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  العر�ي للمحاسب=ن القانوني=ن. جميع ا#:قوق محفوظة.الدو�� للمجمع   2012حقوق التأليف محفوظة 

  

  العر�ي للمحاسب=ن القانوني=ن:الدو�� جمع يDشر عن طر@ق  امل

  11192، عمان 922104ص.ب: 

  +L5100900-6 -962اتف: 

  +962-6-5100901فاكس: 

  اململكة األردنية الUاشمية-عمان

  

  2012/4/1403رقم اإليداع لدى دائرة املكتبة الوطنية: 

  

العر�ـي للمحاسـب=ن القـانوني=ن أو الـدو�� جميع ا#:قوق محفوظة، وال يجوز إعادة ترجمة أي جزء من املطبوعات الcd يصـدرLا املجمـع 

إعــادة طبعUــا أو tuــUsا أو إســتخدامUا بأيــة شــ+ل مــن األشــ+ال جميعUــا أو rعضــUا أو بإســتخدام أيــة وســائل إلكjkونيــة أو مي+انيكيــة أو 

� الوقــت الــراLن أو الdــc ســ{تم اخjkاعUــا فيمــا rعــد، بمــا vــ� ذلــك التصــو@ر والtyــ"يل أو أي نظــام لتخــز@ن غ=Ljــا مــن الوســائل املعروفــة vــ

 العر�ي للمحاسب=ن القانوني=ن.  الدو�� املعلومات وإسjkجاعUا دون إذن خطي مسبق من املجمع

 

نعون عـن التصـرف باإلعتمـاد ع�ـ� والناشرون مسؤولية أية خسارة تحدث ألي من األ�sاص الذين يتصرفون أو يمت يتحمل املجمعال 

 الواردة L �vذا املDشور، سواًء �انت ا#sسارة ناجمة عن اإلLمال أو خالف ذلك. املادة

  

العر�ـي للمحاسـب=ن القـانوني=ن باللغـة  الـدو�� عر�ي معتمـد، Lـو الـنص الـذي uشـره املجمـعدو�� إداري إن النص املعتمد مل��اج  محاسب 

  مباشرة من املجمع. الرجاء إرسال املطبوعات والقضايا املتعلقة بحقوق التأليف إ��:ا#:صول ع�� �tu منھ  العر�ية، و@مكن

  

  
   @ascasociety.orgiinfoبر@د إلكjkوuي:   

  .ascasociety.orgiwww موقع إلكjkوuي: 

 

  

  

   



  زمالء املUنة العربإ�� 

  

إ�ـ�  أع�� املعاي=j الدوليـة وذلـك Lديـةوالذي أعد وفق  عر�ي معتمددو�� إداري لشUادة محاسب  املواد الدراسية م��اجب+ل إع�kاز أقدم 

  .�v القطاع العام وا#sاص املمارس=ن زمالء املUنة العرب من خر@�� املحاسبة واملحاسب=ن

  

مختــارة مــن األســاتذة املعــروف=ن مــن عــدد مــن ا#"امعــات العر�يــة واألجن¢يــة، إ�ــ� أن تــم إنجــاز لقــد بــذلت جUــود مضــDية شــارك ف �ــا نخبــة 

 ووضعUا بتصرف طلبة املجمع وا#"امعات العر�ية بما تحتو@ھ من معلومات متطورة مواكبـة للمسـتجدات 
ً
كتب امل��اج وتقييمUا علميا

لومـــات، و�ـــذلك يكـــون املجمـــع الUيئـــة املUنيـــة العر�يـــة الوحيـــدة الdـــc تـــدرس vـــ� علـــم املحاســـبة واإلدارة واملراجعـــة واإلقتصـــاد وتقنيـــة املع

  وتؤLل وفق امل��اج الدو��.

  

والنجــاح للدارســ=ن ول+ــل  ا#s=ــjأتقــدم بــوافر الشــكر والتقــدير ل+ــل مــن ســاLم وعمــل بجــد وإخــالص إلعــداد مــواد امل��ــاج، و�ــل أمنيــات 

Uتطو@ر قدراتھ امل �� ع
ً
  نية والعلمية.زميل وطالب علم §عمل جاLدا

  

 أتقـــدم بخـــالص الشـــكر للـــزميل=ن الـــدكتور أســـامة ع�ـــ� طبـــارة 
ً
للعلـــم واملUنـــة وع�ـــ�  دعمUمـــاع�ـــ� والـــدكتور عبـــد الســـالم كشـــادة وختامـــا

  مساLم¨�ما املUنية والفنية �v مس=jة املجمع.

  

  2012إبر@ل  30ان �v عّم 

  

   ھطالل أبوغزال

  رئ{س مجلس اإلدارة 
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  ةیالفصل التعلیم أهداف 

  التالیة: باألمورملمًا  یكون القارئ أنیتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 

  .األخرىسبة اطبیعة المحاسبة المالیة وما یمیزها عن فروع المح -

  القوائم المالیة وطبیعة البیانات التي یحتاجونها. ومستخدم -

  .القوائم المالیة الرئیسیة -

  البیانات التي تقدمها المیزانیة ومدى الفائدة التي یتوقع الحصول علیها من القائمة. -

  ومدى الفائدة التي یتوقع الحصول علیها من القائمة. البیانات التي تقدمها قائمة الدخل -

  البیانات التي تقدمها قائمة التغیر في حقوق الملكیة ومدى الفائدة التي یتوقع الحصول علیها من القائمة. -

  قع الحصول علیها من القائمة.البیانات التي تقدمها قائمة التدفقات النقدیة ومدى الفائدة التي یتو  -
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  مقدمة. 1
ومحاسبة التكالیف  اإلداریةالمحاسبة المالیة والمحاسبة ال الحصر هناك عدة فروع للمحاسبة منها على سبیل المثال 
   شأةالمنلدى بتسجیل العملیات المالیة عند حدوثها المحاسبة المالیة وتدقیق الحسابات ونظم المعلومات المحاسبیة. تهتم 

ذات العالقة (خارجیة  لألطرافومن ثم تصنیف هذه العملیات وتلخیصها وعرضها على شكل قوائم مالیة یتم تزویدها 
  .المنشأةالتي لها مصالح واهتمامات بوداخلیة) 

  

لبیانات ا إیصالالخارجیة والتي یتم من خاللها  واألطراف المنشأةالرئیسة بین  اإلتصالوسیلة المحاسبة المالیة وتعتبر 
  . اإلقتصادیةالقرارات  إتخاذفي عملیة  اذات العالقة لمساعدته لألطرافالمالیة 

  

في  تهاوذلك لمساعد المنشأة بأمورالمهتمة الخارجیة  لألطرافن تكون البیانات التي تقدمها المحاسبة المالیة مفیدة یجب أ
 .قیةوالموثو مالئمة ن تتصف باللبیانات مفیدة یجب أ. وحتى تكون االمالي هاووضعللمنشأة المالي  األداءالتعرف على 

وجد معاییر ومبادىء الداخلیة بالمعلومات التي تحتاجها وال ی األطرافتزوید  إلىالتي تهدف  اإلداریةوبخالف المحاسبة 
خارجیة ال األطرافتركز المحاسبة المالیة على تزوید  الخاصة بها؛البیانات  إعدادفي عملیة تباعها ملزمة یتوجب إ

وذلك من خالل قوائم  األطرافمثل المستثمرین والمقرضین والجهات الحكومیة بالمعلومات التي تحتاجها تلك للمنشأة 
القوائم  إعدادبها في مراحل  اإللتزاممتعارف علیها یتم محاسبیة  وأسسمعاییر ومبادىء بموجب ونشرها  إعدادهامالیة یتم 
من قبل مدقق الحسابات الخارجي  یة التي تقدمها المحاسبة المالیة بخضوعها للتدقیقكما تتصف البیانات المالالمالیة. 

  من المصداقیة والموثوقیة علیها.مزید ضفاء إل
  

  معاییر المحاسبة . 2
معاییر محاسبیة مقبولة قبوًال لتلك القوائم وفقًا  إعداد، یتم لموثوقیة واإلتساقفي سبیل الحصول على قوائم مالیة تتصف با

المحاسبیة منها على سبیل المثال ال  واألسسالمعاییر  بإصدارعامًا. وهناك العدید من الهیئات المهنیة التي تقوم 
   .في أمریكا (FASB) مجلس المعاییر المحاسبیة المالیةالحصر 

  

لعالم، وبالتالي لدى دول امقبولة عالمیًا وجود معاییر لهناك حاجة  أصبح، وانتشار الشركات الدولیة في ظل العولمةو 
  ما یلي: إلىظهرت الحاجة 

  معاییر محاسبیة مقبولة عالمیًا. إصداروجود جهة مهنیة تهتم بتنظیم عملیة  .1
 القوائم المالیة. إعدادفي الطرق والسیاسات والمبادىء المحاسبیة المستخدمة في  اإلتساقوجود درجة من  .2

 ذات العالقة. األطرافجها عن البیانات التي تحتا اإلفصاحمن  األدنىتلبیة الحد  .3

) Standards International Accounting Committeeتشكلت لجنة معاییر المحاسبة الدولیة (ولتلبیة ما سبق 
اسبة الدولي الذي عقد في من خالل مؤتمر المحونشر معاییر المحاسبة الدولیة  إعدادفكرة جاءت ، وقد 1973عام 

