بيانها كاآلتي -٤
ريال ١٥٠،٤٠   ٤٦٤٧٢٣٤الشيك رقم 
 ريال   ٣٠،٦٠   ٤٦٧٤٢٣٩الشيك رقم 

ريال ٤٨٢٠،٠٠   ٤٦٧٤٢٦٦الشيك رقم 

مثالمثال



)الفعيل(مذكرة تسوية رصيد البنك للوصول إىل الرصيد الصحيح •
  ١٤٢١شعبان  ٣٠يف 

                                                                                                                 
٢٢٣٦٥       ٣٠                               ٣٠/٨/١٤٢١الرصيد طبقا لكشف حساب البنك يف 

٣٦٨٠      ٤٠                                                                           االيداعات غري املدرجة+:
                                                                                                                ٢٦٠      ٧٠45

:شيكات حررت ملستفيدي ولم تقدم للبنك:-
         ١٥٠،٥٠   ٤٦٧٤٢٣٤شيك رقم  

  ٣٠،٦٠   ٤٦٧٤٢٣٩الشيك رقم 
٥٠٠١     10                                                            ٤٨٢٠،٠٠   ٤٦٧٤٢٦٦الشيك رقم 

٢١٠٤٤     ٦٠                                                            ٣٠/٨/١٤٢١الرصيد الصحيح يف 
٢٠٤٥٢     ٧٠                                                   ٣٠/٨/١٤٢١الرصيد بدفاتر املنشأة يف 

  ٣٠/٨/١٤٢١فوائد سندت محصلة بواسطة البنك يف +:
٦٠٠     ٠٠                                                                     وغري مسجلة بدفاتر الرشكة 

                                                                                                                ٧٠      2١٠٥٢
٨       ١٠                                          مرصوفات البنك غري املسجلة بدفاتر املنشأة :-

 ٢١٠٤٤      ٦٠                                                 ٣٠/٨/١٤٢١الرصيد يف دفاتر الرشكة يف 

الحلالحل
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بإثباتها يف  قيود التسوية الخاصة بإثبات املعامالت التي قام البنكإجراء مذكرة التسوية يتم إعداد بعد 
.ر املنشأة حال وجودها بدفاتاألخطاء حني لم يتم تسجيلها بدفاتر املنشأة أو تلك املتعلقة بتصحيح 

 :التايل النحو عىل  ٣٠/٨/١٤٢١التسوية يف 

النقدية بالبنك/ح         ٦٠٠
فوائد سنداتايرادات /ح             ٦٠٠

بنكيةمرصوفات /ح             ٨٬١٠  
  بالبنكالنقدية /ح                ٨٬١٠

قيود التسويةقيود التسوية



3-حسب1203املتوسطة حاسبة امل
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 :املشاكل املحاسبية املتعلقة بتقييم املدينني  -1

          

 أ
 :املدينني تحديد املبالغ املستحقة عىل  

 :عىل ذلكالتي تؤثر العمليات املالية 
 .التجاري الخصم  -1
 .النقدي الخصم  -2
 .املبيعات مردودات ومسموحات  -3
.

 ب
 تقدير احتمال عدم تحصيل الديون

)تحصيلها الحسابات املشكوك يف ( 

 account receivableاملدينون: ثانياً  account receivableاملدينون: ثانياً 
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 :تحديد املبالغ املستحقة عىل املدينني  -أ 

 : يعالج كما ييل) الخصم غري املرشوط( الخصم التجاري  -1

.% 10والخصم التجاري  ريال1000سعر البضاعة حسب الكتالوج : مثال   •

 :حسابياً •
 معدل الخصم× ) سعر الكتالوج(السعرإجمايل = الخصم 

                   =1000                         ×10   % 
 ريال100=               

 
 الخصم –سعر الكتالوج = صاىف الثمن 

                  =1000-     100   =900 
    

1 

 :محاسبياً •
 )صاىف الثمن(العمالء / حـ          900

 املبيعات/ حـ 900            
 

 :الحظ •
 .بصايف الثمن املبيعات اثبتت  -
 .الدفاتر ال يظهر يف التجاري الخصم  -

2 
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 ) .الخصم املرشوط أو خصم تعجيل الدفع(الخصم النقدي  -2

 

ريـال  15000باعـت منشـأة االرساء بضـاعة اىل املطلـق بمبلـغ   1428/5/1يف : مثال 
 :، املطلوب إثبات ما سبق بفرض أن  30/7/2وبخصم 

 

  5/5املطلق قام بالسداد يوم  -

 5/10املطلق قام بالسداد يوم  -

 

الحل



 الطريقة األوىل

عاتطريقة التسجيل عىل أساس إجمايل املبي

 الطريقة الثانية

 طريقة التسجيل عىل أساس صايف
املبيعات

 الطريقة الثالثة

طريقة املخصص

 تثبت املبيعات باإلجمايل5/1عند البيع 

 العمالء/ حـ      15000

املبيعات/ حـ        15000

عــد تثبــت املبيعــات بصــايف قيمتهــا ب
 الخصم

 العمالء/ حـ       14700

املبيعات/ حـ         14700

 والفـرق يثبت العمالء باإلجمايل واملبيعات بالصايف
 بينهما يجرى به مخصص للخصم

 العمالء/ حـ           15000

 مذكورين                          

 املبيعات/ حـ              14700

مخصص خصم/ حـ                     300

 عند السداد خالل املهلة

5/5

 مذكورين

 النقدية/ حـ        14700

 الخصم املسموح به/حـ            300

العمالء/ حـ       15000      

 النقدية/حـ      14700

العمالء/ حـ        14700

 مذكورين                    

 النقدية/ حـ      14700

 مخصص الخصم/ حـ             300

العمالء/ حـ          15000

 عند السداد بعد املهلة

5/10

 النقدية/ حـ        15000

العمالء/ حـ   15000        

م يتم جعل العمالء مـدينني بالخصـ  -
 الغري مأخوذ

 العمالء/ حـ       300

 الخصم غري املأخوذ/ حـ         300

ــداد - ــالء بس ــوم العم ــم يق  15000ث
 النقدية/ حـ       15000

العمالء/ حـ         15000

 يتم يجعل املخصص مـدينا بقيمـة الخصـم غـري
املأخوذ

 مخصص الخصم/ حـ        300

 الخصم غري املأخوذ/ حـ     300     

 15000يقوم العمالء بسداد    -

 النقدية/ حـ             15000

 العمالء/ حـ              15000 

 



 ليس هناك أية قيود تسوية ،) طريقة التسجيل عىل أساس إجمايل املبيعات ( يف ظل الطريقة االوىل : ج 

م إجراء قيود يت) طريقة املخصص( والثالثة ) طريقة التسجيل عىل اساس صايف املبيعات ( أما يف ظل الطريقة الثانية    
د التسوية ويأخذ قي) أي لم يعد متاحا لالستفادة به من قبل العمالء( تسوية يف نهاية الفرتة بقيمة الخصم غري املأخوذ 

 :الشكل التايل 

  

 ) :طريقة التسجيل عىل اساس صاىف املبيعات : ( عند اتباع الطريقة الثانية *     

 العمالء/ حـ××                                             

 الخصم غري مأخوذ/ حـ××                                               

 ) :طريقة املخصص( عند اتباع الطريقة الثالثة *     

 مخصص الخصم/ حـ××                                          

 الخصم غري املأخوذ/ حـ××                                            

 

 

 .هذا الحساب يدرج ضمن اإليرادات األخرى يف قائمة الدخل : ج 

هل هناك قيود تسوية يتم اجراؤها يف نهاية الفرتة املالية ؟: س هل هناك قيود تسوية يتم اجراؤها يف نهاية الفرتة املالية ؟: س   

أين يقفل حساب الخصم غري املأخوذ يف نهاية الفرتة املالية ؟: س  أين يقفل حساب الخصم غري املأخوذ يف نهاية الفرتة املالية ؟: س    



 Sales Returns and Allowances:مردودات ومسموحات املبيعات  -3
 
ن أوان خربة املنشأة تشري إىل ريال  1000.000بلغ  30/12/1428بفرض ان رصيد املدنيني يف : مثال •

 % .5نسبة املردودات واملسموحات املتوقعة 
 

 وإظهار االثر عىل القوائم املالية ؟1428/12/30جراء قيد التسوية الالزم يف إ: املطلوب •
 
 
 :الحل       •
 مردودات ومسموحات املبيعات/ حـ      50.000قيد التسوية               •

 مخصص مردودات ومسموحات املبيعات/ حـ  50.000                                            
 50.000% = 5×    1000.000= املخصص                                                     
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قائمة الدخل   
 

مردودات ومسموحات املبيعات      50.000  
 
 
 

املايلاملركز قائمة   
 
مدينون        1000.000  

- 
 50.000         مخصص  
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 ) .الحسابات املشكوك يف تحصيلها( تقدير احتمال عدم تحصيل الديون -ب
 :طرق معالجة الديون املشكوك يف تحصيلها  -1
 
 :ما ييل رصيد العميل ويثبت كاالنتظار حتى يثبت فعالً عدم تحصيل : الطريقة األوىل •
 

 مرصوف الديون املعدومة/ حـ××                               
 املدينون أو العمالء/ حـ××                                 

 
 .يالحظ أن هذه الطريقة ال يرتتب عليها ظهور حسابات الديون املشكوك فيها  •
 .كما أن هذه الطريقة غري متعارف عليها محاسبيا لتعارضها مع مبدأ املقابلة•



 :هما )هناك مدخلني لتكوينه(تكوين مخصص للديون املشكوك فيها  :الطريقة الثانية •

 

 

 

 .الدخل مدخل قائمة : األول املدخل 

 :الخطوات 
 = املخصص املطلوب  -1

 النسبة املقررة×اآلجلة املبيعات                
 كما يىل )1ناتج الخطوة ( يثبت محاسبيا  -2

 مرصوف الديون املشكوك فيها/ حـ×       
 مخصص الديون املشكوك فيها/ حـ×         

 الحظ ان حساب املرصوف يحمل عىل قائمة الدخل
 اما حساب املخصص فيضاف اىل املخصص القديم 

 يف قائمة املركزاملدينني ويطرح من ) ان وجد(
 املايل 

 عند اعدام دين فعال يثبت محاسبيا كما يىل -3
 مخصص الديون املشكوك فيها/ حـ×      

 املدينون/ حـ×        
 
 
 

1 
.امليزانية مدخل : الثاني املدخل   

 :الخطوات 
 = املخصص املطلوب  -1

 النسبة املقررة× املدينني رصيد                 
 ثم يقارن املخصص املطلوب باملخصص 

 والفرق بينهما يجرى به) إن وجد ( القديم 
 قيد تسوية

 أقلكان املخصص القديم إذا : قيد التسوية  -2
 من املخصص املطلوب فان الفرق يثبت  

 :ييل كما 
 مرصوف الديون املشكوك فيها/ حـ×       

 مخصص الديون املشكوك فيها/ حـ×        
 اما اذا كان املخصص القديم اكرب من املخصص 

 عكيساملطلوب فان الفرق بينهما يجرى به قيد 
 للقيد السابق

 عند اعدام دين فعال يثبت كما يىل -3
 مخصص الديون املشكوك فيها/ حـ×     

 املدينون/ حـ×      

2 



 :ظهرت االرصدة التالية يف ميزان مراجعة إحدى الرشكات  1421/12/30يف : مثال •

 مخصص الديون املشكوك يف تحصيلها 2500)/ كلها آجلة ( مبيعات  300.000/ مدينون  350.000

 % .3املطلوب اجراء قيود التسوية الخاصة بالديون املشكوك فيها بفرض انها تقدر بنسبة 

:الحل  •
 :قائمة الدخل مدخل 

 = املخصص املطلوب  -1
300.000  ×3=%9.000 

 
 :قيد التسوية -2

 مرصوف الديون املشكوك فيها/ حـ       9.000
 فيهامخصص الديون املشكوك / حـ         9.000

 
 :الحظ •

 قائمة الدخل يظهر فيها مرصوف الديون
 9.000املشكوك فيها بمبلغ   
 

 فيظهر فيها املخصصاملايل أما قائمة املركز 
 )جديد 9.000+ قديم 2500(  11.500بـ 

مخصوما من رصيد املدنيني 

1 
 :مدخل امليزانية 

 =املطلوب املخصص  -1
350.000     ×3=%10.500 

 2500= ) السابق(املخصص القديم ن بما أ
 قيد التسوية يجرى بالفرق بينهماإذاً 

 )10.500- 2500 =8.000( 
 :قيد التسوية -2

 مرصوف الديون املشكوك فيها/ حـ     8.000
 فيهامخصص الديون املشكوك / حـ      8.000

 :الحظ •
 قائمة الدخل يظهر فيها مرصوف الديون املشكوك 

 8.000فيها بمبلغ  
 

 فيظهر فيها املخصصاملايل أما قائمة املركز 
مخصوما من املدنيني10.500بـ املطلوب 

2 
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 ) .خصم اوراق القبض: (أوراق القبض : ثالثاً 

وتستحق  1421/2/1مؤرخة يف ريال  50.000بخصم ورقة قبض قيمتها  1421/3/1قامت منشأة اريج يف : مثال •
وقد اشرتط البنك أن يخصم هذه الورقة بحق الرجوع مقابل أن % 12ويبلغ معدل الفائدة  1421/5/1السداد يف 

 .% 18يحصل عىل فائدة 

 . اجراء قيود اليومية إلثبات العمليات السابقة : املطلوب •

 :الحل •

 :من خالل الشكل التايل يمكن تتبع اثبات العمليات السابقة 

 

 تاريخ استحقاق الورقة 5/1تاريخ الخصم                                        3/1                                             

                                                

 

 

 تاريخ الحصول عىل الورقة2/1       

 

 . 5/1ويوم    3/1ويوم     2/1يوم  وبناء عىل ذلك يجب عىل الرشكة أن تثبت   •

 



 تاريخ الحصول عىل الورقة  2/1يف يوم •
 اوراق القبض/ حـ            50.000                   
 املدينون/ حـ              50.000                   

______________________________________________ 
 :تاريخ خصم الورقة يتم اآلتي  3/1يف يوم •

 
 :إثبات الفوائد املكتسبة  -1

 ايراد الفوائد املستحقة/ حـ          500                  
 ايراد الفوائد/ حـ            500                 

 املدة املكتسبة× معدل الفائدة عىل العميل ×القيمة االسمية للورقة = الفوائد املكتسبة : الحظ •
                              =50.000              ×12                  % ×1/12        =500 

 
 :خصم الورقة لدى البنك   -2

 مذكورين                         

 )مصاريف الخصم  –قيمة الورقة يف تاريخ االستحقاق (النقدية / حـ              49955
 )البنكالنقدية املحصلة من   –القيمة الدفرتية للورقة يف تاريخ الخصم ( مرصوف الفوائد / حـ                    545

 مذكورين                              
 )القيمة االسمية لألوراق املخصومة( اوراق القبض املخصومة / حـ                 50.000

ايراد الفوائد املستحقة/ حـ                         500
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النقدية واملدينون وأوراق القبض: سادسة ال وحدةال

:تاريخ استحقاق الورقة نواجه بإحدى حالتني  5/1يف يوم •

 :الحالة األوىل 
 

 يقوم العميل بسداد ما عليه للبنكأما أن  
 :التايل تقوم املنشأة بإجراء القيد إذاً 

 
 القبضاقفال حسابات اوراق  -1
 

 اوراق القبض املخصومة/ حـ        50.000
 اوراق  القض   / حـ          50.000

1 
 :الحالة الثانية 

 
 العميل سداد ما عليه للبنكرفض 

 :اآلتي اذا تقوم املنشأة بعمل 
 أوراق القبضحسابات إقفال  -1

 اوراق القبض املخصومة/ حـ             50.000
 القبضاوراق / حـ               50.000

 
 ثم تحميل العميل بقيمة االوراق يف تاريخ االستحقاق  -2

 مضافة اليها املصاريف القضائية  وبفرض ان
 125املصاريف القضائية  

 ....)العميل (املدينون / حـ                 51625
 البنك/ حـ                   51625

 

2 
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النقدية واملدينون وأوراق القبض: سادسة ال وحدةال

يـر حتـى الفوائد املقررة عن املدة من تـاريخ التحر + القيمة االسمية = قيمة الورقة يف تاريخ االستحقاق  -1
 تاريخ االستحقاق

                                                    =50.000        +50.000   ×12   % ×3/12    =51500 

 مدة الخصم× معدل الخصم × قيمة الورقة يف تاريخ االستحقاق =  مصاريف الخصم       -2

                              =51500                              ×18        %   ×2/12     =1545 

 2 -1=   إذاً قيمة النقدية التي تحصل عليها املنشأة من البنك  •

                                                               =51500  -  1545  =49955 

 

 النقدية املحصلة من البنك -الفوائد املكتسبة  + القيمة االسمية = مرصوف الفوائد  -3

                         =50.000        +500             - 49955  

                        =545

 مالحظات عىل الحل مالحظات عىل الحل



 1المحاسبة المتوسطة  
Intermediate Accounting

3-حسب203

»لسابعة االوحدة « 
مدخل التكلفة التاريخية:تقويم المخزون السلعي 

Inventory evaluation: the historical cost method



3-حسب1203املتوسطة حاسبة امل
يةمدخل التكلفة التاريخ: تقويم املخزون السلعي : سابعة ال وحدةال