ة من یهیئة محاسب 152كان مجلس معاییر المحاسبة الدولي یضم  2000ل العام مع حلو . و 1972سترالیا عام أسیدني ب
لجنة  تنشر وقد  .تسمح باستخدامها أودولة تتبنى المعاییر الدولیة  115كان هناك  2010، وبحلول العام دولة 112
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 اآلخرحذف والبعض ، بعض هذه المعاییر 1973عام  اتأسیسهمنذ معیار محاسبي دولي  41معاییر المحاسبة الدولیة 
  جرى دمجها. أخرىتم تعدیله عدة مرات وهناك معاییر 

  

 IASB   Board ، تم تغییر اسم لجنة معاییر المحاسبة الدولیة لیصبح مجلس معاییر المحاسبة الدولیة2001 العامفي 
International Accounting Standards . ل على بالعمالذي حل محل اللجنة قام المجلس  2001في العام

 International Financial(التقاریر المالیة  إلعدادعلیها المعاییر الدولیة  أطلقمن المعاییر  أخرىمجموعة 

Reporting Standards (IFRS(،  التقاریر المالیة. إلعدادمعاییر دولیة  9صدر كان قد  2011ومع حلول العام 
معیار، حیث تم من  41دادًا لمعاییر المحاسبة الدولیة البالغ عددها متإالتقاریر المالیة  إلعدادالمعاییر الدولیة وتمثل 

) تعدیل وتنقیح لبعض معاییر المحاسبة الدولیة. 8مثل المعیار رقم ( التقاریر المالیة إلعدادالمعاییر الدولیة خالل بعض 
المؤسسات على تبني المعاییر  وأال یملك القوة إلجبار الشركات  مجلس معاییر المحاسبة الدولیةن أ إلىویجب التنویه 

  . 1التي یقوم بإعدادها ونشرها
  

  نظام القید المزدوج. 3
واعداد  هاتصنیفثم تقوم المحاسبة المالیة على نظام القید المزدوج وذلك لغایات تسجیل العملیات المالیة عند حدوثها ومن 

دائن،  واآلخرمدین  أحدهماطرفان  المنشأةیة تحدث في ن لكل عملیة مالأالقوائم المالیة. وتقوم فكرة القید المزدوج على 
یكمن التعبیر عنها كل عملیة  بأنهاوتعرف العملیة المالیة  مع وجوب تساوي قیمة الطرف المدین والطرف الدائن.

مدین  أحدهماحقوق الملكیة، ویكون لها طرفان  أو المنشأة إلتزامات أو أصولتغییر في  إلىتؤدي بوحدات نقدیة و 
  مصاریف الرواتب. المنشأةمن البنك ودفع  المنشأةقتراض على العملیات المالیة إ األمثلةن دائن. وم آلخروا
  

  :اآلتي على النحوتتم مراحل الدورة المحاسبیة  فإنوباستخدام نظام القید المزدوج 
  .المنشأةالعملیات المالیة التي تحدث في تحدید  .1
 بوحدات النقد. ةالعملیات المالیقیاس  .2

 .العملیات المالیة نتیجة تأثرتتحدید الحسابات التي  .3

 .بالعملیات المالیة تأثرتالنقصان في الحسابات التي  أوتحدید مقدار الزیادة  .4

 عن طریق القیود المحاسبیة.تسجیل العملیات المالیة في المستندات المحاسبیة ودفاتر الیومیة  .5

 .األستاذدفتر  إلىترحیل القیود المحاسبیة  .6

 میزان المراجعة. إعداد .7

 قیود التسویات الالزمة. إعداد .8

 القوائم المالیة. إعداد .9
  

                                                           
 الموقع التالي: إلىیرجى الدخول  التقاریر المالیة إلعدادالمعاییر الدولیة طالع على ملخص لمعاییر المحاسبة الدولیة و لإل 1

http://www.iasplus.com/standard/standard.htm  
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  نظام القید المفرد
التي تعتمد نظام  المنشآتنظام بدیل لنظام القید المزدوج هو نظام القید المفرد، حیث ال تستخدم  المنشآتتستتخدم بعض 

 المنشآتتتمكن هذه  ىللذمم المدینة والذمم الدائنة. وحتنما تكتفي بمسك حسابات أصولیة وكاملة وإ القید المفرد حسابات 
صافي  إیجادلتزاماتها في نهایة كل فترة مالیة ومن ثم وإ  أصولهاخسارة تقوم بجرد  أومن ربح  أعمالهامن تحدید نتیجة 

رة یتم تحدید في نهایة الفت األصولمع صافي  األصول في بدایة الفترةحقوق الملكیة. وبمقارنة صافي  أي األصولقیمة 
في نهایة الفترة عما كانت علیه في بدایة  األصولخسارة الفترة، حیث تكون النتیجة ربح في حالة زیادة صافي  أوربح 

  الفترة وتكون خسارة في حالة العكس.
 

  )1مثال (
  كما یلي: شأةالمنالمستحقة على  واإللتزاماتالتي یمتكها زید  األصولكانت  1/1/2011فردیة وفي  منشأةیمتلك زید 

  

  نقدیة  دینار 5000
  ذمم مدینة  15000
  بضاعة  65000
  ومعدات أثاث  10000
  ذمم دائنة  12000

  

  لتزاماتها فظهرت على النحو التالي:وإ  المنشأة أصولوعند جرد  31/12/2011في  أما

  نقدیة  دینار 4000
  ذمم مدینة  20000
  بضاعة  80000

  ومعدات أثاث  6000
  ذمم دائنة  15000

  ستعماله الشخصي.إل المنشأةدینار نقدًا من  4000مبلغ  2011وقد سحب زید خالل العام 
  .2011ارة للعام خس أوزید من ربح  منشأة أعمالنتیجة  تحدید :المطلوب

  
  )1حل مثال (

 – 10000+  65000+  15000+  5000دینار ( 83000مبلغ  1/1/2011(حقوق الملكیة) في  األصولتبلغ صافي 
12000.(  

 6000+  80000+  20000+  4000دینار ( 95000فتبلغ  31/12/2011(حقوق الملكیة) في  األصولصافي  أما
– 15000.(  

(المسحوبات الشخصیة) =  4000+  83000 – 950000=  2011عن العام  المنشأة أعمالنتیجة  فإنوبالتالي 
  دینار. 16000
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  النقدي واألساس اإلستحقاق أساس. 4
 اإلستحقاق أساسوالمصاریف التي تحدث خالل الفترة، هما  باإلیراداتعتراف ساسان لإلأالمحاسبة المالیة  خدم فيتیس

نتیجة  إظهارمالئمة في  أكثر ألنهالهادفة للربح نظرًا  المنشآتمن قبل  اإلستحقاق أساسیستخدم  .النقدي واألساس
فیستخدم  اإلستحقاق أساسسهولة في التطبیق من  أكثرعتبر والذي یالنقدي  األساس أما، ووضعها المالي المنشأة أعمال

  .والقطاع الحكومي غیر الهادفة للربح المنشآتمن قبل بعض 
  

وبغض النظر عن المبلغ النقدي  اإلیرادتحقق  دبكل فترة عن ةالخاص باإلیرادات اإلعترافعلى  اإلستحقاق أساسیقوم 
المصاریف  أماتقدیم الخدمة.  أوعند عملیة بیع البضاعة  اإلیراد ققیتح اإلستحقاق أساسوحسب . اإلیرادالمقبوض عن 

  من الخدمة وبغض النظر عن المبلغ النقدي المدفوع عن المصروف. المنشأة إستفادة درف بها عنتفیع
  

ف فیعترف المصاری أما، نقداً  فیها اإلیراداتقبض تفي الفترة التي  باإلیرادات اإلعترافتم بموجبه النقدي فی األساس أما
  نقدًا.فیها بها في الفترة التي تدفع 

  

  الرئیسیة القوائم المالیة . 5
التي  اإلقتصادیة لألحداثتمثل هذه القوائم ملخص رئیسیة ربع قوائم مالیة ونشر أ إعدادیتم من خالل المحاسبة المالیة 

  :اآلتيي الفترات السابقة. وتتمثل القوائم المالیة ف أوخالل الفترة  المنشأةحدث في 
  المیزانیة (قائمة المركز المالي)  .1

    قائمة الدخل .2
   المحتجزة) األرباحة (قائمة یقائمة التغیر في حقوق الملك .3
  قائمة التدفقات النقدیة  .4
  .أخرىالمرافقة للقوائم، وتشمل ملخصًا للسیاسات المحاسبیة الهامة ومعلومات توضیحیة  اإلیضاحات .5
  

القوائم  فإن، )1رقم ( بالقوائم المالیة ذات الغرض العام، ووفقًا لمعیار المحاسبة الدولي أعالهویطلق على القوائم المالیة 
 أوال یملكون سلطة الحصول على البیانات الذین مستخدمي القوائم المالیة  إحتیاجاتذات الغرض العام تعد لتلبیة المالیة 

في السنة،  األقلالقوائم المالیة مرة واحدة على  عدادإ  المنشأةویتوجب على قوائم تلبي حاجاتهم الخاصة. الحصول على 
  ربع سنوي. أوونشر القوائم المالیة بشكل نصف سنوي  بإعدادتقوم  المنشآتن هناك العدید من إال أ

كل فئة  القوائم المالیة وطبیعة ما تحتاجهمستخدمي  ألهمفي الجزء التالي من الفصل عرض تسن أعالهوقبل شرح القوائم 
  ات.من بیان

  

  مستخدمو القوائم المالیة . 6
بهدف وذلك  المنشآتاستخدام البیانات والقوائم المالیة المنشورة من قبل  إلى ونممن یلجؤ  األطرافهناك العدید من 

 فئات داخلیة وفئات خارجیة.  إلى. ویمكن تقسیم مستخدمي القوائم المالیة اإلقتصادیةمساعدتهم في عملیة ترشید القرارات 
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  الفئات الداخلیة  6.1
التشغیلیة  باألمورالقرارات المتعلقة  إتخاذمن المحاسبة المالیة لمساعدتها على  البیانات والتقاریر إلىتحتاج هذه الفئة 

. وتهتم المنشأةالعلیا والوسطى والعاملین في  واإلدارة اإلدارةمجلس وخصوصًا  المنشأة إدارة، وتتضمن هذه الفئة لمنشأةل
وتحدید نقاط القوة  األداءللفترة السابقة في محاولة لتقییم للمنشأة  المالي  األداءبالتعرف على  اإلدارةلیا ومجلس الع اإلدارة

  القرارات والتخطیط والمتابعة. إتخاذمن ذلك لغایات  لإلستفادةوالضعف 
  

انات المالیة في عملیات من البی اإلستفادةعلى  أساسيینصب بشكل  إهتمامهممجال  فإن المنشأةالعاملین في  أما
بالتعرف من خالل القوائم المالیة على  المنشأةفي  الموظفونوالرواتب المدفوعة لهم. كما یهتم  باألجورض المتعلقة و التفا

البحث عن عمل  أو المنشأةفي قرار البقاء  إتخاذعد الموظف في اسی، مما سایتهستمرار إ و ونجاحها  المنشأةمدى ربحیة 
  .خرىأمنشأة في  آخر

  

  الفئات الخارجیة  6.2

  :اآلتيال. وتشمل الفئات الخارجیة  أمسیكون مفیدًا لها  المنشأةكان التعامل مع  إذاتهتم هذه الفئة بتحدید ما 
القرار الخاص  إتخاذالبیانات المالیة لمساعدتهم في  إلىوالذین یحتاجون المستثمرون الحالیون والمتوقعون:  -

 .إستثماراتبیع ما لدیهم من  وأ المنشأةفي  باإلستثمار

 مات المستحقة علیها.التز وقدرتها على تسدید اإل للمنشأةن: والذین یهتمون بمعرفة الوضع المالي و ن والمقرضو الدائن -

حول ربحیة  األخرى واألطرافالمالیة للمستثمرین  اإلستشاراتن: والذین یقومون بوظیفة تقدیم و ن المالیلو المحل -
 مالي.ومركزها ال المنشأة

من جهة مثل دائرة ضریبة الدخل والمبیعات والتي تهتم باحتساب الضریبة  أكثرتضم الجهات الحكومیة: والتي  -
 للتأكدوتحصیلها، والجهات الرقابیة مثل البنك المركزي والذي یهتم بمتابعة بعض القطاعات  المنشأةالمستحقة على 

 من تقیدها بالتعلیمات الخاصة بمجال نشاطها.
  

ومستخدمین لهم مصالح غیر  المنشأةمستخدمین لهم مصالح مباشرة ب إلىیمكن تقسیم متسخدمي القوائم المالیة كما 
  .المنشأةمباشرة في 

  

 وأهم ،المنشأةارتباط مباشر ب أومصلحة  التي لهاالفئات  تمثلو  :المنشأةالمستخدمین ذوي المصالح المباشرة ب 6.3
  :الشریحةهذه تشملها الفئات التي 

 إلدارةا -

 والمستقبلیونن و ن الحالیو ن والمستثمر مو المساه -

 نو ن والدائنو المورد -

    المنشأةن في و العامل -
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المنشأة یر مباشر بغارتباط  أومصلحة التي لها الفئات  تمثلو  :المنشأةن ذوي المصالح غیر المباشرة بالمستخدمو 6.4
تشـملها الفئـات التـي  وأهـم، المنشـأةات لها مصلحة مباشرة فـي ممثلین لفئ نیكونو  أو واإلرشادالنصح للمنشأة یقدمون حیث 

  هذه الشریحة:
 الجهات الرقابیة الحكومیة -

 نو ن المالیلو المحل -

 الجمهور -
  

 أنه إال، أعاله إلیهاالمختلفة المشار  األطرافوجود بعض التشابه في البیانات المالیة التي تحتاجها  إلى اإلشارةوتجدر 
نتیجة وجود بعض اإلختالفات في  األخرىكل فئة مقارنة مع الفئات  إحتیاجاتتالفات في خبالمقابل هناك بعض اإل

ومركزها المالي، وبالمقابل قد  المنشأةتهتم بربحیة  أعاله. فغالبیة الفئات المنشأةهتمامات ومصالح هذه الفئات في إ 
  والتعلیمات. نبالقوانی المنشأةللجهات الرقابیة على مدى تقید  األساسي اإلهتمامینصب 

  

)، وكما 1معیار المحاسبة الدولي رقم ( فإن، أعالهقوائم مالیة منفصلة خاصة بكل فئة من الفئات  إعدادلصعوبة ونظرًا 
تزوید غالبیة  إلىالقوائم المالیة ذات الغرض العام والتي تهدف  إعداد المنشأة، یتطلب من أعاله إلیه اإلشارةسبق 

معیار المحاسبة  أشاروقد . اإلقتصادیةالقرارات  إتخاذفي عملیة تساعدهم معلومات  المستخدمین بما یحتاجونه من
ال یمكن تلبیة جمیع ما یحتاجه مستخدمي القوائم المالیة عن طریق القوائم المالیة ذات الغرض  أنه إلى) 1رقم (الدولي 

والتي مستخدموا القوائم المالیة لمالیة التي یتطلبها تلك القوائم تركز على العامل المشترك في البیانات ا فإنوبالتالي  ،العام
  وفي تولید تدفقات نقدیة مستقبلیة.  إلتزاماتهاوقدرتها على تسدید  المنشأةمساعدة متخذ القرار في تقییم ربحیة  شأنهامن 

  

كون على المستثمرین ن یإحتیاجات مستخدمي القوائم المالیة یجب أفي تلبیة  األساسين التركیز أ إلىالمعیار  أشاروقد 
فئة المستثمرین من البیانات المالیة سیلبي  إحتیاجاتن تلبیة مخاطرة. كما ألل تحمالً  الفئات أكثر ألنها، نظرًا المنشأةفي 

ن یتوفر نشورة في القوائم المالیة یتوجب أستفادة من البیانات المالیة المولإل .األخرىمعظم الفئات  إحتیاجاتفي الغالب 
  من المعرفة بالمحاسبة والمبادىء المحاسبیة.  أدنىدمي تلك البیانات حد لدى مستخ

  

  ) المیزانیة (قائمة المركز المالي :أوالً . 7
 واإللتزامات المنشأةالتي تمتلكها  األصولما یطلق علیها بقائمة المركز المالي هي قائمة تحتوي على  أوالمیزانیة 

قائمة  أنهاالمیزانیة على  إلىمالكین وذلك في لحظة زمنیة معینة. ویمكن النظر المقدمة من ال واألموالالمستحقة علیها 
). األصول( األموالاستخدام هذه  أووحقوق المالكین) وكیفیة توظیف  اإللتزامات(للمنشأة المتاحة  األموالتظهر مصادر 

ن تساوي دائمًا یجب أ المنشأةقبل  كة منو الممل األصولمجموع ن هذه القائمة بالمیزانیة نظرًا ألتسمیة یعود سبب و 
  ما یعرف بمعادلة المیزانیة والتي یمكن عرضها على النحو التالي: ا، وهذوحقوق الملكیة اإللتزاماتمجموع 

   + حقوق الملكیة اإللتزامات=  األصولمعادلة المیزانیة: 
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بینما تظهر  األیمنعلى الجانب  لاألصو حیث تظهر  T Accountعلى شكل  األولىویتم عرض المیزانیة بطریقتین: 
ة فیتم بموجبها عرض المیزانیة على شكل تقریر حیث یالطریقة الثان أما. األیسروحقوق الملكیة على الجانب  اإللتزامات

  وحقوق الملكیة.  اإللتزاماتفي البدایة ثم تلیها  األصولتظهر 
  

  :اآلتيالمیزانیة فتتمثل في  وأهداففوائد  أهم أما
  القصیر. األجلفي  إلتزاماتهاوقدرتها على تسدید  المنشأةلى مدى توفر السیولة الكافیة لدى التعرف ع .1
ویمثل  .األجلطویلة  إلتزاماتهاعلى تسدید  المنشأةوبالتالي الحكم على قدرة  المنشأةالتعرف على الرفع المالي لدى  .2

  الملكیة.إجمالي حقوق  إلى المنشأةالرفع المالي نسبة الدیون المستحقة على 
لتزامات المستحقة وحقوق الملكیة باإل األصولوالتي تقاس من خالل عالقة كل من للمنشأة تقدیر المخاطرة التمویلیة  .3

 أي للمنشأةوحقوق الملكیة تزداد المخاطرة التمویلیة  األصول إلى اإللتزامات. ففي حالة زیادة نسبة المنشأةعلى 
 .اتهاإلتزامعدم قدرتها على تسدید  إحتمالیة

المتاحة  األموالاستغالل وتوظیف سابات المیزانیة یساعد على تحلیل كیفیة وتحلیل ح األصولتبین المیزانیة هیكل  .4
 .األمواللدیها وكیفیة الحصول على هذه 

  