 السلعي ؟ماذا يقصد باملخزون  -1
 

 السلعي ؟تقويم املخزون هي أهمية ما  -2
 

 السلعي  ؟مكونات املخزون هي ما  -3
 

 السلعي ؟نظم املحاسبة عن املخزون هي ما  -4
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نظم املحاسبة عن املخزون السلعي -4 نظم املحاسبة عن املخزون السلعي -4

 	Inventory	Perpetual:نظام املخزون املستمر : والً أ•

اب واحد يقىض هذا النظام بإثبات كافة العمليات املتعلقة باملخزون يف حس•
ن يسمى املخزون السلعي حيث يمثل رصيد هـذا الحسـاب رصـيد املخـزو 

 .السلعي آخر الفرتة 

:املخزون السلعي الشكل التايل / ويأخذ حـ    



× 

  × 

 

× 

 

× 

× 

 

  

 

 

 

 

×××

 رصيد اول الفرتة

 بقيمة املشرتياتالنقدية   / اىل حـ

 أو 

 املوردون/ اىل حـ

 

 )تكلفة النقل للداخل(النقدية / اىل حـ

ة قيمة تكلف(تكلفة البضاعة املباعة / اىل حـ
مردودات املبيعات كلما حدثت عملية مردودات 

) .مبيعات

  × 

 

× 

× 

× 

 

 

 

 

 

 

 

 

×××

 النقدية/ من حـ

 قيمة مردودات أوأو 

 مسموحات املشرتياتاملوردين     / من حـ

 )الخصم املكتسب( املوردين/من حـ

كلفة بقيمة ت( تكلفة البضاعة املباعة/ من حـ
 ) .البضاعة املباعة كلما حدثت عملية بيع

 

 

 

 رصيد آخر الفرتة

 

 

××

السلعياملخزون / حـ السلعياملخزون / حـ
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 :   Periodic Inventoryنظام املخزون الدوري : ثانياً •

 

/  حـ -مردودات ومسموحات املشرتيات/ حـ –املشرتيات / حـ( يقوم عىل فتح عدة حسابات
دوري وعندما تستخدم املنشأة نظام املخزون ال) . الخصم املكتسب/ حـ -مصاريف نقل املشرتيات

 .فإنها ال تمسك سجالت مستمرة لكميات وتكلفة املخزون 

 :مالحظات •

 .يتطلب نظام املخزون الدوري تحديد املخزون السلعي عن طريق الجرد الفعيل -1

 :ة هي أيضاً طبقا لهذا النظام فان تحديد تكلفة البضاعة املباعة يتم عن طريق عملية حسابي -2

 -  مصاريف املشرتيات+ املشرتيات + (مخزون سلعي أول الفرتة= تكلفة البضاعة املباعة         

 خر املدةآمخزون  –) الخصم املكتسب –مردودات ومسموحات املشرتيات                                  
      



3-حسب1203املتوسطة حاسبة امل
يةمدخل التكلفة التاريخ: تقويم املخزون السلعي : سابعة ال وحدةال

 .الة الفعمن السجالت املحاسبية بهدف تحقيق الرقابة نظام املخزون املستمر يتطلب عدداً  -3
رصـيد المرة واحدة عىل األقل كل عام ملطابقـة جرد فعىل للمخزون يتطلب املخزون املستمر نظام  -4

 .الدفرتي بالرصيد الفعيل 
مثـل الظـاهر بميـزان املراجعـة يالسلعي رصيد املخزون الدوري فإن يف حالة اتباع نظام املخزون  -5

خـزون رصـيد املفـإن الفرتة ، أما يف حالة اتباع نظـام املخـزون املسـتمر السلعي أول رصيد املخزون 
 .السلعي آخر الفرتة بميزان املراجعة يمثل رصيد املخزون السلعي الظاهر 

وط كـان رش السـلعي إذا للبضاعة فان البضاعة بالطريق تدخل ضمن املخـزون الفعيل عند الجرد  -6
 .الشحن رشاء البضاعة التسليم مخازن املورد  أو التسليم ميناء 

 .الجرد اذا كان التسليم مخازن الرشكة أو ميناء الوصول فال تدخل ضمن املخزون عند أما •
 .للموكل ملك هي ال تدخل ضمن املخزون لدى الوكيل بل األمانة بضاعة  -7
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 ادلةباستخدام املعبني املخزون الدوري ، واملستمر الفرق • ادلةباستخدام املعبني املخزون الدوري ، واملستمر الفرق •

 :نظام   املخزون الدوري 

ــلعي أول  • ــزون الس املخ
صـــــايف   + الفـــــرتة  
ــرتيات  ــزون  -املش املخ

= خــر الفــرتة آالســلعي 
 .ة تكلفة البضاعة املباع

1 
 :نظام الجرد املستمر 

املخزون السلعي أول •
يات  صايف املشرت + الفرتة 

اعة  تكلفة البضاعة املب -
خر آاملخزون السلعي = 

 .الفرتة 

2 



3-حسب1203املتوسطة حاسبة امل
يةمدخل التكلفة التاريخ: تقويم املخزون السلعي : سابعة ال وحدةال

 : هـ1434-12-30ليك البيانات التالية عن منشأة األمل التجارية  يف إ

 ريال12000= ريال  10وحدة سعر الوحدة  1200املبيعات النقدية خالل الفرتة •

 ريال1200= ريال  6وحدة تكلفة  الوحدة  200رصيد املخزون السلعي  يف بداية الفرتة •

 ريال10800= ريال  6وحدة تكلفة الوحدة  1800املشرتيات النقدية خالل الفرتة •

 ريال  4800= ريال   6وحدة  تكلفة  الوحدة  800رصيد  املخزون  السلعي يف  نهاية الفرتة •

إعداد القيود الالزمة  لتسجيل العمليات السابقة شاملة القيود الالزم إعدادها يف                   : املطلوب •
 .هـ 30-12-134

 

 :وذلك يف ظل نظامي املخزون •

 .املستمر  -1

 .الدوري  -2

 مثال• مثال•



 الدوري املخزون املستمر املخزون

 الرشاء -1
 املخزون السلعي /حـ  10800
 النقدية /حـ    10800

 املشرتيات /حـ  10800
 النقدية /حـ    10800

 البيع -2
 النقدية /حـ12000
 املبيعات /حـ  12000

 

 النقدية /حـ  12000
 املبيعات /حـ    12000

 التسوية قيد
 املباعة تكلفة  البضاعة /حـ  7200
 املخزون السلعي /حـ    7200

 ال يوجد   قيد تسوية

قيود  -3
التسوية 
 واالقفال

 ال يوجد   قيد

 املباعة تكلفة  البضاعة /حـ  12000
 )رصيد أول الفرتة( السلعي    املخزون /حـ    12000

 )رصيد اخر الفرتة( السلعي  املخزون /حـ  4800
 املباعة تكلفة  البضاعة /حـ    4800

 املباعة تكلفة  البضاعة /حـ10800
 املشرتيات /حـ  10800

 الحل• الحل•
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 :هـ عىل البنود  التالية 1421-12-30يشتمل مخزون  البضاعة ملنشأة الروابي الخرضاء يف   -3
 .ريال  70000) من  سعر البيع% 40تضمن هامش  ربح قدرة ( بضاعة أمانة طرف وكالء املنشأة  •
 .ريال  36000) رشوط التسليم ميناء  الشحن(بضاعة مشرتاه ومازالت يف الطريق  •
 .ريال  32000بضاعة يف حيازة املنشاة بصفتها بضاعة أمانة للغري •

 
 طبقا لهذه البيانات يجب تخفيض قيمة املخزون بمبلغ: 
 .    ريال 68000-أ
 .  ريال 110000-ب
 .ريال 60000-ج
 .        ريال 64000-د
 .اليش مما ذكر صحيح -ه
 
 

 تطبيقات• تطبيقات•
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 .طريقة التمييز املحدد  -أ•

 .طريقة متوسط التكلفة  -ب•

 . FIFOطريقة الوارد أوال صادر أوالً  -ج•

. LIFOطريقة الوارد أخريا صادر أوالً  -د•

 طرق تقييم املخزون السلعي• طرق تقييم املخزون السلعي•
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 ددطريقة التمييز املح• ددطريقة التمييز املح•

 . مكانية تحديد تكلفة كل وحدة من الوحدات املنرصفةإ•

. التكلفة املحددة املتبقية هي مخزون أخر املدة•

 . تالءم نظام الجرد املستمر •

 . يف املنشآت التي تتعامل مع عدد محدود من السلع•

 .غري عملية ويصعب تطبيقها •
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 . جرد دوري –املتوسط املرجح يتم •

 . جرد مستمر –املتوسط املتحرك •

 . حساب املتوسط بعد كل عملية رشاء•

 . لواردةكمية املشرتيات ا+ كمية الرصيد /   قيمة املشرتيات الواردة+ قيمة الرصيد = املتوسط •

 . يتم الرصف طبقا لهذا السعر•

 . وتسعري املخزون عىل هذا السعر•

 .إعداد بطاقة الصنف •

 طريقة متوسط التكلفة• طريقة متوسط التكلفة•
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 . يتم بيعها أوالً  أوالً  املشرتاةافرتاض أن البضاعة يتم •

 . الرصف يتم عىل أساس التسلسل الزمني للرشاء•

 .يتم الرصف من األقدم فاألحدث •

 .مخزون أخر املدة من أحدث األسعار •

 .إعداد بطاقة الصنف •

 .تؤدى إىل عدم الدقة يف قياس الدخل •

 .وتهتم بامليزانية عىل حساب قائمة الدخل •

 طريقة الوارد أوال صادر أوالً • طريقة الوارد أوال صادر أوالً •



3-حسب1203املتوسطة حاسبة امل
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 .يتم عكس الطريقة السابقة •

 .البضاعة املشرتاة أخرياً يتم بيعها أوالً •

 .يتم البيع من البضاعة األحدث •

 .البيع من األحدث فاألقدم •

 .مخزون أخر املدة من أقدم األسعار •

 .إعداد بطاقة الصنف •

 .تؤدى إىل الدقة يف حساب األرباح •

.تهتم بقائمة الدخل عىل حساب امليزانية •

 طريقة الوارد أخرياً صادر أوالً • طريقة الوارد أخرياً صادر أوالً •
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 1428 فيما ييل البيانات املتعلقة باملخزون السلعي ملنشاة الهدى التجارية خالل شهر شعبان•
 إجمايل تكلفة الوحدةالوحدات

 25.000ريال 5                  5000مشرتيات   8/10
 18.000ريال 30006مشرتيات8/20
 32.000ريال 40008مشرتيات8/25

 75.000وحدة12000املتاح للبيع
 وحدة 4.000مبيعات8/22
 وحدة 3.000مبيعات8/27

 :حساب تكلفة مخزون أخر املدة وتكلفة املبيعات باستخدام الطرق التالية : واملطلوب•
 متوسط التكلفة -3الوارد أخرياً صادر أوالً     -2الوارد أوال صادر أوالً  -1          

أو نظام املخزون املستمر/ بافرتاض أن الرشكة تتبع نظام املخزون الدوري       

 

 

 تمرين • تمرين •
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 :طريقة الوارد أوالً صادر أوالً •
 .وحدة  5000=  وحدة  7000  -وحدة   12000=  عدد وحدات مخزون أخر املدة    •
 .ريال  25000=   5×  وحدة 5000=      تكلفة البضاعة املباعة •

  .ريال  12000=    6× وحدة 2000                                                    
 ـــــــــــــــــ                                                                             

 .  ريال 37000                                                                                    
 
 .ريال 6000=   6× وحدة  1000=     تكلفة مخزون أخر املدة   •

 .ريال 32000=   8× وحدة  4000                                                      
 ـــــــــــــــــــ                                                                            

 .ريال 38000                                                                                      
   

                           

يف حالة إتباع نظام املخزون الدوري:  أوالً  يف حالة إتباع نظام املخزون الدوري:  أوالً    



3-حسب1203املتوسطة حاسبة امل
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 :طريقة الوارد أخرياً صادر أوالً •
 .وحدة  5000=  وحدة  7000  -وحدة   12000=  عدد وحدات مخزون أخر املدة   •
 .ريال  32000=   8×  وحدة 4000=      تكلفة البضاعة املباعة •

   .ريال  18000=    6× وحدة 3000                                                    
 ـــــــــــــــــ                                                                            

 .  ريال 50000                                                                                    
 .ريال  25000=   5× وحدة  5000=     تكلفة مخزون أخر املدة   •

                                                               
                           

يف حالة إتباع نظام املخزون الدوري:  أوالً  يف حالة إتباع نظام املخزون الدوري:  أوالً    
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 :طريقة متوسط التكلفة املرجح •

 عدد الوحدات املتاحة للبيع÷   تكلفة البضاعة املتاحة للبيع  = متوسط التكلفة للوحدة •

•                              =75000                                ÷12000 

 .ريال للوحدة تقريباً  6،25=                              •

 

 متوسط التكلفة للوحدة× عدد وحدات املخزون أخر = إذاً تكلفة مخزون أخر املدة •

 .ريال 6،25×                          5000=                               •

ريال 31250=                                •
                                                               

                           

يف حالة إتباع نظام املخزون الدوري:  أوالً  يف حالة إتباع نظام املخزون الدوري:  أوالً    
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 :طريقة الوارد أوالً صادر أوالً •
 :يف الرشيحة التالية •

                                                               
                           

 ً يف حالة إتباع نظام املخزون املستمر:  ثانيا   ً يف حالة إتباع نظام املخزون املستمر:  ثانيا  



 رقم 

العملية
التاريخ

الرصيد)الصادر(املبيعات)الوارد(املشرتيات 

قسكقسكقسك

110/850005250005000525000

220/83000618000

8000 

5000 

3000

 

5 

6

43000

322/84000520000

4000 

1000 

3000

 

5 

6

23000

425/84000832000

8000 

1000 

3000 

4000

 

5 

6 

8

55000

527/8
1000 

2000

5 

6

5000 

12000

5000 

1000 

4000

 

6 

8

43000

30/8700037000500043000دالرصي
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 :طريقة الوارد أخرياً صادر أوالً •
 :يف الرشيحة التالية •

                                                               
                           

 ً يف حالة إتباع نظام املخزون املستمر:  ثانيا   ً يف حالة إتباع نظام املخزون املستمر:  ثانيا  



 رقم 

العملية
التاريخ

الرصيد)الصادر(املبيعات)الوارد(املشرتيات 

قسكقسكقسك

110/850005250005000525000

220/83000618000

8000 

5000 

3000

 

5 

6

43000

322/8
3000 

1000

6 

5

18000 

5000

4000 

4000

 

5
20000

425/84000832000

8000 

4000 

4000

 

5 

8

52000

527/83000824000

5000 

4000 

1000

 

5 

8

28000

30/8700047000500028000الرصيد
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 :طريقة املتوسط املتحرك •
 :يف الرشيحة التالية •
 

                                                               
                           

يف حالة إتباع نظام املخزون املستمر:  ثانياً  يف حالة إتباع نظام املخزون املستمر:  ثانياً    



رقم 
العملية

التاريخ

الرصيد)الصادر(املبيعات)الوارد(املشرتيات

قسكقسكقسك

110/850005250005000525000

220/8300061800080005.37543000

322/840005.3752150040005.37521500

425/8400083200080006.687553500

527/830006.687520062.550006.687533437.5

30/8700041562.5
500033437.5



 1المحاسبة المتوسطة  
Intermediate Accounting
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»الوحدة الثامنة« 
مداخل التقييم األخرى: المخزون السلعي 
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مــدخل التكلفــة أو : املــدخل األول •

 . يهما أقلأالسوق 

  

فـة طرق تقدير تكل: املدخل الثاني •

 .املخزون 
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ً  السلعي املخزون تقييم عليها املتعارف املحاسبية املبادئ تقتيض• ً  أخرى سألس وفقا  خالفا
 أقل اإليراد قتحقي عىل مقدرته أو منه املتوقعة املنفعة تكون عندما وذلك التاريخية لتكلفته

 . األسعار انخفاض أو التقادم أو التلف حاالت مثل األصلية التكلفة من

 لتكلفةا أساس عىل املخزون تقييم ثم ومن الحسبان يف ذلك عن الناتجة الخسائر أخذ يجب•
 نم بدالً  الواقعية القيمة ليعكس املخزون تخفيض يعني ما وهو ، أقل أيهما السوق أو

 . األصلية بتكلفته إظهاره

ً  تحوالً  تُعترب الطريقة هذه إن•  مفهوم لتأثري استجابة التاريخية التكلفة مدخل عن هاما
 حميلت من املقابلة مبدأ يقتضيه ما إىل إضافة املحاسبية املمارسة يف والحذر الحيطة
 فقدان افيه حدث التي الجارية السنة إيرادات عىل للمخزون املتوقعة املنفعة يف الخسارة