  تصنیف بنود المیزانیة  7.2
الحسابات  أرصدة(تحویل) دائمة حیث یجري تدویر  أوحسابات حقیقیة  أنهاسابات الظاهرة في المیزانیة على تصنف الح

  بدایة الفترة التالیة. أرصدةالظاهرة في المیزانیة في نهایة الفترة لتصبح 
  

. كما یجري غیر المتداولة واألصولالمتداولة  األصولمجموعتین رئیسیتین هما:  إلىفي المیزانیة  األصولوتصنف 
حقوق الملكیة  أماغیر المتداولة.  واإللتزاماتداولة المت اإللتزاماتمجموعتین رئیسیتین هما:  إلى اإللتزاماتتصنیف 

  التالیة من هذا الفصل. األجزاءسابات وكما سیتم شرحه في حواحدة تضم العدید من ال ةفتظهر في مجموع
  

  )2مثال (
  نیة.وعناصر المیزا أجزاءالشركات التجاریة والتي سیتم االعتماد علیها في شرح  إلحدى) میزانیة 1یعرض الجدول رقم (

  

  العامة المحدودة المساهمةشركة الحریة التجاریة ) 1الجدول رقم (
  31/12/2010قائمة المركز المالي كما هي في 

  وحقوق الملكیة اإللتزامات    األصول  
  المتداولة اإللتزامات    المتداولة األصول  

  ذمم دائنة  80000  النقدیة والنقدیة المكافئة  12000
ــــتثمارات  18000 ــ ــیرة الما اإلســـ ــ ــ ــة قصـــ ــ ــ ــــللیـــ ــ  األجـــ

  (للمتاجرة)
5000  
2000  

  مصاریف مستحقة الدفع
  غیر مكتسب عقار إیراد

  ضرائب دخل مستحقة الدفع  25000  ذمم مدینة  120000
  الجزء المتداول من قرض طویل   30000  المدة ( المخزون) آخربضاعة   240000
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  األجل    مصاریف مدفوعة مقدماً   5000
  المتداولة اإللتزاماتمجموع   142000  لةالمتداو  األصولمجموع   395000

    
  غیر المتداولة األصول

    
  غیر المتداولة اإللتزامات

  األجلدفع طویلة  أوراق  20000  األجلالمالیة طویلة  اإلستثمارات  
  قرض بنك  140000  متاحة للبیع إستثمارات  15000

  سندات 500000    في الشركات الحلیفة إستثمارات  125000
  سندات إصدار) یطرح خصم 20000(  480000  في الشركات التابعة ثماراتإست  240000

  مخصص تعویض نهایة الخدمة  35000  األجلالمالیة طویلة  اإلستثماراتمجموع   380000
  

380000  
29000  

  
  والمعدات والمصانعالممتلكات 

  إستثماریةعقارات 

45000  
720000  

  عقود استئجار تمویلي إلتزامات
  غیر المتداولة تاإللتزامامجموع 

      غیر الملموسة األصول  
  حقوق الملكیة    الشهرة  50000
   %8ممتازة  أسهممال  رأس  100000  إختراعبراءة   40000
  عادیة أسهممال  رأس  250000  عالمة تجاریة  20000

  اإلضافيالمال  رأس  30000  غیر الملموسة األصولمجموع   110000
  محتجزة أرباح  68000    
  یمو التق إعادةفائض   29000  األخرىر المتداولة غی األصول  

  خزینة أسهمیطرح   )25000(  )أصلضریبة دخل مؤجلة (  4000
  مجموع حقوق الملكیة  452000  األجلطویلة  أخرىذمم مدینة   16000
      األخرىغیر المتداولة  األصولمجموع   20000

  كیةوحقوق المل اإللتزاماتمجموع   1314000  األصولمجموع   1314000
  

  األصول 7.2.1
  البنود التالیة: األصولتتضمن 

  

  المتداولة األصول 7.2.1.1

استخدامها  أووتنوي بیعها  المنشأةالتي تمتلكها  األصول) 1المتداولة وحسب معیار المحاسبة الدولي رقم ( األصولتمثل 
رة الزمنیة الالزمة لشراء البضاعة وبیعها تحصیل قیمتها خالل دورة تشغیلیة واحدة. والدورة التشغیلیة هي متوسط الفت أو

الصناعیة تمتد الفترة التشغیلیة لتشمل متوسط الفترة الزمنیة الالزمة لشراء المواد  المنشآتوتحصیل قیمتها، وفي حالة 
   المنشأةالتي تحتفظ بها  األصولالمتداولة  األصولالخام ومن ثم تصنیعها وبیعها وتحصیل قیمتها. كما تتضمن 

ة المتداولة النقدی األصولالمیزانیة، كما تتضمن  إعدادشهر من تاریخ  12یات المتاجرة بها خالل مدة ال تزید عن لغا
  د قیود على استعمالها.والنقدیة المكافئة والتي ال یوج
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  المتداولة األصول  
  النقدیة والنقدیة المكافئة  12000
  ة)(للمتاجر  األجلالمالیة قصیرة  اإلستثمارات  18000

  ذمم مدینة  120000
  بضاعة  240000

  مصاریف مدفوعة مقدماً   5000
  المتداولة األصولمجموع   395000

  

المالیة قصیرة  اإلستثماراتیلیها  أوالً المتداولة في العادة حسب درجة سیولتها حیث تعرض النقدیة  األصولیتم عرض 
) یتطلب 1معیار المحاسبة الدولي رقم ( بأن علماً  وعة مقدمًا.المصاریف المدف وأخیراً فالذمم المدینة ثم البضاعة  األجل

تقدیم الخدمات ضمن  أوعلى العمالء نتیجة عملیات بیع البضاعة للمنشأة تصنیف جمیع الدیون التجاریة المستحقة 
ما لدى المتداولة حتى لو كانت تستحق التحصیل خالل فترة تتجاوز السنة. كما یتطلب المعیار تصنیف جمیع  األصول
من البضاعة  المنشأة إحتیاجاتالمتداولة حتى لو كانت تلك البضاعة تكفي لتغطیة  األصولمن بضاعة ضمن  المنشأة

  الدورة التشغیلیة. أوز السنة و لفترة مالیة تتجا
  

  غیر المتداولة األصول 7.2.1.2

غیر  األصولسیولتها. وتتضمن نقدیة ولیس حسب درجة  إلىسهولة تحویلها غیر المتداولة حسب  األصولعرض یتم 
  المتداولة عدة مجموعات هي:

  

 األخرىالمالیة  واألدواتوالسندات  األسهمالمالیة في  اإلستثماراتوتشمل  :األجلالمالیة طویلة  اإلستثمارات 7.2.1.3
  ما یلي:المجموعة  هندرج تحت هذیاالحتفاظ بها لفترة طویلة، و  المنشأةالتي تنوي 

من  اإلستفادةظ بها لفترة طویلة بهدف ااالحتف المنشأةالتي تنوي  اإلستثماراتللبیع: وهي متاحة  إستثمارات .1
  في السوق. أسعارهاالخاصة بها والتغیر في  األرباحتوزیعات 

 أو أسهمهامن  المنشأةتمتلك والتي  األخرى المنشآتفي  اإلستثماراتفي الشركات الحلیفة: وتمثل  إستثمارات .2
الشركة (ب)، تصبح  أسهممن  %30(أ) لـ  المنشأةففي حالة تملك  .%50 إلى %20بین اوح تتر نسبة  رأسمالها
 في هذه الحالة نفوذ على الشركة (ب).للشركة (أ) ، ویصبح )أ(شركة حلیفة بالنسبة للشركة  )ب(الشركة 

ها نسبة تملك والتي تصل فی األخرىالشركات  أسهمفي  اإلستثماراتفي الشركات التابعة: وتمثل  إستثمارات .3
الشركة  أسهممن  %80 تمتلكركة (أ) شالن فإذا افترضنا أ. أخرى ةشرك أسهممن  %50من  أكثر إلى المنشأة
حیث تصبح للشركة (أ)  ،تصبح شركة تابعة ویطلق على الشركة (أ) شركة قابضة )ب(الشركة  فإن(ب) 

 سیطرة على القرارات المالیة والتشغیلیة في الشركة (ب). 
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  غیر المتداولة صولاأل  
  األجلالمالیة طویلة  اإلستثمارات  

  متاحة للبیع إستثمارات  15000
  في الشركات الحلیفة إستثمارات  125000
  في الشركات التابعة إستثمارات  240000
  األجلالمالیة طویلة  اإلستثماراتمجموع   380000

  

  والمعدات والمصانعالممتلكات  7.2.1.4
 أوالتي تستخدم في العملیة التشغیلیة  واألراضي واآلالتوالسیارات والمعدات  واألثاثالمباني  ةوعوتتضمن هذه المجم

من  المستأجرة واألراضي واآلالتوالسیارات والمعدات  واألثاث، كما تتضمن المباني المنشأةالنشاط الرئیسي الذي تمارسه 
. وتثبت الممتلكات للمنشأةالرئیسي  أونشاط التشغیلي لغایات استخدامها في ال ةتمویلی تأجیرد و الغیر بموجب عق

التي  اإلستهالكطرق  أحدكانت قابلة لالستهالك، وذلك باستخدام  إذاوالمعدات بالتكلفة ویجري استهالكها،  والمصانع
موس والمعدات بالوجود المادي المل والمصانعوالنقص في قیمته. وتتمیز الممتلكات  األصلمدى استخدام مع تتناسب 

  لها.
  

  اإلستثماریةالعقارات  7.2.1.5

  .أسعارهامن التغیر في  اإلستفادة أوفي مجال العقارات والتي یكون الغایة منها تاجیرها  اإلستثماراتوتمثل 
  

  غیر الملموسة األصول 7.2.1.6
التي  األصولتعتبر من  أنها إالغیر الملموسة والتي ال یمكن التحقق من وجودها مادیًا،  األصول ةهذه المجموعوتشمل 

والعالمة  اإلختراعراءة الشهرة وب أهمها، وتتضمن هذه المجموعة عدة بنود من المنشأةلدى  تشغیلیةلیة المتعزز من الع
الشهرة تنتج عن طریق الشراء وال یجوز تسجیل الشهرة التي تنشأ  بأن علماً  والتطویر. واألبحاث التألیفالتجاریة وحقوق 
  المنشأةفي المیزانیة وتنشأ عند تملك  كأصلسالبة، حیث تظهر الشهرة الموجبة  أوموجبة  أماالشهرة داخلیًا. وتكون 

تدني للشهرة الموجبة في نهایة كل فترة  إختبارادلة أقل من ثمن الشراء. ویجري تكون صافي قیمتها الع أصوللمجموعة 
الشهرة السالبة، والتي تنشأ عند  أمافي قائمة الدخل. في قیمتها كخسارة تظهر  باإلنخفاض اإلعترافمالیة حیث یجري 

في  كإیرادبها بالكامل  اإلعترافمن ثمن الشراء، فیجري  أكبرتكون صافي قیمتها العادلة  أصوللمجموعة   المنشأةتملك 
  قائمة الدخل في سنة حدوثها.

  

ها جاهزة من یتم شراؤ  أووالتطویر  ألبحاثامثل  المنشأةتنشأ داخلیًا من قبل  أصول إلىغیر الملموسة  األصولوتصنف 
لیس  وأصول اإلختراعمحدد مثل براءة قانوني لها عمر  أصول إلىها ف. كما یمكن تصنیاإلختراعالغیر مثل شراء براءة 

  لها عمر قانوني محدد مثل العالمة التجاریة.
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  غیر الملموسة األصول  
  الشهرة  50000
  إختراعبراءة   40000
  ة تجاریةعالم  20000

  غیر الملموسة األصولمجموع   110000
  

  األخرىغیر المتداولة  األصول 7.2.1.7

  علیها: األمثلة، ومن أعاله األصولمن مجموعات  أيالتي ال تقع ضمن  األصولوتمثل 

ث تكون یراضي على الحساب وبحأ أو آالتغیر ملموس مثل  أصلنتیجة بیع  على الغیرللمنشأة الدیون المستحقة  -
  سنة. ترة تحصیل الدین تتجاوزف

والمصاریف بین  اإلیراداتببعض  اإلعترافبتوقیت  اإلختالفمقدمًا نتیجة  المنشأةضریبة الدخل المدفوعة من قبل  -
 . المنشأةالمحاسبة المالیة وقانون ضریبة الدخل النافذ في البلد الذي تعمل به 

 سنة. ن فترة تحصیلها تتجاوزوالتي تكو   المنشأةیون المستحقة على العاملین في دال -
 

  األخرىغیر المتداولة  األصول  
  )أصلضریبة دخل مؤجلة (  4000

  األجلطویلة  أخرىذمم مدینة   16000
  األخرىغیر المتداولة  األصولمجموع   20000

  
  للغیر اإللتزامات 7.2.2

  وعات التالیة:المجم إلىللغیر، حیث یجري تصنیفها  المنشأةتمثل قیمة الدیون المستحقة على 
  

  المتداولة اإللتزامات 7.2.2.1
شهر، وتتضمن كل  12 أووالواجبة السداد خالل دورة تشغیلیة  المنشأةالمتداولة الدیون المستحقة على  اإللتزاماتتشمل 

  من:
ي معیار المحاسبة الدول بأن علماً  ،الذمم الدائنة: وتمثل الدیون الناشئة عن عملیات شراء بضاعة على الحساب .1

المتداولة حتى لو كانت  اإللتزاماتضمن  المنشأة) یتطلب تصنیف جمیع الدیون التجاریة المستحقة على 1رقم (
  .تستحق خالل فترة تتجاوز السنة

الفترات السابقة  أوالفترة  خالل المنشأةستحقة الدفع: وتمثل قیمة المصاریف التي استفادت منها مالمصاریف ال .2
 لم تسدد بعد. أنها إال

لم یتم  أنه إالتم استالم قیمتها  أيغیر المكتسبة: وتمثل قیمة المبالغ المقبوضة من العمالء مقدمًا،  إلیراداتا .3
 بیعه البضاعة. أوبعد تقدیم الخدمة للعمیل 

وذلك عن دخول  المنشأةضرائب دخل مستحقة الدفع: وتمثل قیمة ضریبة الدخل المتحققة لصالح الدولة على  .4
 لم تسدد بعد. أنها إالت سابقة متحققة خالل فترا
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واجب  أصبحوالذي  األجل: ویمثل المبلغ المستحق من قرض طویل األجلالجزء المتداول من قرض طویل  .5
 إلىغیر المتداولة  اإللتزاماتالتسدید خالل الفترة المالیة القادمة، حیث ینقل هذا الجزء من القرض من 

 األجل) یصنف القرض طویل 1حسب معیار المحاسبة الدولي رقم (و ذلك  إلى باإلضافةالمتداولة.  اإللتزامات
واجب السداد ، بحیث یصبح القرض معها بشروط القرض المنشأةخالل المتداولة في حالة إ اإللتزاماتضمن 

كانت  إذاغیر المتداولة  اإللتزاماتضمن  األجلخالل الفترة المالیة القادمة. وبالمقابل یظهر القرض قصیر 
 لتزامات غیر المتداولة.التجدید المتطلبات الخاصة باإلنتیجة تنوي وتستطیع تجدیده بحیث ینطبق علیه  المنشأة

 

  المتداولة اإللتزامات  
  ذمم دائنة  80000

5000  
2000  

  مصاریف مستحقة الدفع
  عقار غیر مكتسب إیراد

  ضرائب دخل مستحقة الدفع  25000
  األجلالجزء المتداول من قرض طویل   30000

  المتداولة اإللتزاماتمجموع   142000

  
  غیر المتداولة اإللتزامات 7.2.2.2

والتي تستحق السداد  المنشأةغیر المتداولة الدیون المستحقة على  اإللتزامات) تمثل 1حسب معیار المحاسبة الدولي رقم (
ن لقادمة. كما اعتبر المعیار ألیة اتلك التي ال تستحق السداد خالل الدورة التشغی أوشهر  12خالل فترة تتجاوز 

تنوي وتستطیع  المنشأةكانت  إذاغیر المتداولة  اإللتزاماتالواجبة السداد خالل الفترة القادمة تصنف ضمن  اإللتزامات
  لفترة تتجاوز الدورة التشغیلیة القادمة.  أوشهر  12من  ألكثرسدادها  تأجیل

  

  غیر المتداولة: زاماتاإللتوفیما یلي استعراض للبنود التي تظهر ضمن 

لصالح الغیر وتستحق السداد خالل فترة  المنشأة: وتمثل الكمبیاالت المسحوبة على األجلدفع طویلة ال أوراق .1
 ةض طویلرو الحصول على ق أوثابتة  أصولناشئة عن شراء بالعادة تكون و تتجاوز السنة المالیة القادمة 

  .األجل
السداد خالل فترة تتجاوز  ةالمستحقو من البنوك  المنشأةتحصل علیها ض التي و قروض البنوك: والتي تمثل القر  .2

 السنة المالیة القادمة.

بعالوة  األسناد. وقد تصدر األجلمالیة تصدرها الشركات للحصول على قروض طویلة  أدواتالسندات: وتمثل  .3
 بأن علماً . اإلسمیة اتهبسعر یقل عن قیم أي إصدار مبخص أولها  اإلسمیةبسعر یزید عن القیمة  أي إصدار

في نهایة  ألصحابهاترد  األسنادن كما أسناد اإلسمیة لألتحسب بناء على القیمة  األسنادفوائد التي تدفع لحملة ال
 إلىمضافة  األسناد إصدارلها وتظهر عالوة  اإلسمیةبالقیمة  األسناد. تظهر اإلسمیةمدة القرض بالقیمة 

 .األسنادمطروحًا من  اإلصدار، في حین یظهر خصم األسناد
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ت بحیث یتم سدادها للعاملین كمكافآ سنویاً  المنشأةمخصص تعویض نهایة الخدمة: وتمثل المبالغ التي تقتطعها  .4
 لهم عند ترك الخدمة.