 . املنفعة هذه

 أقلمدخل التكلفة أو السوق ايهما : األول املدخل  أقلمدخل التكلفة أو السوق ايهما : األول املدخل 
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ت تدفق عنارص يُقصد بها تكلفة املخزون األصلية التي يُمكن تحديدها طبقاً ألي من افرتاضا التكلفة
 .التكلفة 

 بضاعة اءرش  بتكلفة تتعلق والتي باملخازن للبضاعة لإلحالل الجارية التكلفة يعني السوق سعر•
 والتي – الصناعية املنشآت يف - مماثلة بضاعة انتاج تكلفة أو - التجارية املنشآت يف - مماثلة
 ملحاسبيةا املبادئ أن غري .باملخازن للبضاعة مماثلة بضاعة انتاج إلعادة املتوقعة التكلفة تعني

ً  تفرض عليها املتعارف  : يف تتمثل السوق سعر عىل حدودا

 

 عن بارةع وهي ، للتحقق القابلة البيعية القيمة صايف عن السوق سعر يزيد أال وهو : أقىص حد•
ً  العادية الظروف يف للمخزون املتوقع البيع سعر  ليفتكا أو البيع مرصوفات منه مطروحا

 . املقدرة اإلنتاج استكمال

 يضهاتخف بعد للتحقق القابلة البيعية القيمة صايف عن السوق سعر يقل أال وهو : أدنى حد•
ً مط العادية الظروف يف للمخزون املتوقع البيع سعر عن عبارة وهي ، العادي الربح بهامش  روحا
ً  املقدرة اإلنتاج استكمال تكاليف أو ، البيع مرصوفات منه  . اديالع الربح هامش منه مطروحا
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مداخل التقييم األخرى: املخزون السلعي : ثامنة ال وحدةال

 .املصاريف االضافية أو مصاريف البيع واالستكمال   -سعر البيع =  تحديد الحد األقىص  -1

 .هامش الربح العادي    -الحد االقىص  = تحديد الحد األدنى    -2

 .تحديد تكلفة اإلحالل  -3

 :يف ضوء القواعد اآلتية ثم تحديد سعر السوق  -4

ة إذا كانت تكلف. الحد األقىص = إذا كانت تكلفة اإلحالل أكرب من الحد األقىص فان سعر السوق •
ة إذا كانت تكلف. تكلفة اإلحالل = اإلحالل تقع بني الحد االقىص والحد االدنى فان سعر السوق 

الحد األدنى= اإلحالل أقل من الحد االدنى فان سعر السوق 

 مة صايف القي(الحظ أن الهدف من تحديد الحد االقىص هو أال يزيد سعر السوق عن  الحد األقىص
ية بعد ، أما الهدف من الحد االدنى هو أال يقل سعر السوق عن صايف القيمة البيع) البيعية القابلة

 .تخفيضها بهامش الربح 

خطوات تحديد سعر السوقخطوات تحديد سعر السوق
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مداخل التقييم األخرى: املخزون السلعي : ثامنة ال وحدةال

عند انخفاض سعر السوق يتم تكوين مخصص هبوط أسعار املخزون •
 .بالفرق بني التكلفة وسعر السوق 

 

 :يتم تكوين مخصص هبوط أسعار املخزون بالقيد التايل •
 .خسارة هبوط أسعار املخزون / حـ

 .مخصص هبوط أسعار املخزون / حـ

 محاسبياً ؟ذا نفعل السوق ما بعد تحديد التكلفة وتحديد سعر : السؤال 
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 :البيانات التالية خاصة بإحدى الرشكات التجارية •
 .ريال  100سعر بيع الوحدة من البضاعة –
 .من سعر البيع % 20نسبة هامش الربح العادي –
 .من سعر البيع % 10مصاريف اضافية متوقعة للبيع –
 .ريال  80التكلفة االصلية للوحدة –
 .ريال للوحدة  75تكلفة االحالل –
 .وحدة  1.000عدد وحدات املخزون بلغت –

 .تحديد الحد االدنى واألعىل وتقويم املخزون  -1: واملطلوب •
 .قيد التسوية الالزم واألثر عىل القوائم املالية  -2

مثالمثال



 ) :1(مطلوب •
 ريال 100                              سعر البيع

 10                                               1(املرصوفات االضافية : يطرح 
 )الحد األقىص( ريال     90                               صايف القيمة البيعية القابلة للتحقق•

 )    الحد األقىص(
   

 20%)                        20×100%)(20(هامش الربح العادي : يطرح 
 )  الحد األدنى(ريال  70                )الحد األدنى(صايف القيمة البيعية بعد تخفيضها 

 
 .ريال والتي تقع بني الحدين  75سعر السوق هو •
 :تقويم املخزون •

 ريال  80000=                      1000×   80=   عدد وحدات مخزون آخر × تكلفة الوحدة  = التكلفة 
 ريال   75000=          1000× 75= عدد وحدات املخزون اخر× سعر السوق للوحدة= سعر السوق 

 .ريال  75000إذاً املخزون يقوم بـ  •

الحلالحل
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 :املالية قيد التسوية الالزم واألثر عىل القوائم ) 2( املطلوب•
فة بالفرق بني التكلأسعار املخزون هبوط أقل يكون مخصص سعر السوق أن طاملا 

 .) 5000(وسعر السوق 
 :ييل املخصص كما إثبات يتم 

 خسارة هبوط أسعار املخزون / حـ 5.000
 مخصص هبوط أسعار املخزون / حـ 5.000

 :املالية عىل القوائم األثر *  
 .أسعار املخزون قائمة الدخل تحمل بخسارة هبوط  -
ة من تكلفاملخزون مطروحاً يظهر بها مخصص هبوط أسعار املايل قائمة املركز  -

 .املخزون 
 .التكلفة املخصص ال يجرى إال يف حالة انخفاض سعر السوق عن : ملحوظة •
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 .لكل عنرص من عنارص املخزون عىل حدة  1.

 .لكل مجموعة من مجموعات املخزون  2.

 .إلجمايل مجموعة عنارص املخزون ككل  3.

 

سنة  يمكن اتباع أي من الطرق السابقة رشيطة الثبات عىل استخدامها من *
.ىل أخرى وفقا ملبدأ الثبات يف اتباع القواعد املحاسبية إ

 طرق تطبيق أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل 



السوق أيهما اقل التكلفة او  السوق
 
ريال

 التكلفة 
 
ريال

 عىل أساس إجمايلعنرص املخزون
ريال

عىل أساس 
 املجموعة 
ريال

عىل أساس 
 العنرص 
ريال

 
 
 
 
 

2800 
 
 
 
 
 

5600

 
700 

1200 
800 

 
 
 

2000 
2200 
1100 

 
700 

1300 
800 

 
2800 

 
2000 
2200 
1150 

 
5750 

 
1000 
1200 
800 

 
3000 

 
2000 
2500 
1100 

 
5600 

   املجموعة األوىل
 )أ(سلعة 
 )ب(سلعة 
 )ج(سلعة 
 
 

 املجموعة الثانية
 )س(سلعة 
 )ص(سلعة 

 )ع(سلعة 
 

8550 8550 8600  اإلجمايل

8550 8400 8000 تقييم املخزون

مثالمثال
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بتوقيع عقد رشاء مواد خام بسـعر 1428قامت منشأة السالم يف عام : مثال 

مبلـغ  1428/12/30وتبلغ القيمة السوقية للعقد يف  ريال150000تكلفة 

 .  ريال180000

                                  

 ؟                    1428/12/30ما هي املعالجة املحاسبية املالئمة لهذا العقد يف : السؤال 
 

عقود أوامر الرشاء عقود أوامر الرشاء 



 .البضاعة يف الدفاتر إال عند تنفيذه واستالم إثباته هذا العقد ال يمكن أن يالحظ  -1

 . 30/12/1428هذا العقد لم يتم تنفيذه حتى أن طاملا  -2

عىل رشوط  املرتتبة عىل الفرق بني القيمة السوقية وتكلفة العقداآلثار يف هذه الحالة يتوقف معالجة 

 :حاالت العقد وهناك ثالث 

د يف للعقينبغي إظهار أي آثار وىف هذه الحالة ال :  العقد قابل لإللغاء أو التعديلأن : األوىل الحالة •

 .الدفاتر 

 :الحالة العقد غري قابل لإللغاء أو التعديل وىف هذه أن : الثانية الحالة •

عالجة مال تجرى أي ) السابق كما يف املثال ( من تكلفة العقد أكرب كانت  القيمة السوقية للعقد إذا  *

بالقوائم  أو املالحظات املرفقةاإليضاحات عن ذلك يف اإلفصاح محاسبية داخل القوائم املالية  ، بل يجب 

 .املالية 
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اإلجابةاإلجابة



السـابق   لو كانت القيمـة السـوقية يف املثـالمثالً  ( من تكلفة العقد قل أللعقد كانت القيمة السوقية أما إذا •

 :قيد تسوية بالفرق وقدره إجراء يف هذه الحالة يجب   ريال140000

 :كما ييل •

 : 30/12/1428يف 

 خسائر عقود رشاء/ حـ           10000                     

 مستحقات عقود الرشاء/ حـ    10000                               

ـاء يظأما حساب خسائر عقود الرشاء يقفل يف قائمة الدخل فإن وبناء عليه  هـر حساب مستحقات عقـود الرش

 .املايل ضمن الخصوم يف قائمة املركز 

ذ تـم يف التنفيـوإن لـم تتغـري أن األسـعار بفـرض التـايل ثم عند تنفيذ العقد وتسلم املواد الخـام يجـرى القيـد 

1429/5/1  

 مذكورين                                   

 املشرتيات أو املخزون/ ح              140000

 مستحقات عقود الرشاء/ حـ                10000

 الدائنونأو املوردون / حـ150000                   

تابع اإلجابة تابع اإلجابة 



3-حسب1203املتوسطة حاسبة امل
مداخل التقييم األخرى: املخزون السلعي : ثامنة ال وحدةال

 .طريقة مجمل الربح  -1

 . طريقة متاجر التجزئة -2

 طرق تقدير تكلفة املخزون: الثاني املدخل  طرق تقدير تكلفة املخزون: الثاني املدخل 
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 :تقدير تكلفة املخزون عىل أساس نسبة مجمل الربح التاريخية •

 .صاىف املبيعات / مجمل الربح = نسبة مجمل الربح •

 .نسبة مجمل الربح  xصاىف املبيعات = مجمل الربح املقدر •

 .  صايف املبيعات ـ مجمل الربح املقدر = تكلفة املبيعات املقدرة •

النسبة املكملة  (نسبة تكلفة املبيعات × صايف املبيعات = تكلفة املبيعات املقدرة أو    •
 ) .لنسبة مجمل الربح

ة املبيعات تكلفة البضاعة املتاحة للبيع الفعلية ـــ تكلف =تكلفة املخزون املقدرة •
 .املقدرة  

طريقة مجمل الربح طريقة مجمل الربح 



3-حسب1203املتوسطة حاسبة امل
مداخل التقييم األخرى: املخزون السلعي : ثامنة ال وحدةال

 : 1425البيانات التالية خاصة بأحد الرشكات التجارية عن عام •

 ريال  40.000تكلفة مخزون أول املدة •

 ريال 90.000صايف تكلفة املشرتيات •

 ريال 160.000صايف مبيعات الفرتة •

 %25نسبة مجمل الربح التاريخية •

 . تقدير تكلفة مخزون آخر املدة بإتباع طريقة نسبة مجمل الربح: فاملطلوب •

مثالمثال
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   40.000                               مخزون أول املدة •

 90.000              صايف تكلفة املشرتيات+ 

   130.000                              تكلفة البضاعة املتاحة للبيع•

 

 تكلفة املبيعات املقدرة: يطرح •

         160.000 صايف املبيعات                             •

  )  x 25 (%)40.000 160.000(ـ مجمل الربح 

  120.000                                                  تكلفة املبيعات املقدرة •

 

 10.000                            تكلفة مخزون آخر املدة املقدر •

الحلالحل
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 .تعتمد عىل العالقة بني التكلفة وأسعار التجزئة •

 عار التجزئة طبقاً ألس) املبيعات –البضاعة املتاحة للبيع = (مخزون أخر املدة بسعر التجزئة •

 .يتم حساب نسبة التكاليف اىل سعر البيع •

 .يتم حساب  هذه النسبة للبضاعة املتاحة للبيع •

 .عر التجزئة البضاعة املتاحة للبيع بس/ البضاعة املتاحة للبيع بالتكلفة = نسبة التكلفة •

 . نسبة التكلفة   xمخزون أخر املدة بسعر التجزئة = تكلفة مخزون أخر املدة •

 طريقة تقويم املخزون بمتاجر التجزئة  طريقة تقويم املخزون بمتاجر التجزئة 
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 :البيانات التالية خاصة بإحدى الرشكات التجارية •

 سعر التجزئةسعر التكلفة

   50.000          40.000   مخزون أول املدة 

   250.000         200.000   املشرتيات

   220.000         املبيعات خالل الفرتة

 

 .ة ؟تقدير مخزون آخر املدة باستخدام طريقة متاجر التجزئ: فاملطلوب •

مثالمثال
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مداخل التقييم األخرى: املخزون السلعي : ثامنة ال وحدةال

الحلالحل

 سعر التكلفة       سعر التجزئة                    
     40.00050.000  مخزون أول املدة 

 
  200.000250.000               املشرتيات خالل الفرتة+ 

  240.000300.000               البضاعة املتاحة للبيع
 

  220.000                                                       ـ املبيعات خالل الفرتة
    80.000                                         مخزون آخر املدة بسعر التجزئة

 
 % .80=  300.000/  240.000= نسبة التكلفة •
 .ريال  x 80 = %64.000 80.000= مخزون آخر املدة بالتكلفة •



 1المحاسبة المتوسطة  
Intermediate Accounting

3-حسب203

»لتاسعة االوحدة « 
الثابتة امتالكها واالستغناء عنهااألصول 



3-حسب 203املتوسطة حاسبة امل
نهاعاألصول الثابتة امتالكها واالستغناء : تاسعة ال وحدةال

 .ذات كيان مادي ملموس  – 1

 

 .  يتم اقتنائها بغرض استخدامها يف التشغيل وليس بغرض إعادة بيعها  – 2

 

 .  تتميز بطول عمرها اإلنتاجي  – 3

The nature of fixed assetsطبيعة األصول الثابتة The nature of fixed assetsطبيعة األصول الثابتة 
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نهاعاألصول الثابتة امتالكها واالستغناء : تاسعة ال وحدةال

 .الرشاء  – 1
 .الحصول عليها من التربعات  – 2
 .إنتاجها ذاتياً  – 3
 
ألصـل هـي التاريخية كأساس لتقويم االصول  الثابتة وذلك باعتبار أن تكلفـة ا التكلفةتستخدم : ملحوظة   •

 .أفضل تقدير لقيمته السوقية يف تاريخ اقتنائه 

 تكلفة األصل 
 = 

 تكلفة الرشاء 
 + 

.لالستخدام أي تكاليف يتم انفاقها حتى يصبح األصل جاهًزا 

اقتناء األصول الثابتةاقتناء األصول الثابتة
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نهاعاألصول الثابتة امتالكها واالستغناء : تاسعة ال وحدةال

 ) .الرشاء  ثمن) (التي يتم الحصول عليها بغرض استخدامها يف التشغيل(: تكلفة األرايض  -1

 

 .تكاليف التعاقد والتسجيل ونقل امللكية  +

 .تكلفة إعداد االرايض لالستخدام املرغوب فيه  +

 .الديون املستحقة عىل األرايض  +

)  إلنتاجيرشيطة أن تكون غري محدودة العمر ا(تكاليف التحسينات التي تجرى عىل األرايض +
.

كيفية تحديد العنارص التي تدخل يف تكلفة أهم أنواع األصول الثابتةكيفية تحديد العنارص التي تدخل يف تكلفة أهم أنواع األصول الثابتة
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نهاعاألصول الثابتة امتالكها واالستغناء : تاسعة ال وحدةال

ة عند رشاء قطعة أرض بغرض إعادة بناءها ولكن هذه األرض مقام عليها مبنى قديم ، فإن تكلفـ•
ل إزالة املبنى القديم  ونفقـات تسـوية وتمهيـد األرض تـدخل ضـمن تكلفـة األرايض ألنهـا تمثـ

 .إلعداد األرض إلقامة املبنى الجديد عليها مرصوفات الزمة 

 

مـة مثـل اقا( يف حالة قيام املنشأة بإجراء بعض التحسينات عىل أرايض ذات عمر إنتـاجي محـدد •
فإن هـذه املرصـوفات ال تضـاف إىل تكلفـة األرض ، بـل يـتم ) سور حول االرض أو رصف الطرق 

ل فـرتة حيث يتم إهالك رصيده خـال) تحسينات األرايض/ حـ(تسجيلها يف حساب مستقل يسمى 
 .العمر اإلنتاجي املقدر لهذه التحسينات 

 

 ال تـدرجذا كان الغرض من اقتناء األرايض ألغراض املضاربة وليس ألغـراض االسـتخدام فإنهـا إ•
 .ضمن األصول الثابتة ، ولكن تدرج ضمن االستثمارات طويلة األجل 

مالحظات عىل تكلفة األرايض مالحظات عىل تكلفة األرايض 
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نهاعاألصول الثابتة امتالكها واالستغناء : تاسعة ال وحدةال

:تكلفة املباني  -2

:بنىيف حالة قيام املنشأة بنفسها عىل تشييد امل
يف حالة التعاقد مع رشكات 
:ىاملقاوالت عىل تشييد املبن

 ءرسوم الحصول عىل تراخيص البنا= تكلفة املبنى

 .حفر األساسات  +

 .أتعاب املهندسني  +

 .اإلرشاف عىل البناء  +

 .تكلفة العمالة  +

.املواد واملرصوفات األخرى  +

قيمة العقد= تكلفة املبنى 



تعترب  هل, تكلفة املباني القديمة التي سيتم استبدالها بمبان جديدة : املشكلة •
 جزءاً من تكلفة املباني الجديدة ؟ أم تعترب إحدى عنارص تكلفة األرايض ؟

. )يتم التمييز بني مدخلني محددين(

املعالجة املحاسبيةاملدخـــــــــــــل

ه عندما يتم رشاء مبنى قديم بهـدف إزالتـ -1
.وإنشاء مبنى جديد للمنشأة 

يـع املتحصـالت مـن ب –تكلفة إزالة املبنى القديم (
 ) .أنقاضه ومخلفاته

.تعترب إحدى عنارص تكلفة األرايض •

شـأة عندما يتم إزالة مبنى قديم تملكه املن -2
.بهدف إقامة مبنى جديد للمنشأة 

يـع املتحصـالت مـن ب –تكلفة إزالة املبنى القديم (
 ) .انقاضه ومخلفاته

.تعترب خسارة تحمل عىل الفرتة الحالية •

أهم املشاكل عند تحديد تكلفة املبانيأهم املشاكل عند تحديد تكلفة املباني
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نهاعاألصول الثابتة امتالكها واالستغناء : تاسعة ال وحدةال

 :تكلفة األصول الثابتة األخرى  -3

 .اآلالت واملعدات ووسائل النقل واألثاث والرتكيبات والعدد واألدوات وغريها •

 كافة النفقات الالزمة لتجهيز األصل + ثمن الرشاء = الثابت تكلفة األصل 
 .فيه الغرض املرغوب أو يف التشغيل لالستخدام 

 
 والرتكيب مرصوفات التجميع , الجمركية الرسوم , التأمني أثناء النقل,  النقل.ت(

 ) .والتجريب
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نهاعاألصول الثابتة امتالكها واالستغناء : تاسعة ال وحدةال

 :يتم تحديد تكلفته عىل الوجه التايل 
 . تكلفة املواد والعمالة والتكاليف الصناعية األخرى•
 . بأي أرباح من التصنيع الداخيل عرتافال يمكن اإل •
تكلفة  صل تضاف عىلنشاء األ إالفوائد الفعلية التي تتحملها املنشاة خالل فرتة •

 .صل األ 
 : قيد اليومية•

 .اآلالت / حـ
 . املواد. م/ حـ
 . األجور. م/ حـ
  . التكاليف الصناعية غري املبارشة. م/ حـ

تكلفته ؟كيف يتم تحديد ) املنشأة داخل أي ( األصل ذاتياً املنشأة بإنتاج قيام  تكلفته ؟كيف يتم تحديد ) املنشأة داخل أي ( األصل ذاتياً املنشأة بإنتاج قيام    
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نهاعاألصول الثابتة امتالكها واالستغناء : تاسعة ال وحدةال

ت التكاليف  قامت إحدى املنشآت بتصنيع احدى اآلالت املتخصصة ذاتياً الستخدامها  يف اعمالها  وبلغ•
وتبلغ التكاليف الصـناعية غـري املبـارشة  ريال100000وعمل  ريال200000املبارشة للتصنيع مواد 

 ريـال30000يف حني أن التكاليف املخصصة عىل تلك اآللة بلغت . من  التكاليف املبارشة %20املتغرية 
وقد قدرت املنشاة أن الحصول عـىل آلـة  مماثلـة لتلـك اآللـة املصـنعة داخليـاً مـن السـوق يبلـغ 

 . ريال400000

 :املطلوب •

 عمل القيود الالزمة ال ثبات تصنيع اآللة يف دفاتر املنشأة ؟ -1

 هل يمكن االعرتاف  بوجود ارباح عىل عملية التصنيع الداخيل؟ -2

كيـف يمكـن  ريـال290000بفرض أنه كان يف اإلمكان الحصول عىل نفس اآللة من السـوق بمبلـغ  -3
 تسجيل تلك اآللة يف الدفاتر يف هذه الحالة ؟

 مثال مثال
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نهاعاألصول الثابتة امتالكها واالستغناء : تاسعة ال وحدةال

 :  يتم عمل القيود يف دفاتر املنشأة  -1

 .اآلالت  /من حـ  390000

 إىل مذكورين                

 .مراقبة املواد   /حـ 200000          

 .مراقبة األجور   /حـ 100000        

 ) .x20 %+ 30000 300000(  مراقبة التكاليف  الصناعية الغري مبارشة /حـ 900000        

 .ال يمكن االعرتاف بالربح من عملية التصنيع الداخيل  وفقاً لقاعدة الحيطة والحذر  -2

 الحل الحل



3-حسب 203املتوسطة حاسبة امل
نهاعاألصول الثابتة امتالكها واالستغناء : تاسعة ال وحدةال

 :فيتم إثبات الخسارة بالقيد التايل  ريال290000يف حالة أن سعرها  -3
 

 من مذكورين              

 .اآلالت  /حـ  300000
 .خسارة تصنيع اآللة  /حـ  90000  

 اىل مذكورين                

 .مراقبة املواد   /حـ 200000          
 .مراقبة األجور   /حـ 100000        
 .مراقبة التكاليف  الصناعية الغري مبارشة  /حـ900000        

 
 .التي تم إثباتها هو قيمة التكاليف الغري مبارشة الخسارة الحد األقىص لقيمة •
 .تسجل فقط بقيمة التكاليف املبارشة كحد أدنى يف حالة الخسارة اآللة أي أن •

 تابع الحل تابع الحل
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نهاعاألصول الثابتة امتالكها واالستغناء : تاسعة ال وحدةال

 الذي للألص العادلة السوقية القيمة أساس عىل عليه الحصول تاريخ يف األصل قيمة تحديد يتم•
 تم لذيا لألصل العادلة السوقية القيمة أو ، األصل ذلك عىل الحصول مقابل يف به التضحية تمت

 والتي سالقيا مشاكل من الكثري القاعدة هذه تطبيق ويكتنف . ًوضوحا أكثر أيهما ، عليه الحصول
 . األصل عىل بها الحصول تم التي الطريقة عىل معالجتها كيفية تتوقف

 
 : ييل ما القياس مشكالت من•

  . النقدي الخصم  – 1  
. بالتقسيط الرشاء  – 2  
 . مجموعات يف األصول رشاء  – 3  
 . الثابتة األصول استبدال  – 4  
 . تربع أو كهبة أصول عىل الحصول  – 5  
. أسهم إصدار مقابل أصول عىل الحصول  – 6  

 تحديد تكلفة الحصول عىل األصول الثابتة  تحديد تكلفة الحصول عىل األصول الثابتة 
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نهاعاألصول الثابتة امتالكها واالستغناء : تاسعة ال وحدةال

 : هما الثابت األصل عىل النقدي الخصم ملعالجة طريقتان توجد•

 

 ، ال أم نشأةامل منه استفادت سواءً  األصل تكلفة يف تخفيض بمثابة النقدي الخصم اعتبار – 1 
 يف شلالف حالة ويف ، النقدي رشائه سعر هي لألصل الحقيقية التكلفة أن أساس عىل وذلك

 يف صمالخ ويعالج ، اإلدارة كفاءة عدم عىل دليالً  يقدم ذلك فإن النقدي الخصم عىل الحصول
 . الفرتة إيرادات عىل تُحمل خسارةً  أو مفقود نقدي كخصم الحالة هذه

 

 وذلك ، فقط عليه الحصول حالة يف النقدي الخصم بقيمة األصل رشاء تكلفة تخفيض – 2 
 عتبارا يجب ال ولذا ، للمنشأة مجزية غري تكون قد الخصم عىل الحصول رشوط أن باعتبار
. الحالية املالية للفرتة خسارة املفقود الخصم

cash discountالخصم النقدي  – 1 cash discountالخصم النقدي  – 1



مثال عىل معالجة الخصم النقدي•
 .يوم  30أيام صايف  10 %5بخصم ريال  100.000بمبلغ  1421/1/1تم االتفاق عىل رشاء آلة يف 

 . 10/1اثبات عملية الرشاء بفرض ان السداد تم يف   -1 •
 .  30/1اثبات عملية الرشاء بفرض ان السداد تم يف  -2 •

 )10/1 يف تم السداد ان بفرض الرشاء عملية اثبات( الخصم عىل الحصول حالة يف )أ(
 :األصل عىل الحصول عند  1421/1/1

 اآللة /حـ               95000
 املورد  /حـ       95000               

 : السداد عند  1421/1/10
 املورد /حـ              95000

 البنك /حـ       95000              
 ) 30/1 يف تم السداد ان بفرض الرشاء عملية اثبات ( الخصم فقد حالة يف )ب(

 : األصل عىل الحصول عند  1421/1/1
 اآللة /حـ             95000
 املورد /حـ       95000            

 : السداد عند 1421/1/30                            : الخصم فقد عند  1421/1/10
 املورد /حـ     100000             مفقود نقدي خصم /حـ              5000

 البنك /حـ  100000                                   املورد /حـ          5000           
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 املستقبل يف الثمن بسداد التعهد مقابل ثابتة أصول برشاء املنشأة تقوم قد•
  ئدفوا لألصل املؤجل الثمن  يتضمن ثم ومن ، أقساط عىل أو واحدة دفعة

   . املشرتي يتحملها

 

• ً  عىل اءالرش  وقت األصل يُقيم أن يجب العادلة، السوقية القيمة لقاعدة وفقا
ً  تعترب التي الحالية القيمة أساس  ، العقد طريف بني التبادل لعملية أساسا
. األصل تكلفة عىل تُحمل أال يجب الدين أعباء أن اعتبار عىل

الرشاء بالتقسيط -2 الرشاء بالتقسيط -2
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عر بسـ) مـثالً أرايض ومبـاني وسـيارات( عند قيام املنشأة برشاء مجموعة من االصول : السؤال •
آخـر  إجمايل للمجموعة كيف يتم تحديد تكلفة كل اصل عىل حده من هذا السعر اإلجمايل أو بمعنى

 تكلفة الرشاء عىل هذه األصول ؟) أو تخصيص ( كيف يتم توزيع 

 

 :اإلجابة •

 ) .نسبة التوزيع( تحديد النسبة املئوية للقيم السوقية لكل أصل  يتم•

 .إجمايل القيمة السوقية ألصول املجموعة  / القيمة السوقية لألصل = نسبة التوزيع •

.نسبة التوزيع × السعر اإلجمايل للمجموعة = تكلفة األصل   •

رشاء األصول الثابتة يف مجموعات -3 رشاء األصول الثابتة يف مجموعات -3
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 حدة وبمبلـغ إجمـايلاقامت أحدى املنشآت برشاء مباني وآالت وسيارات كمجموعة و •
ً  2.400.000قدرة   : وقد قدرت املنشاة القيمة السوقية لكل أصل كما ييل. ريال نقدا

 

 ريال 1.500.000املباني•

 ريال 900.000اآلالت •

 ريال 600.000السيارات•

 ريال 3.000.000اإلجمايل•

 

.صول  قيد اليومية الالزم إلثبات رشاء األ :  واملطلوب•

 مثال مثال
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 الحل الحل

 %50=    3.000.000/  1.500.000=       نسبة املباني •
 %30=        3.000.000/  900.000=        نسبة اآلالت •
 %20=        3.000.000/  600.000=  نسبة السيارات •

 x 50 %              =1.200.000 2.400.000=      تكلفة املباني •
 x 30 %              =720.000 2.400.000=       تكلفة اآلالت •
   x 20 %              =480.000 2.400.000= تكلفة السيارات •
قيد اليومية 

 . املباني/ حـ1.200.000
 . اآلالت/ حـ    720.000
      . السيارات/ حـ   480.000

 . النقدية/ حـ 2.400.000          
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 :اآلتية  لتوضيح املعالجة املحاسبية لعمليات التبادل غري النقدي نعرض الحاالت•

 

 .املحاسبة عن تبادل األصول غري املتماثلة -أ

 .املتماثلة تبادل األصول املحاسبة عن -ب

)النقدي التبادل غري ( الثابتة صول األ استبدال  -4 )النقدي التبادل غري ( الثابتة صول األ استبدال  -4
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 :يالحظ اآلتي •

ادلـة تتحدد تكلفة األصل الذى يتم الحصول عليه عىل أسـاس القيمـة السـوقية الع -1
أيهمـا  لألصل املتنازل عنه أو القيمة السوقية العادلة لألصل الذى تم الحصول عليـه

تم أكثر وضوحاً ، وىف حالة تعذر تحديد القيمـة السـوقية ألي أصـل مـن األصـول يـ
 .ل استخدام القيمة الدفرتية لألصل املتنازل عنه كأساس إلثبات عملية التباد

 

يـة أن املكاسب أو الخسائر الناتجة عن عملية التبادل يجب االعـرتاف بهـا ألن العمل -2
.املتعلقة بهذه االصول تكون قد اكتملت  اإليرادية

)آالت مثل تبادل سيارات مع ( تبادل أصول غري متماثلة  -أ )آالت مثل تبادل سيارات مع ( تبادل أصول غري متماثلة  -أ   
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 :يراعى اآلتي  -3

 

 :تحديد تكلفة األصل الذى تم الحصول عليه : أوالً 

 النقدية املدفوعة يف عملية التبادل+ القيمة السوقية لألصل املتنازل عنه  =

 .النقدية املحصلة يف عملية التبادل  -أو

 

 :تحديد املكاسب أو الخسائر املرتتبة عىل عملية التبادل : ثانياً 

 .قيمته الدفرتية  –القيمة السوقية لألصل املتنازل عنه  =
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هـا حدى الرشكات باستبدال جزء من سـياراتها القديمـة والتـي تبلـغ تكلفتإقامت •
ريال   160.000وقيمتها السوقية ريال  200.000ومجمع استهالكها ريال  300.000

 20.000وقـد دفعـت الرشـكة مبلـغ . ريال  320.000بآالت جديدة قيمتها السوقية 
 . كمبلغ إضايف مقابل عملية املبادلة ريال

 

.عداد قيد اليومية الالزم  إواملطلوب •

 مثال مثال
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 لغ اإلضايف ضافة املبإمع ) هصل املتنازل عناأل (ثبات بالقيمة السوقية للسيارات يتم اإل 

 ريال 180.000=  20.000+  160.000= تكلفة اآلالت 

 تحديد املكاسب أو الخسائر من املبادلة 

    160.000                القيمة السوقية للسيارات•

   100.000)=200.000ــ  300.000( القيمة الدفرتية : يطرح•

 ريال 60.000             صلمكاسب استبدال األ •

 

 :كما ييل  قيد اليومية•

 الحل الحل



بيان دائن مدين

 مذكورين 

 تبادلاملبلغ املدفوع إلتمام ال+ القيمة السوقية لألصل املتنازل عنه ( اآلالت / حـ

 

 ) .املبلغ املحصل إلتمام التبادل -أو  

 ) .رصيد مجمع االستهالك لألصل املتنازل عنه( مجمع استهالك السيارات/ حـ

 مذكورين  

 ) .تكلفة لألصل املتنازل عنه(  السيارات/ حـ

 ) .املبلغ املدفوع إلتمام التبادل(  النقدية/ حـ

ة السوقية الفرق بني صاىف القيمة الدفرتية والقيم(مكاسب استبدال السيارات / حـ
 ) .لألصل املتنازل عنه

 

 

 

 

 

 

 

300000 

20000 

60000 

 

 

 

 

 

180000 

 

 

200000 
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 .املتماثلة غري األصول آخر عىل تبادل  مثال
 )ب(لديها سيارات بادلتها مع آالت للرشكة ) أ(رشكة 

 :وفيما يىل البيانات الخاصة بكل منهما
 )أ(الرشكة : أوالً 

 ريال 670000تكلفة السيارات •
 ريال 220000مجمع استهالكها •
 ريال 490000القيمة السوقية لها •

 )ب(الرشكة : ثانياً 
 ريال 900000اآلالت تكلفة •
 ريال 150000مجمع استهالكها •
 ريال 710000القيمة السوقية لها •
 .التبادل ريال مقابل عملية  50000قامت بدفع مبلغ ) أ(فإذا علمت ان الرشكة •
 .ب عملية التبادل لدى كل من أ و إثبات املطلوب •