والناتجة عن عقود االستئجار  المنشأةالمستحقة على  اإللتزاماتعقود استئجار تمویلي: وتمثل  إلتزامات .5
 ویلي. مالت

 
 

  غیر المتداولة زاماتاإللت  
  األجلدفع طویلة  أوراق  20000

  قرض بنك  140000
  سندات 500000  

  سندات إصداریطرح خصم ) 20000(  480000
  مخصص تعویض نهایة الخدمة  35000
  ستئجار تمویليعقود إ إلتزامات  45000

  غیر المتداولة اإللتزاماتمجموع   720000
  

  حقوق الملكیة 7.2.3
المستحقة علیها. وتتكون حقوق  اإللتزاماتومجموع  المنشأةالتي تمتلكها  األصولملكیة الفرق بین مجموع تمثل حقوق ال

  الملكیة من العناصر التالیة:
الممتازة تكون واجبة السداد في  األسهمن ي بدایة حقوق الملكیة نظرًا أل: والذي یظهر فالممتازة األسهممال  رأس .1

الممتازة عن العادیة في حصولها  األسهمالعادیة. وتتمیز  األسهم ألصحابمبلغ  أيد قبل تسدی المنشأةحالة تصفیة 
تنحصر الشركة  إدارة فإن. وبالمقابل اإلسمیةویة من قیمتها ة شبه ثابتة تكون على شكل نسبة مئعلى عوائد سنوی

  الممتازة منها: األسهممن  أنواعالعادیة. وهناك عدة  األسهمفي حملة 
السنوات التالیة في حالة عدم حصولها  أوالربح للسنة من ازة المجمعة: والتي تدور حصتها الممت األسهم •

  سبب كان. أليالمحددة لها  األرباحعلى نسبة 
عادیة بعد فترة زمنیة معینة من  أسهم إلىالتي یجوز تحویلها  األسهمالممتازة القابلة للتحویل: وهي  األسهم •

 .إصدارهاتاریخ 

العادیة  األسهم أصحابتشارك  أي إضافیة أرباحالتي تحصل على  األسهمالمشاركة: وهي  الممتازة األسهم •
 األسهم ألصحابالعادي على نسبة من الربح تعادل النسبة المدفوعة  األسهمبعد حصول  األرباحفي 

 الممتازة.

 إصدارهابعد تاریخ  هاألصحابرد قیمتها  للمنشأةالتي یحق  األسهمالممتازة القابلة لالستدعاء: وهي  األسهم •
 األنواع، وبعكس األسهمهذا النوع من  ) فإن1معیار المحاسبة الدولي رقم (بفترة زمنیة معینة. وحسب 

 حقوق الملكیة.ضمن وال یظهر غیر المتداولة  اإللتزامات، یظهر ضمن الممتازة األسهممن  األخرى

  
 



 

 -16-  
 

 األسهممال  رأسى الشركات المساهمة. ویظهر حساب المال الذي یكون لد رأسوتمثل  العادیة: األسهممال  رأس .2
 المصدرة والمدفوعة.  لألسهم اإلسمیةالعادیة بالقیمة 

من قبل  األسهمالمصدرة والمدفوعة وسعر بیع  لألسهم اإلسمیةبین القیمة ویمثل الفرق : اإلضافيالمال  رأس .3
عن القیمة یقل  أوالمطروحة بسعر یزید  األسهمبیع  جدیدة، قد یتم أسهممالها بطرح لرأس المنشأة. فعند زیادة المنشأة
المال  رأسالمصدرة تحت حساب  لألسهم اإلسمیة، وبالتالي یظهر الفرق بین سعر البیع والقیمة للسهم اإلسمیة

 . اإلضافي

 .المنشأةالفترات السابقة والتي تم احتجازها من قبل  أوالفترة  أرباحوتمثل : محتجزة أرباح .4

والمبـاني  اآلالتغیـر المتداولـة مثـل  لألصـولالفرق بین التكلفة التاریخیة والقیمـة العادلـة ویمثل تقییم: ال إعادةفائض  .5
 . األصولخالل الفترات التالیة لشراء تلك  المنشأةوالمعاد تقییمها من قبل  اإلستثماریةوالعقارات 

الخزینة بتكلفة شرائها ویتم  أسهمتظهر یطلق على عملیة شراء الشركة ألسهمها بأسهم الخزینة، و  الخزینة: أسهم .6
  دراجها مطروحة من حقوق المساهمین.إ

  حقوق الملكیة  
   %8ممتازة  أسهممال  رأس  100000
  عادیة أسهممال  رأس  250000

  اإلضافيالمال  رأس  30000
  محتجزة أرباح  68000
  التقییم إعادةفائض   29000

  خزینة أسهمیطرح   )25000(
  وق الملكیةمجموع حق  452000

  

  ثانیًا: قائمة الدخل . 8
المتحققة  لإلیراداتویظهر بقائمة الدخل ملخص  ،خالل الفترة المالیة السابقة المنشأة أعمالنتیجة قائمة الدخل تعرض 

 أساسقائمة الدخل على  إعدادالدخل. ویتم  إنتاجوالمصاریف التي تم تكبدها في سبیل ، القائمة التي تغطیهاخالل الفترة 
دخل في حالة تحققها وبغض النظر عن عملیة استالم قیمة لبقائمة ا إظهارهاویتم  باإلیرادات، حیث یعترف اإلستحقاق

وتصنف  من الخدمة وبغض النظر عن عملیة دفع المصروف. اإلستفادةبالمصاریف عند  اإلعتراف، كما یتم اإلیراد
في نهایة الفترة  أرصدتها إقفالغیر حقیقیة، حیث یتم  أو إسمیةحسابات  أنهاالحسابات الظاهرة بقائمة الدخل على 
للفترة  أرصدتهاوذلك  بعكس الحسابات الظاهرة في المیزانیة التي یجري تدویر  ،المالیة وال یجري تدویرها للفترة التالیة

  المالیة التالیة.
  :باآلتيفوائد قائمة الدخل  أهمكن تلخیص موی
خالل الفترة التي تغطیها القائمة، مما یساعد  اإلدارةالذي قامت به  األنشطةو تقدم قائمة الدخل ملخص للجهود  .1

 .أهدافهافي تحقیق  اإلدارةذات العالقة في الحكم على مدى نجاح  األطراف

 خالل الفترات المالیة القادمة. المنشأةرباح ؤ بأبتنة الیتساعد قائمة الدخل في عمل .2
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 لصالح خزینة الدولة.  المنشأةة الدخل المستحقة على تساعد قائمة الدخل في تحدید مقدار ضریب .3

  

  )3مثال (
  .2010تغطي العام التي شركة تجاریة و لقائمة دخل ) 2یعرض الجدول (

  
  

  العامة المحدودة المساهمة) شركة الحریة التجاریة 2الجدول رقم (
  31/12/2010قائمة الدخل عن السنة المالیة المنتهیة في 

  المبیعات  620000  
  یطرح مردودات المبیعات ومسموحاتها  )20000(  

  صافي المبیعات    600000
  تكلفة المبیعات    
  المدة أولبضاعة   160000  
  المشتریات  415000  
  یطرح مردودات المشتریات ومسموحاتها  )15000(  
  المشتریاتصافي   400000  
  تكلفة البضاعة المتاحة للبیع  560000  
  دةالم آخربضاعة   )240000(  
  تكلفة المبیعات    )320000(

  مجمل الربح    280000
  المصاریف التشغیلیة    
  مصاریف البیع والتوزیع    
  رجال البیع وأجوررواتب   25000  
  وٕاعالندعایة   15000  
  مصاریف تحمیل وتنزیل  5000  
  مجموع مصاریف البیع والتوزیع    )45000(
   إداریةمصاریف     
  اإلدارة موظفي وأجوررواتب   45000  
  اإلدارة وأثاثمعدات  إهتالك  4000  
  مهنیة أتعاب  3000  
   اإلداریةمجموع المصاریف     )52000(

  صافي الربح التشغیلي    183000
      

  األخرى واألرباح اإلیرادات
  ثابتة أصولمكاسب بیع   2000  
  عقارات مؤجرة إیراد  3000  

  األخرى واألرباح اإلیراداتع و مجم    5000
  األخرىاریف والخسائر المص    
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  مصروف فائدة    )48000(
  صافي الربح قبل ضریبة الدخل    140000

  ضریبة الدخل    )35000(
  صافي الربح بعد ضریبة الدخل    105000

  بعد خصم ضریبة الدخل النشاط غیر المستمرصافي الربح من     6000
  صافي الربح    111000

  )%8×  100000ربح (الممتازة من ال األسهمیخصم حصص     )8000(
  صافي الربح    103000

  
0.408  
0.025  

  األرباحمن العادي حصة السهم   
   250000) ÷ 6000-103000العملیات المستمرة ( أرباحالحصة من  •
  )250000÷  6000غیر المستمرة (العملیات  أرباحالحصة من  •

  

  قائمة الدخل وطبیعة البیانات التي تتضمنها: ألجزاءوفیما یلي شرح 
  

  التشغیلیة (المبیعات) اإلیرادات 8.1

 المنشآتفي حالة ف، للمنشأةوتمثل االیرادت المتحققة خالل الفترة التي تغطیها قائمة الدخل والناتجة عن النشاط التشغیلي 
ل النشاط التشغیلي لها یتمثل في مبیعات البضاعة، والتي تظهر في بدایة قائمة الدخ إیرادات فإنالتجاریة والصناعیة 

  بعد طرح قیمة مردودات المبیعات ومسموحاتها. أيوبالصافي 
  

مقابل  المنشأةتحققها والرسوم وبدل الخدمات التي  األتعابالتشغیلي یتمثل في  اإلیراد فإنالخدمیة  المنشآتفي  أما
ها من ات التي تتقاضالو التشغیلي یتمثل لدیها في الفوائد والعم اإلیراد فإنفي البنوك  أماالخدمات المقدمة لعمالئها. 

 أقساطفي  ةالتشغیلی اإلیراداتتتمثل  التأمین. وفي شركات األخرىة یقراض والعملیات المصرفعمالئها نتیجة عملیات اإل
  المختلفة. التأمینعن عملیات  التأمینالتي تتقاضاها شركات  التأمین

  

  تكلفة المبیعات 8.2
على البضاعة  المنشأةي تحملتها ت"تكلفة البضاعة المباعة" التكلفة ال أیضاً تمثل تكلفة المبیعات والتي یطلق علیها 

المباعة خالل الفترة، وتمثل صافي قیمة المشتریات بعد تعدیلها بالتغیر في قیمة المخزون خالل الفترة، حیث یجري 
 أمالفة المبیعات. تك إلىالمدة لنصل  آخرصافي المشتریات وبالمقابل یتم طرح بضاعة  إلىالمدة  أولمخزون  إضافة

تحدید تكالیف التصنیع المنفقة خالل الفترة مضافًا  تكلفة المبیعات عن طریق إلىوصول الصناعیة فیتم ال المنشآتفي 
المدة والذي یعطي تكلفة  آخرتحت التشغیل  إنتاجمخزون  االمدة ومطروحًا منه أولتحت التشغیل  إنتاجمخزون  إلیها

تكلفة البضاعة المصنعة خالل الفترة وطرح  إلىالمدة  أولتام الصنع  إنتاج وبإضافةة. البضاعة المصنعة خالل الفتر 
  تكلفة المبیعات. إلىالمدة نصل  آخرتام الصنع  إنتاج
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  المصاریف التشغیلیة 8.3
ة لدى العملیة التشغیلی إتمامخالف تكلفة المبیعات والمصروفة في سبیل  األخرىتمثل المصاریف التشغیلیة المصاریف 

  .اإلداریةصاریف موتضم المصاریف التشغیلیة مجموعتان هما: مصاریف البیع والتوزیع وال ،المنشأة
  

  المصاریف التشغیلیة    
  مصاریف البیع والتوزیع    
  رجال البیع وأجوررواتب   25000  
  وٕاعالندعایة   15000  
  مصاریف تحمیل وتنزیل  5000  
  یعمجموع مصاریف البیع والتوز     )45000(
   إداریةمصاریف     
  اإلدارةموظفي  وأجوررواتب   45000  
  اإلدارة وأثاثمعدات  إهتالك  4000  
  مهنیة أتعاب  3000  
   اإلداریةمجموع المصاریف     )52000(
  

  مصاریف البیع والتوزیع 8.3.1
 واإلعالنف الدعایة عملیات البیع وترویج البضاعة وتشمل مصاری وٕاتماموتمثل المصاریف المنفقة في سبیل تسهیل 

  محالت المشتري. إلى إرسالهاورواتب رجال البیع ومصاریف تحمیل وتنزیل البضاعة عند 
  

  اإلداریةمصاریف ال 8.3.2

 لتسهیفي سبیل  إنفاقهاخالف تكلفة البضاعة المباعة ومصاریف البیع والتوزیع والتي یتم  األخرىوتضم المصاریف 
  .اإلدارة وأثاثالمهنیة واهتالك معدات  واألتعابالعلیا  اإلدارةمل رواتب بشكل عام وتش المنشأة إدارةمهمة 

  

  صافي الربح التشغیلي 8.4
نشاطها الرئیسي خالل الفترة التي تغطیها قائمة الدخل.  أومن عملیاتها  المنشأة أعمالیمثل صافي الربح التشغیلي نتیجة 

 الموكلةفي القیام بالمهام  اإلدارةي یحكم من خاللها على مدى نجاح البیانات الهامة الت أحدویمثل صافي الربح التشغیلي 
  وكفؤ. فّعالبشكل  المنشأةالمتاحة لدى  األموال إستثمارلها ومنها 

   

  األخرى واألرباح اإلیرادات 8.5

 أویلي وعملیات خالف النشاط التشغ أنشطةمن للمنشأة التي قد تتحقق  اإلیرادات األخرى واألرباح اإلیراداتتمثل 
 أو أثاث أوغیر المتداولة مثل مكاسب بیع سیارات  األصول، ویندرج تحت هذه المجموعة مكاسب بیع للمنشأةالرئیسي 

  .ةمؤجر ال اتعقار ال إیرادات ة، كما یندرج تحت هذه المجموعآالت
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  األخرىالمصاریف والخسائر  8.6
ال تندرج ضمن  أعمال أو أنشطةعلى  المنشأةحملها المصاریف والخسائر التي تت األخرىتمثل المصاریف والخسائر 

التي تقوم بها لتمویل  اإلقتراضعلى عملیات  المنشأةعلیها مصروف الفائدة التي تدفعها  األمثلةالتشغیلیة، ومن  أنشطتها
  سیارات. أو آالتغیر المتداولة مثل خسائر بیع  األصولخسائر بیع  ة. كما یندرج ضمن هذه المجموعأعمالها

  

  بعد خصم ضریبة الدخل )العملیات المتوقفةالنشاط غیر المستمر (صافي الربح من  8.7
حیث ینتج عن عملیة  المنشأةمن قبل  الغاؤه أوتم شطبه  إنتاجيخط  أوقسم  أصولیمثل هذا البند نتیجة تصفیة وبیع 

خسائر.  أومما ینتج عن ذلك ربح القسم  أوهذا الفرع  أصولبیع  إلىمع عدم تجدیده  إنتاجيخط  أوفرع  أوشطب قسم 
  عملیة البیع. من خسائر هذا البند بعد خصم مقدار ضریبة الدخل المتحققة  أو أرباح إظهارویتوجب 

  

  )4مثال (
بقیمة  أصولهبیع تم  ، حیثقرار بالغاء هذا القسم إتخاذتجاریة (مول) قسم تنظیف وكوي مالبس وتم  منشأة كان لدى  إذا

. یخضع الربح عن عملیة البیع لنسبة ضریبة على دینار 22000هي  لألصولن التكلفة الدفتریة أ علماً دینار،  30000
  .%25الدخل تبلغ 

  في قائمة الدخل؟ إظهارهما مقدار صافي الربح نتیجة العملیة الواجب 
  

  )4حل مثال (
  ).22000 – 30000( دینار 8000القسم تبلغ  أصولصافي الربح من عملیة بیع  -
  ). %25×  8000دینار ( 2000تبلغ  األرباحالمستحقة على الدخل ر ضریبة مقدا -

  ).2000 – 8000دینار ( 6000في قائمة الدخل =  إظهارهالواجب وعلیه یكون صافي الربح بعد ضریبة الدخل 
  

  الممتازة من الربح األسهمحصص  8.8
 لألسهم اإلسمیةویة من القیمة لى شكل نسبة مئوعالممتازة حصة من الربح تكون محددة وثابتة  األسهمیستحق لحملة 

. وفي األرباحالعادیة من  األسهمعلى حصص  أولویةلها  نالممتازة من الربح تكو  األسهمن حصص أ علماً الممتازة. 
 %8 أرباحبنسبة دینار  100000ممتازة ظهرت في المیزانیة ضمن حقوق الملكیة قیمتها  أسهم، كان هناك أعالهالمثال 

  .)%8×  100000دینار ( 8000تبلغ  األرباحالممتازة من  األسهمقیمة حصص  فإنالي وبالت
  

  األرباححصة السهم العادي من  8.9

ویتم احتسابها بعد طرح حصص  المنشأة أرباححصة السهم العادي الواحد من  األرباحیمثل حصة السهم العادي من 
 األرباحمن ممتازة مصدرة. ویجري احتساب حصة السهم العادي  أسهملدیها  المنشأةكانت  إذاالممتازة من الربح  األسهم

  على خطوتین هما:
من  واألرباحالممتازة  األسهمكل من حصص العملیات المستمرة: ویتم ذلك بطرح  أرباححصة السهم العادي من  .1

 .القائمة خالل العامالعادیة  األسهمالمتوسط المرجح لعدد الناتج على وقسمة غیر المستمرة من الربح العملیات 
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) سهم حسبت 237500( 2010العادیة القائمة خالل العام  األسهم، یبلغ المتوسط المرجح لعدد أعالهوحسب المثال 
 على النحو التالي:

  سهم 112500) = 12÷6× ( 1/1/2010سهم في  225000 
  سهم 125000) = 12÷6× ( 1/7/2010سهم في  250000+ 

  .سهم 237500          المجموع =
 سهم عادي = 237500) ÷ 6000 – 103000العملیات المستمرة = ( أرباححصة السهم العادي من  فإنوعلیه 

  دینار للسهم. 0.408
من العملیات غیر المستمرة على  األرباح قسمة: ویتم ذلك بالعملیات غیر المستمرة أرباححصة السهم العادي من  .2

العملیات غیر  أرباححصة السهم العادي من  فإن، وعلیه خالل العام القائمة العادیة األسهمعدد المتوسط المرجح ل
 دینار للسهم. 0.025سهم عادي =  237500÷  6000= المستمرة 

  

  المحتجزة)  األرباحة (قائمة یثالثًا: قائمة التغیر في حقوق الملك. 9
خالل الفترة التي تغطیها لملكیة على حقوق ا ةالحاصلات لتغیر عرض لیتم من خالل قائمة التغیر في حقوق الملكیة 

  القائمة، حیث تظهر القائمة ما یلي:
 األسهمس مال الممتازة ورأ األسهممال  رأسایة الفترة، حیث یظهر رصید حسابات حقوق الملكیة في بد أرصدة .1

 لخ.محتجزة ... إال واألرباح اإلضافيس المال العادیة ورأ

 العام. أرباح .2

 مجانیة. أسهمتوزیعات على شكل النقدیة وال األرباحتوزیعات  .3

 خزینة. أسهمالمال وشراء  رأسحتیاطیات وزیادة تكوین إ على حقوق الملكیة مثل األخرىالتغیرات  .4