 مثال مثال
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 الحل الحل

 )أ(يف دفاتر الرشكة : أوالً 
 
 املبلغ املسدد+ القيمة السوقية للسيارات  = تم الحصول عليها تكلفة اآلالت التي •

                                             =490000                   +50000 
                                               =540000 

 
 القيمة الدفرتية لها -القيمة السوقية للسيارات = الناتجة عن املبادلة ) أو الخسائر(املكاسب •

 .مكسب ريال 40000=      450000    -              490000=                                                     
 :ييل املبادلة كما إذا تمت •

 .اآلالت / حـ                      540000        
 .السيارات مجمع استهالك / حـ                        220000        

 .السيارات / حـ              670000                    
 .النقدية /حـ                 50000                      
 .السيارات مكاسب استبدال / حـ                    40000                    



 ) :ب(يف دفاتر الرشكة : ثانياً 
 املبلغ املحصل   -القيمة السوقية لآلالت     =   تم الحصول عليها  التي السيارات تكلفة •

 ريال 660000=   50000  -              710000=                                                    
 
 رتية لهاالقيمة الدف –القيمة السوقية لآلالت = املبادلة الناتجة عن عملية ) أو الخسائر(املكاسب •

 .خسارة ريال  40000 -=      750000 -             710000=                                                           

 تابع الحل  تابع الحل 

 ) :ب(يف دفاتر الرشكة اإلثبات يتم إذاً •
 

 .السيارات / حـ                  660000                        
 .اآلالت مجمع استهالك /حـ                    150000                        
 .النقدية / حـ                        50000                        
 .اآلالت خسائر استبدال / حـ                          40000                        
 .اآلالت / حـ                         900000                        
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 :يراعى اآلتي •

 

 :تحديد تكلفة األصل الجديد :  أوالً •

ة املحصـلة يف النقديـ -النقدية املدفوعة يف عملية التبادل أو)+ املتنازل عنه(القيمة السوقية لألصل القديم =    
 .عملية التبادل 

• ً قيمتـه  –يم القيمة السـوقية لألصـل القـد= تحديد املكاسب أو الخسائر املرتتبة عىل عملية التبادل :  ثانيا
 .الدفرتية 

• ً  .يتم االعرتاف بالخسائر الناتجة عن عملية التبادل :  رابعا

• ً ية تبادل حصول باستثناء تلك الحاالت التي تتضمن عملال يتم االعرتاف باملكاسب يف عملية التبادل :  خامسا
يـث يـتم املنشأة عىل مقابل نقدي باإلضافة إىل األصل الذى تم الحصول عليه مقابل األصل املتنـازل عنـه ح

 .االعرتاف بجزء من املكاسب التي تحققت يف عملية التبادل 

)سيارة مثل تبادل سيارة مع ( تبادل أصول متماثلة  -ب )سيارة مثل تبادل سيارة مع ( تبادل أصول متماثلة  -ب   
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 قامت إحدى الرشكات باستبدال بعض اآلالت القديمة الخاصة بهـا بـآالت•
ومجمـع ريـال  600.000تكلفة اآللة القديمـة .  أخرى جديدة أكثر كفاءة 

 270.000يف حني قـدرت قيمتهـا السـوقية بمبلـغ    320.000استهالكها 
كمـا بلغـت .  يف عملية املبادلة ريال  30.000وقد دفعت الرشكة مبلغ  ريال

 .ريال  400.000القيمة السوقية لأللة الجديدة 

 

.واملطلوب إعداد قيد اليومية الالزم •

 مثال مثال
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 .املبلغ املدفوع + القيمة السوقية لأللة القديمة = تكلفة اآللة الجديدة •
 .ريال  300.000=  30.000+  270.000 =                                  •
 .القيمة الدفرتية لأللة القديمة   -القيمة السوقية لآللة القديمة = خسائر املبادلة         •
 .ريال  280.000=  320.000ــ  600.000= القيمة الدفرتية        •
 .ريال    10.000 -=    280.000ــ   270.000= خسائر املبادلة         •

 
 :قيد اليومية الالزم •
 اآلالت الجديدة/ حـ 300.000  

 مجمع اهالك االلة القديمة / حـ   320.000
 خسائر استبدال االلة / حـ       10.000

 االلة القديمة/ حـ 600.000
 النقدية / حـ     30.000

     

 الحل الحل
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ر الخبـري املـثمن تتمثل تكلفة األصل يف القيمة السوقية لألصل املتربع به بناء عىل تقريـ
 .يثبت يف رأس املال اإلضايف 

وقية بفرض أن املنشأة حصلت عىل أرايض منحة من الحكومة بلغت القيمة السـ: مثال 
 .ريال  100000لها بناء عىل تقرير الخبري املثمن 

 :الحل •

 .األرايض / حـ            100000             

 .منح  –رأس املال اإلضايف / حـ     100000                       

 

تربعأصول كهبة أو عىل الحصول – 5 تربعأصول كهبة أو عىل الحصول – 5   



3-حسب 203املتوسطة حاسبة امل
نهاعاألصول الثابتة امتالكها واالستغناء : تاسعة ال وحدةال

 :الخطوات •
 .قياس تكلفة األصل بالقيمة السوقية لألسهم املصدرة 

القيمة ( سهم  4000قررت الرشكة الحصول عىل مبنى  مع االتفاق مع صاحب املبنى عىل اصدار له : مثال *   
 ) .ريال 125وقيمته السوقية ريال  100اإلسمية للسهم 

 
 :الحل 

 .ريال  500000= ريال  125× سهم  4000= تكلفة املبنى •
 :يثبت كما ييل 

 املباني/ حـ          500000            
 مذكورين                                   

 ) .100×4000( رأس مال االسهم / حـ      400000                  

 .عالوة اإلصدار  –رأس املال اإلضايف / حـ      100000                    

مقابل إصدار أسهمأصول عىل الحصول – 6 مقابل إصدار أسهمأصول عىل الحصول – 6   
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عتـرب إذا كانت التكاليف تؤدي إيل زيادة املنافع املسـتقبلية لهـذه األصـول ، فإنهـا ت•
عـدل برشط أن تؤدي إىل زيادة العمر االقتصادي لألصل ، أو زيادة منفقات رأسمالية 

 .إنتاجيته ، أو زيادة جودة السلع والخدمات التي يقدمها 

  

إذا كان الغرض من هذه التكاليف هو املحافظة عـيل الطاقـة االنتاجيـة لألصـل ، أو •
يـتم ، و  إيراديـة مرصوفاتاملحافظة عىل مستوى الخدمة املقدمة منه ، فإنها تعترب 

  .تحميلها عل الفرتة املالية الحالية 

 التكاليف التالية لتاريخ اقتناء األصول الثابتة التكاليف التالية لتاريخ اقتناء األصول الثابتة
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ول مبارشة عيل األصل طاملا أنه تؤدي إىل خلق طاقـات أو أصـنفقات اإلضافات تحمل •
  .جديدة 

 

 :معالجة نفقات اإلزالة •

 اإلضـافاتإذا كان الجزء الذي تمت إزالته قد تم بناؤه بصفة مؤقتـة حيـث كانـت  – 1   
 ضـمن نفقـات مرصوفات رأسـماليةلها من قبل ، فإن نفقات اإلزالة تعترب مخططا 

 .اإلضافات 

وغري مخطـط لهـا ، فـإن نفقـات اإلزالـة تعتـرب غري متوقعة  اإلضافاتإذا كانت  – 2   
ً مرصوفا    .يحمل عيل دخل الفرتة الجارية  إيرادايا

نفقات اإلضافات  نفقات اإلضافات    
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نفقات اإلصالح والصيانة–4 نفقات اإلصالح والصيانة–4   

 سـبيل تمثل نفقات اإلصالح والصيانة العادية تلك النفقات التـي تتحملهـا املنشـأة يف•
 .املحافظة عيل الطاقة التشغيلية العادية ألصولها 

 

ادة يف مثل هذه املرصوفات العادية والتي تحدث بصورة دورية ، ال ترتتب عليهـا أي زيـ•
 .ة املنافع التي يقدمها األصل ، وبالتايل تحمل هذه النفقات ضمن مرصوفات الفرت 

 

هـا قـد إذا كانت نفقات الصيانة واإلصالح تستفيد منها أكثر من فرتة محاسـبية ، فإن•
 .تعالج كنفقات رأسمالية 



 :الخطوات •

 حساب مقدار االستهالك الخاص باألصل حتى تاريخ االستغناء -1

 :وإثباته كما ييل ) يف حالة االستغناء عن االصل خالل الفرتة املحاسبية(     

 .مرصوف استهالك األصل / حـ                  ×              

 .مجمع استهالك األصل / حـ            ×                     

 :ازالة جميع الحسابات املتعلقة باألصل يف تاريخ االستغناء كما ييل  -2

 ) .ثمن البيع( النقدية / حـ                ×              

 .مجمع استهالك األصل / حـ                  ×              

 .خسارة بيع األصل / حـ                    ×              

 .األصل / حـ             ×                        

 :ملحوظة •

 .يف حالة وجود أرباح من البيع فإنها تظهر يف الجانب الدائن من القيد السابق •

 ).مجمع االستهالك -تكلفة األصل ( القيمة الدفرتية لألصل  -ثمن البيع  = أرباح أو خسائر البيع  •

 .أرباح أو خسارة االستغناء تقفل  يف قائمة الدخل  ضمن عنارص االيرادات أو املرصوفات األخرى •

 .أما إذا كانت ناتجة عن االستغناء االضطراري فإنها تدخل يف قائمة الدخل ضمن نتائج العنارص االستثنائية   
                    

الثابتةاألصول عن لالستغناء املعالجة املحاسبية : سادساً   الثابتةاألصول عن لالستغناء املعالجة املحاسبية : سادساً     
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نهاعاألصول الثابتة امتالكها واالستغناء : تاسعة ال وحدةال

 130.000ومجمع استهالكها ريال  150.000قامت إحدى الرشكات ببيع آلة تكلفتها 
 .فما قيد اليومية الالزم ريال  17.000بقيمة بيعيه قدرها  ريال

 :الحل 

 .ريال  20.000=  130.000ــ  150.000= القيمة الدفرتية   •

 .ريال  3.000=  17.000ــ  20.000= خسارة بيع اآللة •

 .النقدية / حـ       17.000

 .  مجمع استهالك اآللة / حـ       130.000

 .خسارة بيع اآللة / حـ              3.000

.اآللة / حـ           150.000

 مثال مثال
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إهالك األصول الثابتة واستنفاد املوارد الطبيعية: عارشة ال وحدةال  

 .إىل النقص الذي يحدث يف الخدمات املتوقعة من األصل الثابت  اإلهالكيشري •

 

دمات التـي ويُستخدم للداللة عىل التناقص التدريجي للخ( اإلهالكيجب التفرقة بني •
 ،) يُمكن الحصول عليها من األصول الثابتة امللموسة

 امللموسـة أو تخفيض القيمة ويتعلق بالتكلفة املستنفدة من األصول غري( واإلطفاء •
 ، ) أو تناقص منفعتها مثل شهرة املحل وحقوق االخرتاع

تنضـب  ويرتبط بعملية استخراج املوارد الطبيعية بصورة مسـتمرة حتـى( والنفاد•
 ) .هذه املوارد مثل البرتول والغازات واملعادن

 اإلهالك واإلطفاء والنفادالفرق بني  اإلهالك واإلطفاء والنفادالفرق بني 
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إهالك األصول الثابتة واستنفاد املوارد الطبيعية: عارشة ال وحدةال  

 األصلية ةالتكلف توزيع أو تخصيص عملية املحاسبية النظر وجهة من اإلهالك يعترب•
 اسبيةاملح الفرتات عىل منظمة أو منطقية بطريقة لإلهالك القابلة الثابت لألصل
 . األصل ذلك واستخدام حيازة من تستفيد أن املتوقع

 
 من وقعةاملت املستقبلية الخدمات من مستودع بمثابة الثابت األصل تكلفة تعترب•

 خدماتلل مستنفدة غري تكلفة بمثابة تعترب ثم ومن ، اقتنائه تاريخ يف األصل
 . األصل من املتوقعة

 
ً  اإلهالك يمثل•  ثم ومن ، اداإلير  عىل الحصول سبيل يف األصل تكلفة من لجزء استنفادا

 تاإليرادا بني املقابلة إلجراء والحاجة األعمال لنتائج الدوري بالقياس يرتبط
. محاسبية فرتة كل تخص التي واملرصوفات

 طبيعة اإلهالك طبيعة اإلهالك
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إهالك األصول الثابتة واستنفاد املوارد الطبيعية: عارشة ال وحدةال  

 استهالك ليةعم بني عالقة تُوجد ال املحاسبية النظر وجهة فمن . الثابتة األصول وتقييم االستهالك•
 االقتناء كلفةت تحديد عند االعتبار يف فقط تُؤخذ السوقية القيمة أن حيث السوقية، وقيمته األصل
 . اإلنتاجي عمره نهاية يف لألصل السوقية القيمة تقدير عند وكذلك عليه، الحصول حال

 
ً  كونه عن يعدو ال االستهالك ثباتإ . النقدية والتدفقات االستهالك• ً  قيدا ً  يُمثل دفرتيا  بأن اعرتافا

 ً  ستنفادها تم قد األصل رشاء حال املنشأة تحملتها أن سبق التي املستنفدة غري التكلفة من جزءا
 . منه املستفيدة املحاسبية الفرتة يخص مرصوف إىل وتحول

 
ً  كونه عن يخرج ال االستهالك مجمع . الثابتة األصول وإحالل االستهالك بني العالقة•  مقابالً  رصيدا

 أن حني يف ، هافي استخدم التي الفرتات خالل األصل تكلفة من املستنفد الجزء يُمثل الثابت لألصل
ً  يكون أن يعدو ال االستهالك مرصوف  دفقاتت يتطلب ال ، األخرى التشغيل كمرصوفات مرصوفا
 . خارجة نقدية

 بعض املفاهيم الخاطئة املرتبطة باستهالك األصول الثابتة بعض املفاهيم الخاطئة املرتبطة باستهالك األصول الثابتة
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إهالك األصول الثابتة واستنفاد املوارد الطبيعية: عارشة ال وحدةال  

 الثابت للألص الدوري اإلهالك حساب عند االعتبار يف تُؤخذ أن يجب عوامل ثالثة تُوجد•
 : وهي

 

  . اإلهالك عليه يحسب الذي األساس وهي ، إهالكها املراد التكلفة -1   

  . لألصل االنتاجي الُعمر -2   

. اإلنتاجي عمره عىل األصل تكلفة لتوزيع تٌتبع التي الطريقة اختيار -3   

 

 العوامل املحددة الحتساب االستهالك العوامل املحددة الحتساب االستهالك
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إهالك األصول الثابتة واستنفاد املوارد الطبيعية: عارشة ال وحدةال  

 لاألص اقتناء تكلفة بني الفرق هو إهالكها املراد التكلفة أو اإلهالك حساب أساس•
 . اإلنتاجي عمره نهاية يف كخردة املقدرة وقيمته

 
 صلاأل  رشاء ثمن تمثل حيث ، موضوعية بطريقة األصل اقتناء تكلفة قياس يمكن•

 وتهيئته صلاأل  عىل الحصول سبيل يف املنشأة تحملتها التي النفقات جميع إليه مضافا
 . اإلنتاجية للعملية

 
 من خلصالت عند عليه الحصول املنشأة تتوقع عما كخردة لالصل املقدرة القيمة تُعرب•

 من بلباملستق يحيط ما بسبب التقدير مشاكل من لكثري تتعرض ولكنها ، األصل
 يف لألصل خردة قيمة وجود عدم املنشآت معظم تفرتض ولذلك ، التأكد عدم ظروف
. االنتاجي عمره نهاية

 أساس حساب اإلهالك أساس حساب اإلهالك
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إهالك األصول الثابتة واستنفاد املوارد الطبيعية: عارشة ال وحدةال  

 من املنشأة افيه تستفيد أن يٌتوقع التي الزمنية الفرتة تلك هو لألصل اإلنتاجي العمر•
 . خدماته

 عيالطبي والعمر ،)االقتصادي العمر أي ( لألصل اإلنتاجي العمر بني التمييز يجب•
 يف اللهاخ األصل يستمر أن الطبيعية الناحية من يمكن التي الفرتة يعكس الذي لألصل
 . اإلنتاج عىل قادرا ويكون خدماته تقديم

 . الطبيعي عمره لألصل االنتاجي العمر يتجاوز أن يُمكن ال•

  موالتقاد ، )مادية أو طبيعية عوامل( األصل استخدام : عىل اإلنتاجي العمر يتوقف•
.)وظيفية أو اقتصادية عوامل(

 

 العمر اإلنتاجي لألصل العمر اإلنتاجي لألصل
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إهالك األصول الثابتة واستنفاد املوارد الطبيعية: عارشة ال وحدةال  

 . املنتجة الوحدات أو النشاط طريقة -1

 . الثابت القسط طريقة -2

  : املعجل اإلهالك طرق -3

   .)الدفرتية القيمة من الثابت املعدل ( املتناقص الرصيد طريقة ) أ (   

 . االستخدام سنوات مجموع طريقة )ب(   

 

ً  الطرق اكثر من ) 1/2/3 ( السابقة الطرق أن : مالحظة  . االستخدام يف شيوعا

 

 : لإلهالك خاصة طرق -4

 . املخزون طريقة ) أ (   

 . واإلحالل االستبعاد طريقتا )ب(   

  

 طرق حساب اإلهالك طرق حساب اإلهالك
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إهالك األصول الثابتة واستنفاد املوارد الطبيعية: عارشة ال وحدةال  

 الفرتة يضم من بدالً  لألصل االنتاجية الطاقة عىل تعتمد االستهالك قيمة أن املنتجة الوحدات أو النشاط طريقة تفرتض
 . الزمنية

 : التاليتني بالخطوتني السنوي االستهالك احتساب يتم•
 = النشاط أو االنتاج وحدة استهالك معدل تحديد )1
 كخـردة املقـدرة القيمـة     -        األصل حيازة تكلفة  
 لألصل االنتاجي العمر خالل النشاط ساعات أو املنتجة الوحدات عدد اجمايل  
 = بالفرتة الخاص االستهالك مرصوف )2

 الفرتة خالل النشاط أوساعات املنتجة الوحدات عدد × النشاط أو االنتاج وحدة استهالك معدل
 :مالحظة •
 :ن هذه الطريقة تستخدم يف ظل توافر الرشوط التالية أ
 .تفاوت معدل استخدام األصل من فرتة محاسبية ألخرى ‐
 .امكانية تقدير الوحدات التي يمكن انتاجها من االصل خالل عمره اإلنتاجي ‐
 .ارتباط النقص يف الخدمات املتوقعة من االصل بمعدالت استخدامه ‐
 

طريقة النشاط أو الوحدات املنتجة -1 طريقة النشاط أو الوحدات املنتجة -1   
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إهالك األصول الثابتة واستنفاد املوارد الطبيعية: عارشة ال وحدةال  

   1/1/1425البيانات التالية متعلقة بإحدى اآلالت التي اقتنتها رشكة الهدى يف 
 .ريال  400.000تكلفة رشاء االلة •
 .ريال  50.000قيمة الخردة املقدرة •
 .سنوات  4 العمر اإلنتاجي املقدر•
 .وحدة  35.000إجمايل عدد الوحدات املنتجة املقدر •

 :عدد الوحدات املنتجة فعليا كما ييل 
 وحدة 6.000   1425عام 
 وحدة 142612.000عام 
 وحدة 14277.000عام 
 وحدة  142810.000عام 

 :واملطلوب •

 .حساب قسط االستهالك السنوي وقيد اليومية الالزم إلثبات االستهالك 
 

 مثال مثال
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إهالك األصول الثابتة واستنفاد املوارد الطبيعية: عارشة ال وحدةال  

 .  وحدة / ريال  10=  35.000÷ ) 50.000ــ  400.000= (معدل استهالك الوحدة •

 .ريال  X 10  =60.000 6.000=  قسط االستهالك للسنة األوىل •

 .ريال  X 10  =120.000 12.000= قسط االستهالك للسنة الثانية •

 .ريال  X 10  =70.000 7.000= قسط االستهالك للسنة الثالثة •

 .ريال  X10  =100.000 10.000= قسط االستهالك للسنة الرابعة •

 

 :قيد اليومية يف السنة األوىل •

 .مرصوف استهالك اآللة / حـ 60.000

.آلة  –مجمع استهالك / حـ 60.000

 

 الحل الحل
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إهالك األصول الثابتة واستنفاد املوارد الطبيعية: عارشة ال وحدةال  

 .هي األكثر شيوعاً يف االستخدام يف الحياة العملية 

 .عرب الفرتات الزمنية للعمر اإلنتاجي لألصل ثابتاً ومتساوياً يكون قسط استهالك األصل 

ىل أسـاس يتم احتساب مرصوف االستهالك الدوري عن طريق تقسيم التكلفة املراد استهالكها عىل العمر االنتاجي املقدر ع
 :زمني كالتايل 

 القيمة املقدرة خردة –تكلفة األصل  =      قسط االستهالك السنوي الثابت    

 عدد سنوات العمر االنتاجي املقدر                                                                  

 .يُمكن التعبري عن قسط االستهالك السنوي كنسبة مئوية •

 :مالحظة •

 .املباني  أن هذه الطريقة تعد مالئمة لتلك االصول التي يرتبط فيها تناقص منافع االصل املتوقعة مع مرور الزمن مثل - 

ن فـرتة من اوجه القصور يف هذه الطريقة عدم واقعية الفرض الذى تقوم عليه وهو ثبات املنفعة االقتصادية لألصـل مـ - 
ه أو ألخرى وثبات نفقات الصيانة واإلصالح خالل سنوات استخدامه ، كما ان من عيوبهـا أيضـا أنهـا تـؤدي اىل تشـوي

 .تضليل التحليل الخاص بمعدل العائد عىل األصول 

 

 

 طريقة القسط الثابت طريقة القسط الثابت
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إهالك األصول الثابتة واستنفاد املوارد الطبيعية: عارشة ال وحدةال  

 مثال مثال

  . 1/1/1425البيانات التالية متعلقة بإحدى اآلالت التي اقتنتها رشكة الهدى يف 
 ريال  400.000تكلفة رشاء االلة •
 ريال 50.000قيمة الخردة املقدرة •
 سنوات 4العمر اإلنتاجي املقدر •
 :الحل •

  4÷ ) 50.000ــ  400.000= (قسط االستهالك السنوي 
 ريال  87.500= 

 :قيد اليومية •
 .مرصوف االستهالك / حـ 87.500

.اآللة  –مجمع استهالك / حـ 87.500
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إهالك األصول الثابتة واستنفاد املوارد الطبيعية: عارشة ال وحدةال  

ل الثابـت يف ظل طرق االستهالك املعجل يتم تحميل األرباح عن الفرتات األوىل من استخدام األص•
 .بأقساط استهالك مرتفعة، مقارنة بتلك املحملة عىل الفرتات األخرية من استخدامه 

 

ثابـت املـراد فلسفة طرق االستهالك املعجل هي تحقيق التوافق بني نمط توزيع تكلفة األصل ال•
 .استهالكها ونمط الحصول عىل املنافع املتوقعة من استخدام األصل 

 

ا فـإن مرصوفات الصيانة واالصالحات تتزايد مع مرور سنوات العمر االنتاجي لألصل ، ومن هن•
كـون األصـل توزيع تكلفة األصل تحتسب مرصوفات أكرب لالستهالك يف السنوات األوىل عندما ي

قـل هـذه قادراً عىل انتاج تدفقات أفضل ومرصوفات استهالك أقل يف السنوات األخرية ، عندما ت
 ً  .التدفقات ويُعترب هذا توزيعاً متسقاً ومنطقيا

 
 

 طرق االستهالك املعجل طرق االستهالك املعجل



 .تحميل الفرتات األوىل بأقساط استهالك مرتفعة •

 .يطلق عليها املعدل الثابت من القيمة الدفرتية أو املعدل الثابت عىل الرصيد املتناقص •

 )2× معدل القسط الثابت = ألنها (وأيضا طريقة مضاعف القسط الثابت •

 )قسط االستهالك(طريقة حساب مرصوف االستهالك •

                                                                                              100% 

 2×       ــــــــــــــــــــــــــ              =                      حساب املعدل املضاعف     -1

 العمر اإلنتاجي  بالسنوات                                                                          

 

 املعدل املضاعف Xالقيمة الدفرتية = قسط االستهالك  -2

 

 .أن هذه الطريقة ال تأخذ قيمة األصل كخردة يف الحسبان  :الحظ •

رة خردة ، ويتوقف طبقا لهذه الطريقة يجب االستمرار يف استهالك االصل سنوياً حتى تصل القيمة الدفرتية إىل ما يعادل القيمة املقد•

 .عند ذلك احتساب االستهالك حتى ولو لم يبلغ االصل نهاية العمر اإلنتاجي املقدر أساساً 

 

الرصيد املتناقصطريقة  -أ الرصيد املتناقصطريقة  -أ   
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إهالك األصول الثابتة واستنفاد املوارد الطبيعية: عارشة ال وحدةال  

   1/1/1425البيانات التالية متعلقة بإحدى اآلالت التي اقتنتها رشكة الهدى يف 
 ريال  400.000تكلفة رشاء اآللة 

 ريال 50.000قيمة الخردة املقدرة 
 سنوات 4العمر اإلنتاجي املقدر 

 :الحل •
                                100                                        %100% 

 %50=    2× ــــــــــــــــ =    2×  ــــــــــــــــــــــــــ =           حساب املعدل املضاعف    -1
           4العمر اإلنتاجي  بالسنوات                                                                                                

 ريال x 50 = %200.000 400.000= قسط االستهالك للسنة االوىل •
 ريال x 50 = %100.000 200.000= قسط االستهالك يف السنة الثانية •
 ريال  x50 = %50.000 100.000= قسط االستهالك يف السنة الثالثة •
 ريال x 50 = %25.000 50.000= قسط االستهالك يف السنة الرابعة •

 قيد اليومية يف السنة األوىل
 مرصوف االستهالك/ حـ 200000

اآللة  –مجمع استهالك / حـ 200000

 مثال مثال
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 :من طرق اإلهالك املعجل •
 .تحميل السنوات األوىل بقيمة استهالك مرتفعة •
 .يتم احتساب االستهالك عىل نسبة عدد السنوات •

 
 قسط االستهالك(طريقة حساب مرصوف االستهالك: ( 

 
 عدد السنوات املتبقية من عمر األصل يف بداية العام                                                                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×    ) تكلفة االصل ــ قيمة الخردة= (      
 مجموع أرقام سنوات عمر األصل                                                                                  

 

السنواتطريقة مجموع أرقام  -ب السنواتطريقة مجموع أرقام  -ب   
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إهالك األصول الثابتة واستنفاد املوارد الطبيعية: عارشة ال وحدةال  

   1/1/1425البيانات التالية متعلقة بإحدى اآلالت التي اقتنتها رشكة الهدى يف 
 .ريال  400.000تكلفة رشاء اآللة •
 .ريال  50.000قيمة الخردة املقدرة •
 .سنوات  4العمر اإلنتاجي املقدر •

 الحل
 سنوات  10= 1+2+3+4= مجموع أرقام السنوات •

 ريال                                                                                          x 4/10  =140.000 350.000= استهالك السنة االوىل •
 ريال x 3/10  =105.000 350.000= استهالك السنة الثانية •
 ريال  x 2/10  =70.000 350.000= استهالك السنة الثالثة •
 ريال  x 1/10  =35.000 350.000= استهالك السنة الرابعة •

 ريال  350.000          املجموع 
 :قيد اليومية يف السنة األوىل •

 مرصوف االستهالك/ حـ 140000

اآللة  –مجمع استهالك / حـ 140000

 مثال مثال
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 طريقة املخزون -أ

 .يطلق عليها طريقة إعادة التقدير وتستخدم للعدد واألدوات الصغرية •

تنفد من لتحديد استهالك تلك األصول يتم استخدام طريقة مشابهة لطريقة تحديد املس•
 .املخزون، حيث يتم عمل جرد فعيل للعدد واألدوات أول وآخر الفرتة املالية 

 فرتةمخزون آخر ال –املشرتيات خالل الفرتة + مخزون أول الفرتة = االستهالك السنوي •

 :  يثبت محاسبياً •

 .مرصوف استهالك العدد واألدوات / حـ×                                                         

 .العدد واألدوات / حـ×                                                           

خاصةطرق أخرى  -4 خاصةطرق أخرى  -4   
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إهالك األصول الثابتة واستنفاد املوارد الطبيعية: عارشة ال وحدةال  

.طريقة االستبعاد و اإلحالل  -ب
صـول املتماثلـة تستخدم طريقتا اإلحالل واالستبعاد كأساس الحتساب مرصوفات االستهالك يف األنشطة التي تحتفظ بعدد كبري من األ  

الت يف مثـال عـدادات الكهربـاء  واملحـو (صغرية القيمة التي يكثر استخدامها واستبدالها بشكل دوري كما هو الحال يف املنشآت العامة 
 ).يف منشآت السكة الحديد والفلنكاتوقضبان السكك الحديدية  –منشآت الكهرباء 

زيـع تكلفـة تختلف طريقتي االستبعاد واإلحالل عن غريهما من طرق االستهالك الشائعة االستخدام يف كونهما ال يرتتب عليهما تو •
 :األصل عىل سنوات عمره اإلنتاجي طبقا ألسس متسقة أو منطقية ويمكن توضيح ذلك فيما ييل 

 .طبقا لها ال يتم االعرتاف بمرصوف االستهالك إال يف الفرتة التي يتم فيها استبعاد األصل : طريقة االستبعاد •

 .القيمة املحصلة من ثمن بيع هذا األصل  –) القديم(تكلفة األصل املستبعد= مرصوف االستهالك •

 :       يثبت املرصوف محاسبيا كما ييل •

 مرصوف االستهالك / حـ×                                                     

 األصول/ حـ×                                                        

 .طبقا لها ال يتم االعرتاف بمرصوف االستهالك إال يف الفرتة التي يتم فيها إحالل األصل : طريقة اإلحالل •

 .القيمة املحصلة من ثمن بيع األصل القديم  –تكلفة األصل الجديد = مرصوف االستهالك •

 :       يثبت املرصوف محاسبيا كما ييل •

 مرصوف االستهالك / حـ×                                                     

النقدية/ حـ×                                                        

 



   :مثال

 .ريال  50.000.000هـ قامت مؤسسة السكة الحديد بإنشاء خط سكة حديد بتكلفة 1420يف عام •

.  ريال  15.000.000بأخرى تكلفتها ريال  10.000.000قامت باستبعاد بعض القضبان تكلفتها االصلية    1423يف عام •
 .ريال نقداً  500.000وقد تم بيع القضبان القديمة بمبلغ 

 .حساب االستهالك وفقا لطريقتي االستبعاد واإلحالل :  املطلوب •

                       الحل

طريقة اإلحالل طريقة االستبعاد

ال يحسب استهالك/ هـ 1420يف عام  ال يحسب استهالك/ هـ 1420يف عام 

ال يحسب استهالك/ هـ 1421يف عام  ال يحسب استهالك/ هـ 1421يف عام 

ال يحسب استهالك/ هـ 1422يف عام  ال يحسب استهالك/ هـ 1422يف عام 

 :هـ 1423يف عام 

 :عند االستبعاد •

 ال يجرى قيود

 

 

 

 :عند الحصول عىل القضبان الجديدة •

 .مرصوف استهالك القضبان / حـ                     14.500.000

.النقدية / حـ      14.500.000                    

 :هـ  1423يف عام 

 )يجرى قيد يومية  إلثبات مرصوف االستهالك (:عند االستبعاد  •

 مذكورين                                           

 مرصوف استهالك القضبان/ حـ                 9.500.000        

 النقدية/ حـ                        500.000        

 قضبان –األصول / حـ       10.000000                          

 :عند الحصول عىل القضبان الجديدة •

 قضبان –االصول / من حـ                15.000.000          

النقدية/ إىل حـ  15.000.000                          
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إهالك األصول الثابتة واستنفاد املوارد الطبيعية: عارشة ال وحدةال  

 .يطلق عليها األصول املستنفدة •

 :أصول تستنفد نتيجة االستخدام •

 مثال ذلك آبار البرتول ومناجم الفحم واملعادن الطبيعية. 

 .عادة ما تستخدم طريقة معدل اإلنتاج لحساب االستهالك •

 :تكلفة املورد الطبيعي تضم •

 .املورد ) اقتناء(تكلفة رشاء  -1

 )  .الجزء األكرب(تكلفة االستكشاف أو البحث والتنقيب  -2

 .تكلفة االعداد لإلنتاج أو االنشاء والتطوير  -3

 هذه التكاليف ؟) إثبات (كيف يتم املحاسبة : السؤال   •

. يف الصفحة التالية: اإلجابة •

 املحاسبة عن املوارد الطبيعية املحاسبة عن املوارد الطبيعية
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إهالك األصول الثابتة واستنفاد املوارد الطبيعية: عارشة ال وحدةال  

ورد نفقـة تعترب جميع النفقات املتعلقة بالحصـول عـىل املـ: املورد ) اقتناء (تكلفة رشاء -1

ري املوارد الطبيعية غـ/ ، أي تحمل عىل حساب يسمى حـ) أي أصل من األصول( رأسمالية 

ند نجـاح املكتشفة هذا الحساب يقفل رصيده يف حساب يسمى حساب املوارد الطبيعية ع

ل عملية االستكشاف والتنقيب  أو يحمل عىل حساب الـدخل ويعتـرب خسـارة حالـة فشـ

 .عملية االستكشاف والتنقيب 

 :توجد ثالثة طرق : تكلفة االستكشاف أو البحث والتنقيب  -2

 :اعتبارها مرصوف يخص الفرتة التي انفقت فيها وتثبت كما ييل : األوىل  

 مصاريف االستكشاف والتنقيب/ حـ×                                           

 النقدية/ حـ×                                               
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إهالك األصول الثابتة واستنفاد املوارد الطبيعية: عارشة ال وحدةال  

إذا )   أصـل( طبقا لهذه الطريقة تعد تكلفة االستكشـاف والتنقيـب نفقـة رأسـمالية : طريقة الجهود الناجحة : الثانية 

 : ييلكما وتثبت . أصل باءت عملية االكتشاف بالفشل فإنها تعد مرصوف وليس أما إذا نجحت عملية االكتشاف  

 

 :عند نجاح االكتشاف •

 الطبيعياملورد / حـ×                                                

 النقدية/ حـ×                                                     

 :االكتشاف عند فشل •

 مصاريف االستكشاف والتنقيب/ حـ×                                                

 النقدية/ حـ×                                                     

 

 :يل ياعتبار كافة نفقات االستكشاف والتنقيب نفقة رأسمالية وتثبت كما : االجمالية طريقة التكلفة : الثالثة 

 

 الطبيعياملورد / حـ×                                                 

 النقدية/ حـ×                                                     
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إهالك األصول الثابتة واستنفاد املوارد الطبيعية: عارشة ال وحدةال  

ريال  8.000.000قامت أحدى الرشكات العاملة يف مجال استخراج البرتول بإنفاق مبلغ 

وقـد جـاءت نتيجـة .  عـىل عمليـات استكشـاف لعـدد ثمـان آبـار  1425خالل عـام 

ر بالبرئين ويقدر مقدار الزيت الخام املتواف.  االستكشاف نجاح برئين وفشل باقي اآلبار 

وقد قامت الرشـكة . ستقوم الرشكة باستخراجها خالل خمس سنوات طن  6.400.000

 . 1425خالل عام طن  500.000باستخراج 

 

 . إثبات تكلفة االستكشاف باستخدام الطرق الثالثة لإلثبات  -1: واملطلوب •

االستكشافتكاليف إثبات عىل كيفية : مثال  االستكشافتكاليف إثبات عىل كيفية : مثال    
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 طريقة اعتبار جميع النفقات مرصوفات : األوىل الطريقة •
 مرصوفات استكشاف وتنقيب / حـ                              8.000.000
 النقدية / حـ                                8.000.000

 
 طريقة الجهود الناجحة : الثانية الطريقة •

 الطبيعياملورد / حـ   2.000.000
 مرصوفات استكشاف وتنقيب / حـ     6.000.000
 النقدية/ حـ       8.000.000

 
 طريقة التكلفة الكلية: الطريقة الثالثة •

 الطبيعي املورد / حـ    8.000.000
 النقدية/ حـ      8.000.000

 الحل الحل
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تكاليف االعـداد لإلنتـاج غـري •
 .امللموسة والرضورية 

 الستخراج املوارد مثل نفقـات•
 .حفر اآلبار 

ــورد • ــة امل ــىل تكلف ــل ع تحم
.الطبيعي 

ــول• ــة بأص ــاليف املتعلق   التك
 مثل اآلالت واملعدات( ملموسة
 ) .الالزمة

ال تحمــل عــىل تكلفــة املــورد •
 .الطبيعي 

ــاباتها • ــا حس ــون له ــل يك ب
الخاصة شـأن بـاقي االصـول 

.للمنشأة الثابتة 

والتطويرتكلفة االعداد لإلنتاج أو االنشاء  والتطويرتكلفة االعداد لإلنتاج أو االنشاء    
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 وتـتلخص خطـوات حسـابهي طريقة النشـاط أو الوحـدات املنتجـة طريقة االستهالك واجبة التطبيق •
 :مرصوف االستهالك فيما ييل 

 

 :حساب التكلفة املراد استنفاذها  -1

مـر اإلنتـاجي صاىف القيمة املمكن تحقيقهـا يف نهايـة الع  –تكلفة املورد الطبيعي =  التكلفة املراد استنفاذها 
للمورد 

 

 :مع مالحظة أن •

 ل عليه عنداملبلغ املتوقع الحصو = صايف القيمة املمكن تحقيقها يف نهاية العمر اإلنتاجي املورد الطبيعي   

  .تكلفة اعادة املوقع إىل ما كان عليه عند اقتنائه      –التخلص من موقع املورد الطبيعي     

 كيف يتم حساب  واملحاسبة عىل استنفاذ املوارد الطبيعية؟ كيف يتم حساب  واملحاسبة عىل استنفاذ املوارد الطبيعية؟
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 التكلفة املراد استنفاذها                                                                                  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  الوحدة حساب معدل استنفاذ  -2

 عدد وحدات االنتاج املتوقعةإجمايل                                                                          
 
 

 .تجة املنعدد الوحدات × معدل استنفاذ الوحدة  =   تحديد مرصوف االستنفاذ املحمل عىل الفرتة  -3
 :التايل يثبت مرصوف االستنفاذ بالقيد 

 
 .الطبيعي مرصوف استنفاذ املورد / حـ×                                                         

 .الطبيعي املورد /  حـ×                                                             



 1المحاسبة المتوسطة  
Intermediate Accounting

3-حسب203

»لحادية عشر االوحدة « 
غير الملموسةصول األالمحاسبة عن 

Accounting for intangible assets
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املحاسبة عن األصول غري امللموسة: الحادية عرش  وحدةال  

 .عدم وجود كيان مادى ملموس لها•

 .عدم التأكد املصاحب للمنافع املستقبلية املتوقعة •

 .صعوبة التنبؤ بالعمر اإلنتاجي لها •

ت العالمـا، الشهرة وبراءة االخرتاع  وحقوق النرش والتأليف : أمثلتها من•
  .وتكاليف البحوث والتطوير، ومرصوفات التأسيس ، التجارية 

)املعنوية(غري امللموسة صول األ طبيعة : أوالً 

The nature of intangible assets
)املعنوية(غري امللموسة صول األ طبيعة : أوالً 

The nature of intangible assets
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 : مكانية التحديدإمن حيث : والً أ•

خرتاع كحقوق اال  بصفة منفردة بمعزل عن االصول االخرى اصول قابلة للتحديد•
 . والعالمات التجارية

 عـن االصـول االخـرى أو عـن املنشـأة اصول ال يمكن تحديدها بصفة منفردة•
 . كالشهرة

 :من حيث طريقة الحصول عليها : ثانياً •

 . عن طريق الرشاء من الغري أو عند االندماج•

.أصول يتم الحصول عليها ذاتيا كرباءة االخرتاع •

 ً غري امللموسةصول األ  )تقسيم(تصنيف :  ثانيا

classification of intangible assets
 ً غري امللموسةصول األ  )تقسيم(تصنيف :  ثانيا

classification of intangible assets
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 : املتوقعاإلنتاجي من حيث العمر : ثالثاً •

 مثـل) سواء بواسطة القانون أو عن طريق عقد ملـزم( ذات عمر إنتاجي محددصول أ•
 . االمتيازحقوق 

 . االخرتاععمرها اإلنتاجي يرتبط بعوامل اقتصادية مثل براءة صول أ•

 .ليس لها عمر محدد كالشهرة صول أ•

 : ةأاملنشمن حيث القابلية لالنفصال عن : رابعاً •

 . واالخرتاعقابلة لالنفصال مثل حقوق التأليف صول أ•

 .غري قابلة لالنفصال كالشهرة صول أ•

موسـة غـري امللباقي األصول الشهرة تختلف يف طبيعتها عن أن من هذا العرض يتضح •
اتها عن حيث ال يمكن تحديد تكلفتها بصفة منفردة من ناحية ، كما ال يمكن فصلها بذ

 نأفضـالً ، اإلنتـاجي غـري محـددة العمـر أنها ، باإلضافة األخرى املنشأة صول أباقي 
.الغري املحاسبة عليها تتطلب الحصول عليها عن طريق الرشاء من 
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 :ال يختلف تقييم األصول غري امللموسة عما سبق رشحه حيث يالحظ •

ً ييتم تقي• ه للغرض وتهيئتصل ليها النفقات الرضورية الالزمة إلعداد األ إ مها بالتكلفة مضافا
 .الذي من أجله يتم الحصول عليه 

م إذا تم الحصول عىل أصل غري ملموس مقابل إصدار أسهم أو أي أصول أخرى غري نقدية فيت•
ل غري تقييم تكلفة األصل غري امللموس بالقيمة السوقية العادلة لألسهم املصدرة أو األصو 

ليه أو القيمة السوقية لألصل غري امللموس الذى تم الحصول ع) عنه ما تم التنازل ( النقدية 
 .أيهما أكثر وضوحاً 

جموعة إذا تم الحصول عىل األصل غري امللموس يف شكل مجموعة ، فيجب توزيع تكلفة رشاء امل•
وق لكل عىل عنارص األصول املكونة للمجموعة كل عىل حده ، طبقاً للقيمة النسبية لسعر الس

.املشرتاة عنرص بالنسبة إلجمايل القيم السوقية ملجموعة األصول 

 ً املشرتاةغري امللموسة األصول تقييم :  ثالثا
)تكلفتها تحديد ( 

 ً املشرتاةغري امللموسة األصول تقييم :  ثالثا
)تكلفتها تحديد ( 
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 40ة يتم تخفيض أو إهالك األصول غري امللموسة خالل العمر اإلنتاجي املقدر أو فرت •

 .) مجلس مبادئ املحاسبة(سنة أيهما أقل

 .وسة األصول غري امللم) إطفاء(يتم استخدام طريقة القسط الثابت يف استنفاذ  •

 :قيد إثبات اإلهالك •

 .مرصوف تخفيض براءة االخرتاع / حـ

.براءة االخرتاع / حـ

   ً غري امللموسةاألصول )  إطفاء( تخفيض :  رابعا    ً غري امللموسةاألصول )  إطفاء( تخفيض :  رابعا
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ـاء بـراءة اخـرتاع منـتج معـني  1/1/1425يف • قامت احدى الرشكات برش

كما بلغت رسـوم تسـجيل ملكيـة بـراءة االخـرتاع ريال  850.000بمبلغ 

وال توجـد أي قيمـة سنوات  10ويقدر العمر اإلنتاجي بمدة ريال  30.000

 .مقدرة من بيع براءة االخرتاع يف نهاية العمر املقدر 

.إثبات حيازة براءة االخرتاع وقيد التخفيض السنوي : واملطلوب •

 مـثـال مـثـال
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 .إثبات حيازة األصل غري امللموس  1/1/25•

 .ريال  880.000=  30.000+  850.000= تكلفة األصل •

 .براءة االخرتاع / حـ 880.000

 .النقدية / حـ 880.000

 

 .إثبات تخفيض األصل غري امللموس  30/12/25•

 .ريال  88.000=  10/  880.000= قيمة  االستهالك •

 .  مرصوفات تخفيض براءة االخرتاع / حـ 88.000

.براءة االخرتاع / حـ 88.000

 حل املـثـال حل املـثـال
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غري امللموسةاألصول املحاسبة عىل : خامساً    غري امللموسةاألصول املحاسبة عىل : خامساً   

   األصولعن املحاسبة 
 ن غري امللموسة املمك

تحديدها

1
األصول  عن املحاسبة   

ال التي غري امللموسة 
 يمكن
بذاتهاتحديدها 

2
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 :املحاسبة عىل األصول غري امللموسة املمكن تحديدها  -1

ارية األسماء والعالمات التج -حقوق التأليف والنرش –براءة وحقوق االخرتاع : مثل •
 .تكاليف التأسيس   -حقوق االمتياز  -

 

 :القاعدة العامة أن تكلفة هذه األصول تحدد كما ييل •

 .إذا تم رشاؤها من الغري •

 .نفقات التسجيل واإلشهار + ثمن الرشاء = التكلفة •

 :إذا تم تصنيعها داخل املنشأة •

 .نفقات التسجيل واإلشهار فقط = التكلفة    
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) :شهرة املحل( املحاسبة عن األصول  غري امللموسة التي ال يمكن تحديدها بذاتها -2

 .تعرب عن قدرة املنشاة عىل تحقيق أرباح غري عادية •

 .أرباح أعىل من املعدل العادي لالستثمار •

 .تثبت الشهرة يف الدفاتر عند رشاء منشأة قائمة •

 
 :طرق تقييم الشهرة •

 :أسلوب التقويم الشامل  -1
 .الشهرة هي الفرق بني سعر الرشاء والقيمة السوقية لصايف األصول •

 :أسلوب تقويم االرباح الزائدة  -2
 .الشهرة هي األرباح فوق العادية الزائدة عن الربح العادي  •

 توضيح طرق تقويم الشهرة 
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 :مثال 

 ريال 500.000قامت رشكة الرشق برشاء رشكة الغرب ودفعت مبلغ  30/12/25يف 

 :وىف هذا التاريخ كانت ميزانية رشكة الغرب كما ييل 

 التزامات متداولة  150.000نقدية 200.000

 رأس املال 450.000مخزون 120.000

 )صايف(أصول ثابتة  280.000

ريال  300.000) صايف(ولألصول الثابتة ريال  150.000والقيمة السوقية العادلة للمخزون بلغت •
 .ريال  160.000وااللتزامات املتداولة 

 .ريال  106.000ومتوسط االرباح الفعلية املعدل % 20معدل الربح العادي هو •

 .وعدد السنوات املتوقع استمرار األرباح الزائدة خاللها هي ست سنوات % 25معدل الخصم املطلوب •

.فاملطلوب حساب قيمة الشهرة وقيد اثبات الرشاء باستخدام طريقة التقويم الشامل •

التقويم الشامل أسلوب  -1 التقويم الشامل أسلوب  -1
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حل املثال•
طريقة التقويم الشامل 

 استخراج صايف األصول بالقيمة السوقية العادلة•
   200.000النقدية

   150.000مخزون 
   300.000)صايف(أصول ثابتة 

 ريال  650.000إجمايل األصول 
   160.000االلتزامات املتداولة: يخصم 

 ريال 490.000صايف األصول 
 املبلغ املدفوع ــ صاىف االصول بالقيمة السوقية= قيمة الشهرة •

ريال 10.000=  490.000ــ  500.000=  الشهرة•
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تابع حل املثال•

 قيد اليومية إلثبات الرشاء و الشهرة•
 مذكورين                       

 النقدية/ حـ 200.000
 املخزون/ حـ 150.000
 األصول الثابتة/ حـ 300.000

 الشهرة/ حـ   10.000
 مذكورين                                   

 االلتزامات املتداولة / حـ 160.000

النقدية / حـ 500.000
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:أسلوب تقويم األرباح الزائدة  -2

 :يتم تحديد  قيمة الشهرة وفقا لهذا األسلوب من خالل •
 
 : الخطوة األوىل •

 .األرباح العادية املتوقعة  –متوسط االرباح الفعلية املعدل = تحديد األرباح الزائدة 
 
 :مع مالحظة أن •

 .عادي معدل الربح ال× القيمة السوقية العادلة لصايف األصول = األرباح العادية املتوقعة     
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 :األساليب التالية ألحد وفقاً تحديد قيمة الشهرة : الخطوة الثانية 
 
 : العاديالزائدة املتوقعة باملعدل رباح األ طريقة رسملة  -أ

 العاديمقلوب معدل الربح × الزائدة األرباح =   الشهرة     
 أو 
 : مناسبالزائدة املتوقعة بمعدل خصم رباح األ طريقة خصم  -ب

 معدل الخصم÷ الزائدة  األرباح =   الشهرة         
 أو 
 :الزائدة لعدد معني من السنوات رباح األ خصم  -ج

 ريال يستحق دوريا لعدد معني من السنوات 1القيمة الحالية ملبلغ × الزائدة األرباح = الشهرة       
 العاديبمعدل الربح                                             

 أو
 : السنواتالزائدة لعدد معني من رباح األ رشاء  -د 

األرباحعدد السنوات املتوقع خاللها تحقيق هذه ×الزائدة األرباح =  الشهرة       
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تحديد قيمـة  املطلوب12رقمبفرض نفس البيانات يف املثال املوجود يف رشيحة : مثال•
 الشهرة وفقاً لألساليب السابقة ؟

 :الحل •

بـاح األر  –متوسط األربـاح الفعليـة املعـدل = تحديد االرباح الزائدة : الخطوة األوىل      
 العادية املتوقعة

 ريال 8.000=     98.000      -       106.000=                                        

 :مع مالحظة أن •

 ح العاديمعدل الرب× القيمة السوقية العادلة لصايف األصول = األرباح العادية املتوقعة 

 ريال %98.000    = 20×        490.000=                                          
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 .الشهرة تحديد قيمة : الخطوة الثانية •
 
 :ي العاد الزائدة املتوقعة باملعدل رباح األ رسملة طريقة -أ
 

 .  العادي مقلوب معدل الربح × االرباح الزائدة =    الشهرة                    
 .ريال  40.000=100/20× 8.000=                 

 
 : مناسبطريقة خصم  االرباح الزائدة املتوقعة بمعدل خصم  -ب

 
 .معدل الخصم  ÷ االرباح الزائدة  =     الشهرة

 .ريال  32000= 25/100÷   8.000=                  
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 :سنوات  6 الزائدة لعددرباح األ خصم  -ج
 

       6لعدد دورياً ريال يستحق  1القيمة الحالية ملبلغ × الزائدة األرباح =  الشهرة         
 %20بمعدل سنوات 

 ريال  26.608=     3.326×               8.000= 
 

 : السنواتالزائدة لعدد معني من رباح األ رشاء  -د 
 

 األرباحالسنوات املتوقع خاللها تحقيق هذه عدد ×  الزائدة األرباح =   الشهرة         
ريال 48.000=     6×          8.000=  



 1المحاسبة المتوسطة  
Intermediate Accounting

3-حسب203

»عشر الوحدة الثانية « 
المحاسبة عن االستثمارات
Accounting for investment 
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يعـة حسـب طبيمكن التفرقة بني االستثمارات عىل أساس معيـارين املعيـار األول  •
حتفـاظ حسب الغرض من االقتناء أو املدة  التي يتم اال أما املعيار الثاني  االستثمارات

 : باألوراق خاللها

 :أوالً وفقا ملعيار طبيعة االستثمارات هناك •

 .اوراق مالية تمثل حقوق ملكية االستثمارات يف  -1         

مثـل (ةاوراق مالية تمثل مديونية الغري أو صكوك دائنة للرشـكمارات يف تثاالس -2        
 ).رشاء سندات مصدرة من قبل الغري

 :ثانياً وفقا ملعيار املدة هناك •

 . )مؤقتة(جل االستثمارات قصرية األ  -1         

 . جلاالستثمارات طويل األ  -2         

التعريف باالستثمارات:  أوالً  التعريف باالستثمارات:  أوالً    
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 .املدة عىل التصنيف وفقا ملعيار اعتماداً وتتم املحاسبة عىل االستثمارات •
ة التفرقة بني االسـتثمارات قصـرية االجـل واالسـتثمارات طويلـهو أساس والسؤال ما •

 ؟االجل
 
 :هما األجل قصرية أنها لتصنيف االستثمارات عىل  رشطنييجب توافر : اإلجابة •

ة يف فرتة نقديالتحول إىل تكون هذه االستثمارات قابلة للبيع بمعنى ان تكون سهلة أن •
 .مالية مخاطر دون تحمل قصرية 

ض املؤقـت للفـائهو االسـتثمار يكون الغرض الرئييس من رشاء هذه االستثمارات أن •
 أو السـنةالجـاري اىل نقدية خـالل دورة التشـغيل هو تحويلها القصد النقدي  أي أن 

 .أيهما أطول املالية 
 

 . األجلطويلة أنها يف حالة غياب هذين الرشطني تصنف االستثمارات عىل  ملحوظة•
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يتم تصنيف االوراق املالية ) 115(مجلس معايري املحاسبة األمريكي رقم وفقا ملعيار •
 :التي يتعامل معها يف احد املجموعات التالية 

 

 .لتاريخ االستحقاق  املقتناةالسندات  -1

 .بغرض اإلتجار  املقتناة) األسهم والسندات ( األوراق املالية  -2

 .املتاحة للبيع ) األسهم والسندات ( األوراق املالية  -3

 

 :ة وفيما ييل توضيح كيفية املحاسبة عىل كل مجموعة من املجموعات السابق•

تصنيف االستثمارات: ثانياً  تصنيف االستثمارات: ثانياً    
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:لتاريخ االستحقاق  املقتناةالسندات  -1

ً يتم اثباتها بتكلفة االقتناء وهو سعر الرشاء مضاف•  .طة بالرشاء ليه جميع النفقات املرتبإ ا

 .يتم اسرتداد القيمة االسمية للسندات يف نهاية فرتة االستحقاق •

ً إويتم الحصول عىل فائدة دورية بمعدل •  . سمى محدد مقدما

 . رشاءأو بخصم  رشاءقد يتم الرشاء بعالوة •

املحـدد مقـدماً عـىل هـذه  سـمىيكون معدل الفائـدة األ عندما  رشاء الرشاء بعالوة يكون•
 .السوق الفائدة السائد يف أكرب من معدل  السندات

املحـدد مقـدماً عـىل هـذه  سـمىيكون معدل الفائدة األ عندما  خصم رشاءالرشاء ب يكون•
 .السوق الفائدة السائد يف من معدل  أقل السندات

.  ثبات الرشاء بالقيمة االسمية أو بالتكلفةإيتم •



من رشكـة النرصـ قيمتـه  برشاء سندات منشأة الفالحقامت  1/5/1425يف : مثال •
و  1/1أي يف ( تدفع كل ستة اشهر% 12ريال وتحمل معدل فائدة  100.000االسمية 

ـاء )من كل عام  1/7 ريـال باإلضـافة اىل الفوائـد  105.000 وقـد بلـغ سـعر الرش
 .املستحقة 

  

 ؟) أي االثبات يف دفاتر منشأة الفالح(  ثبات السنداتإقيد  واملطلوب•

 : الحل•

 :توضيح العملية •

 

1/1                   1/5                   1/7                              30/12 

 تاريخ الرشاء         تاريخ استحقاق                                       

 الفائدة                                                                          
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وهى عبـارة عـن ( ريال  105.000يف تاريخ الرشاء تقوم منشأة الفالح بسداد ثمن الرشاء  •
الفائدة املستحقة ملنشـأة النرصـ عـن ) +  عالوة الرشاء  5000قيمة اسمية  و   100.000

 )4.000= 4/12×%12×100.000(  1/5اىل  1/1الفرتة من 

 التي تتحملها منشأة الفالح تتمثل يف  ) االقتناء ( معنى هذا أن تكلفة الرشاء •

 الفوائد املستحقة لرشكة النرص+ عالوة الرشاء + القيمة االسمية                       

                          100.000            +5.000              +4.000  

 

 ؟ 1/5كيف يتم اثبات تكلفة الرشاء يف دفاتر منشأة الفالح يوم : السؤال 

نـاء الن الفوائد التي تدفعها رشكة الفالح لرشكة النرص ال تعد مـن تكلفـة االقت: ملحوظة •
وبالتايل  1/7منشأة الفالح سوف تقوم بتحصيل الفائدة من الرشكة املصدرة للسندات يوم 

 . 1/7حتى   1/5تعد الفوائد التي تمثل ايراد ملنشأة الفالح هو الفائدة من 



اء بأقـل أي الرشـ ( وعند وجود خصم الرشاء ) االثبات بالقيمة االسمية( يف ظل اتباع الطريقة األوىل •
هـوة  من القيمة االسمية أو بمعنى آخر ثمن الرشاء أقل من القيمة االسمية والخصم يف هذه الحالة

ـــا  ـــرق بينهم ـــدائن ) الف ـــب ال ـــر يف الجان ـــراد يظه ـــل إي ـاء يمث ــ ـــم الرش ـــإن خص .ف
 

ـاء السـ: مثال آخر • ندات بفرض  نفس البيانات يف املثال السابق عدا انه قامت منشـأة الفـالح برش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــغ  .ريـــــــــــــــــــــــــــــــــال  97.000بمبل

إثبات السندات يف دفاتر منشأة الفالح وفقاً لطريقتي االثبات ؟ املطلوب

اثباتها بتكلفة الحصول عليها: الطريقة الثانية  إثباتها بالقيمة االسمية:  الطريقة األوىل

 مذكورين                          

 .االستثمارات يف السندات / حـ             105.000

 .الفوائد املستحقة / حـ                    4.000

.النقدية  / حـ                 109.000

 مذكورين 

  . االستثمارات يف السندات/ حـ             100.000

 .عالوة رشاء السندات / حـ                    5.000

 .الفوائد املستحقة / حـ                      4.000

 .النقدية / حـ                   109.000



 : تمهيد الحل  •
 100.000= القيمة االسمية للسندات •
   3.000=  97.000ــ  100.000= خصم رشاء السندات •
 4.000=  الفوائد املستحقة لرشكة النرص •

 :الحل •
 .ثبات بالقيمة االسمية اإل : الطريقة األوىل  •

 مذكورين                                            
 االستثمارات يف السندات / حـ                100.000

 الفوائد املستحقة / حـ                      4.000
 مذكورين                                                 

 )4000الفوائد +  97000السندات  ىفاملبلغ املدفوع ( النقدية / حـ                   101.000  
 خصم رشاء السندات / حـ                          3.000  

 االثبات بالتكلفة •
 مذكورين                                          

 السندات  االستثمارات يف/ حـ                  97.000
 الفوائد املستحقة / حـ                      4.000

 النقدية  / حـ                   101.000
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بغرض االتجار املقتناةاالستثمارات  -2

 . انيةبغرض إعادة البيع مرة ث ىتقتنأي   االستثمارات املقتناة بغرض االتجارهي •

 :تتم املحاسبة عليها وما يتصل بها من أرباح يف االحوال التالية •

 

 

 

 

 

 

التوضيـــــــــــــــــــــح   

 عند االقتناء
)الرشاء ( 

1

عند 
تحصيل 
أرباحها

2

عند إعداد 
القوائم 
املالية

3

عند بيعها

4
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ـاء يف تـاريخ  تجـاربغـرض اإل  املقتناةاالستثمارات املحاسبة عىل :  1 اتهـا يف اثب( الرش
 ) : الدفاتر

ً وهى  تكلفة الرشاء تثبت ب• لقة بالرشاء أي تكاليف متع هالي تضم سعر الرشاء مضافا
 .مثل مصاريف السمرسة ورسوم التسجيل 

 :وتثبت كما ييل •

 .االستثمارات قصرية األجل / حـ×××                                                   

 .النقدية أو البنك / حـ×××                                                     

 

 :عند استالم أرباح هذه االستثمارات  تثبت كما ييل :  2

 .النقدية / حـ×××                                                  

 .ايرادات االستثمارات / حـ×××                                                    
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 :ايل امليف قائمة املركز إظهارها تقويم االستثمارات ألغراض إعادة القوائم املالية يتم إعداد عند :  3
كلفة ت  -القيمة السوقية لالستثمارات =   الحيازة غري محققة ) أو خسائر( يتم تحديد مكاسب  -1      

 .االستثمارات 
 :ييل تثبت مكاسب الحيازة غري املحققة كما  -2     

 التعديالت يف القيمة السوقية/ حـ   ×××                                                         
 محققةمكاسب أو خسائر حيازة غري / حـ×××                                                              

 
 /حـ مكاسب أو خسائر حيازة غري محققة يقفل يف قائمة الدخل  أما/ حـعىل هذا القيد ان يرتتب •

 .السوقية التعديالت يف القيمة 
تنـاة بغـرض االسـتثمارات املقعىل جمعاً شكلياً ) مجموعاً ( املايل مضافاً يف قائمة املركز فيظهر  •

 . تجاراال 
 
تحـدث عنـدما يكـون سـعر السـوق اقـل مـن ( يف حالة خسائر الحيازة غري املحققة : ملحوظة •

 ) .2(يتم اجراء عكس ما سبق اجراؤه يف رقم ) التكلفة



 :بغرض اإلتجار  املقتناةعند بيع االستثمارات  -4
 :الخطوات    

 عمولة السمرسة ومصاريف البيع -ثمن البيع  = تحديد صايف ثمن البيع  –أ    
 تكلفة الرشاء -صايف ثمن البيع  ) = الخسائر املحققة( تحديد صايف املكاسب  -ب  
 :تثبت محاسبياً كما ييل  -ج   

 :حالة املكسب *               
 ) .صايف ثمن البيع ( النقدية / حـ×××                                                     

 مذكورين                                                                 
 )تكلفة رشاء االستمارات( االستثمارات قصرية االجل / حـ××                                                          
 )املكسب(محققة من بيع االستثمارات ) خسائر ( مكاسب / حـ×                                                            

                                       ---------------------------------------------------------------- 
 

    :حالة الخسارة *                 
 مذكورين                                                          

 ) .صايف ثمن البيع ( النقدية / حـ×××                                                         
 )الخسارة(محققة من بيع االستثمارات ) خسائر ( مكاسب / حـ×                                                            

                                                                  
 )تكلفة رشاء االستمارات( االستثمارات قصرية االجل / حـ××                                                          
                                                



 : تجار بيانها كالتايلبغرض اإل  مقتناةقامت املنشأة برشاء أسهم  1/1/1425يف 

 .ريال  50من أسهم رشكة سابك سعر السهم  يسهم عاد  100•

 .ريال للسهم  75من أسهم رشكة املصايف بسعر  يسهم عاد  300•

 . ريال  80من أسهم رشكة مكة سعر السهم  يسهم عاد  200•

سـهم قـدرها تسلمت الرشكة توزيعات أرباح عن هذه األ  1425وخالل الربع االول من عام •
 . ريال  3.000

ريال وسـهم  60سهم سابك :  سعار االسهم يف السوق كما ييلأول كانت وىف نهاية الربع األ •
ً  70ريال وسهم مكة  70املصايف   . ريال أيضا

 : واملطلوب•

 . حساب إجمايل مكاسب أو خسائر الحيازة غري املحققة عن الربع األول -1 

.إجراء قيود اليومية الالزمة  -2 

 مثــــال مثــــال
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 :حساب إجمايل مكاسب أو خسائر الحيازة غري املحققة كما يىل •

 )  خسارة(الفرق مكسب أو السوقالتكلفة 

   5.0006.0001.000أسهم سابك •

 )  1.500(22.50021.000أسهم املصايف•

 )2.000(  16.00014.000أسهم مكة •

                                                                                      ----------- 

   )2.500(  إجمايل املحفظة•

 صفر     الرصيد السابق للتعديالت •

 )2.500(  )دائن(التعديالت ف القيمة السوقية •

ريال 2.500إجمايل خسائر الحيازة غري املحققة •

 الحـــل الحـــل
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 1/1/1425يف  )بالتكلفة(إثبات اقتناء االستثمارات  •

 االستثمارات قصرية االجل يف االسهم / حـ 43.500

 النقدية / حـ 43.500

 30/3/1425استالم توزيعات االرباح يف •

 النقدية / حـ 3.000

 إيراد االستثمارات/ حـ 3.000

   30/3/1425 ىفاثبات خسائر الحيازة غري املحققة عن الربع االول •

 خسائر الحيازة غري املحققة / حـ 2.500

التعديالت يف القيمة السوقية / حـ 2.500

قيود اليومية–تابع الحــــل  قيود اليومية–تابع الحــــل    
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 :بافرتاض نفي بيانات املثال السابق باإلضافة إىل البيانات التالية •

 69ريال لسهم سابك ،  62: القيمة السوقية لألسهم يف نهاية الربع الثاني كما ييل •
 .ريال ملكة  75ريال لسهم املصايف ، 

 7.000لغ وىف نهاية الربع الثاني قامت الرشكة ببيع أسهم رشكة سابك بالكامل بمب•
 .ريال  300ريال وبلغت مصاريف السمرسة 

 

ومية حساب مكاسب أو خسائر الحيازة عن الربع الثاني وإجراء قيود الي: واملطلوب •
.الالزمة 

 مثــــال مثــــال
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 :حساب مكاسب أو خسائر الحيازة غري املحققة عن الربع الثاني كما يىل•

 الفرق              السوقالتكلفة 

   1.200            5.0006.200أسهم سابك

 )1.800(          20.700   22.500سهم املصايفأ

 )1.000(                      16.00015.000أسهم مكة 

 )  1.600(          إجمايل املحفظة

   2.500            )دائن(الرصيد السابق للتعديالت 

   900مكسب)مدين(التعديالت املطلوبة يف القيم السوقية 

 الحـــل الحـــل
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 :  ثبات مكاسب الحيازة غري املحققة عن الربع الثاني إ•
 التعديالت يف القيمة السوقية / حـ 900

 مكاسب الحيازة غري املحققة / حـ 900
 
 :إثبات بيع أسهم رشكة سابك •

 ريال 6.700=  300 - 7000= صايف سعر البيع 
 ريال  1.700=  5.000ــ  6.700= الربح املحقق 

 النقدية / حـ        6.700               
 االستثمارات قصرية األجل يف األسهم/ حـ 5.000
 املكاسب املحققة عن بيع األسهم / حـ 1.700

 

قيود اليومية–تابع الحــــل  قيود اليومية–تابع الحــــل    
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السـندات (هي تلك االستثمارات التي لم يتم تصنيفها ضـمن املجمـوعتني السـابقتني  
 ) . تجاربغرض اإل  املقتناةاالستثمارات و لتاريخ االستحقاق  املقتناة

 

 :املحاسبة عىل االستثمارات املتاحة للبيع •

 ماراتال تختلف املحاسبة عىل االستثمارات املتاحـة للبيـع عـن املحاسـبة عـن االسـتث
الج يف فيما عدا ان مكاسب أو خسائر الحيازة عري املحققة ال تعـ بغرض االتجار املقتناة

من قائمة الدخل كما سبق ولكن يتم التقرير عنها كقيمة صـافية يف بنـد منفصـل ضـ
 .حقوق امللكية حتى يتم تحقيقها 

580-577ص راجع الكتاب 

االستثمارات املتاحة للبيع: ثالثاً  االستثمارات املتاحة للبيع: ثالثاً    