 .اإلعتبارالتغیرات الحاصلة خالل العام بعین  أخذحسابات حقوق الملكیة في نهایة الفترة بعد  أرصدة .5

الملكیة تنبع من المعلومات التي توفرها عن حركة التغیر الذي طرأ أهمیة قائمة التغیر في حقوق  فإنوفي ضوء ما سبق 
  خالل الفترة التالي تغطیها القائمة. المنشأةعلى حقوق المالكین في 

  .2010الشركات التجاریة للعام  بإحدىولتوضیح قائمة التغیر في حقوق الملكیة نورد المثال التالي الخاص 
  

  )5مثال (
 المساهمة، لشركة الحریة التجاریة 31/12/2010للسنة المالیة المنتهیة في ي حقوق الملكیة فیما یلي قائمة التغیر ف

  العامة المحدودة.
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  العامة المحدودة المساهمة) شركة الحریة التجاریة 3الجدول رقم (
  2010 المنتهیة في قائمة التغیر في حقوق الملكیة عن السنة المالیة

مال  رأس  البیان
  ةممتاز أسهم

مال  رأس
  عادية أسهم

 رأس
المال 
  اإلضافي

فائض 
 إعادة
  التقييم

 األرباح
  المحتجزة

 أسهم
  المجموع  خزينة

  365000  )25000(  15000  29000  21000  225000  100000  1/1رصید 
  111000    111000          ربح الفترة

 أرباحتوزیعات 

  ممتازة أسهم

        )8000(    )8000(  

 أرباحتوزیعات 

  عادیة أسهم

        )50000(    )50000(  

 أسهم إصدار
  1/7في 

  25000  9000        34000  

 أرصدة
31/12  

100000  250000  30000  29000  68000  )25000(  452000  

  

  رابعًا: قائمة التدفقات النقدیة . 10
حیث ظهرت للوجود  تعتبر قائمة التدفقات النقدیة من القوائم المالیة الحدیثة نسبیًا بالمقارنة مع قائمة الدخل والمیزانیة،

ائمة الدخل والمیزانیة التي یتم . وتعد قائمة التدفقات النقدیة وفقًا لالساس النقدي وتعتبر مكملة لق1985بعد العام 
ونشر قائمة التدفقات  بإعداد المنشآت) 7لزم معیار المحاسبة الدول رقم (وقد أ .اإلستحقاق أساسهما حسب دعداإ 

ن تي یجب أالقائمة والمعلومات ال إعدادلبیان الجوانب المختلفة لعملیة ) 7(رقم ار المعیتم تخصیص النقدیة، حیث 
  تتضمنها.

  
خالل الفترة التي تغطیها القائمة. وبموجب  المنشأةوتعرض قائمة التدفقات النقدیة حركة النقدیة المقبوضة والمدفوعة لدى 

  لمجموعات الثالث التالیة:ا إلىقائمة التدفقات النقدیة یتم تقسیم التدفقات النقدیة 
  التشغیلیة  األنشطةالنقدیة من التدفقات  .1
  اإلستثماریة األنشطةالنقدیة من التدفقات  .2

 التمویلیة  األنشطةالنقدیة من التدفقات  .3

  

  ن تقدمه لمستخدمي القوائم المالیة ما یلي:وما یمكن أ النقدیة فوائد قائمة التدفقات أهمومن 
خالل الفترة التي تغطیها القائمة مما یساعد  المنشأةوضات والمدفوعات النقدیة لدى تعطي القائمة حركة المقب .1

 .المنشأةر سیولة دومصا المنشأةالحكم على سالمة الوضع النقدي لدى في ذات العالقة  األطراف

لیل طبیعة تشغیلیة واستثماریة وتمویلیة مما یساعد المستخدمین على فهم وتح إلىالتدفقات النقدیة قائمة  تصنف .2
  ؤ بهذه التدفقات خالل الفترات المالیة القادمة.بوالتن األنشطةالعالقة بین هذه 
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  قائمة التدفقات النقدیة البیانات التالیة: إعدادیتطلب 
 قائمة الدخل لنفس الفترة التي ستغطیها قائمة التدفقات النقدیة. .1

 المیزانیة للفترة الحالیة والفترة السابقة. .2

 میزانیة الفترة الحالیة والفترة السابقة. أوال تتوفر بشكل مباشر في قائمة الدخل  إضافیةمعلومات  .3

  

  التشغیلیة األنشطةالنقدیة من التدفقات  10.1
 فإنالنقدي. وبالتالي  األساسحسب  المنشأةالتشغیلیة تمثل صافي ربح  األنشطةالنقدیة من التدفقات  فإنبشكل عام 

  یتضمن:یة التشغیل باألنشطةالجزء الخاص 
  نتیجة بیع البضاعة وتقدیم الخدمات للغیر والتحصیل من العمالء. المقبوضة نقدًا  اإلیرادات •
  النقدیة المدفوعة لشراء البضاعة وتسدید الموردین. •
 واإلیجار اإلعالنمثل  األخرىالنقدیة المدفوعة للموظفین كرواتب والنقدیة المدفوعة لتغطیة المصاریف التشغیلیة  •

 .وغیرهاوالضرائب قات والكهرباء والمحرو 

، والنقدیة المدفوعة أخرىشركات  أسهمفي  المنشأة إستثماراتعن  أرباحتوزیعات  أوفوائد  كإیرادالنقدیة المقبوضة  •
 من الغیر. اإلقتراضكمصروف فائدة عن عملیة 

  ات للمتاجرة.ستثمار صنفة كإمالمالیة ال اإلستثماراتبیع  أوالمقبوضة لشراء  أوالنقدیة المدفوعة  •
   

  اإلستثماریة األنشطةالنقدیة من التدفقات  10.2
  فتمثل النقدیة المتعلقة بكل من: اإلستثماریة األنشطةالنقدیة من التدفقات  أما
جدیدة والنقدیة  آالتغیر المتداولة المستخدمة في العملیة التشغیلیة، مثل النقدیة المدفوعة لشراء  األصولبیع وشراء  .1

 .أثاثبیع  المقبوضة من

المالیة غیر المتداولة، مثل النقدیة  اإلستثماراتمثل بیع وشراء  المنشأةالنقدیة المتعلقة باستثمار فائض النقد لدى  .2
النقدیة المقبوضة من عملیة  أوتصنف كاستثمارات معدة للبیع،  أسهمشراء  أوفي شركة تابعة  أسهمالمدفوعة لشراء 

ال تمارس  المنشأةللغیر في حالة كون  المنشأةموال إقراض أ أوبیع عقار مؤجر  أوفي شركات حلیفة  إستثماراتبیع 
  رئیسي لدیها.  أوقراض كنشاط تشغیلي اإل

  

المصنفة المالیة  اإلستثماراتبیع  أوالمقبوضات النقدیة المتعلقة بشراء  أون المدفوعات النقدیة أ إلى اإلشارةوتجدر 
 فإن أخرىمن جهة . إستثماریةتشغیلیة ولیست  أنها) على 7ار الدولي رقم (للمتاجرة تصنف حسب المعیكاستثمارات 

 واألراضي اآلالتغیر المتداولة المستخدمة في العملیة التشغیلیة مثل بیع  األصولكامل النقدیة المقبوضة من عملیة بیع 
 واإلستثماراتالمعدة للبیع  ماراتواإلستثالشركات الحلیفة والتابعة  أسهمفي  اإلستثماراتوالنقدیة المقبوضة من بیع 

الخسائر الناجمة  أو األرباحبما في ذلك  اإلستثماریة األنشطةتصنف ضمن  اإلستثماریة األنشطةالمصنفة تحت  األخرى
 1/1/2011دینار ومجمع اهتالكها في  100000تكلفتها التاریخیة  آالت منشأةكان لدى  إذاعن عملیة البیع. مثال ذلك 

دینار تظهر  5000هناك مكاسب بیع تبلغ  فإن ،دینار 45000ینار وتم بیعها نقدًا في هذا التاریخ بقیمة د 60000مبلغ 
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دینار بقائمة  45000كامل المبلغ النقدي المحصل من عملیة البیع والبالغ  إظهاریتم  أنه إال، 2011بقائمة الدخل للعام 
  . اإلستثماریة األنشطةالتدفقات النقدیة وضمن 

  

تلك وخالل فترة تملك  األموالغیر المتداولة واستثمارات فائض  األصولمن العوائد النقدیة المتحققة  فإنقابل وبالم
 األنشطةعلیه تظهر البنود التالیة ضمن  التشغیلیة في قائمة التدفقات النقدیة. وبناءً  األنشطةتظهر ضمن  األصول

  التشغیلیة في قائمة التدفقات النقدیة: 
معیار المحاسبة الدولي رقم  بأن علماً  لدى البنك. ةللمنشأعن ودیعة  أوقبوضة عن قرض ممنوح للغیر الفوائد الم -

  .اإلستثماریة األنشطةالفوائد الدائنة ضمن  إیراد إظهار ) أجاز7(
 .األخرىستثماراتها في الشركات عن إ المنشأةالنقدیة المقبوضة من قبل  األرباحتوزیعات  إیرادات -

  المؤجر للغیر. دي المتعلق بالعقارالنق اإلیراد -
  

  التمویلیة األنشطةالنقدیة من التدفقات  10.3
 أعمالتمویل در االمدفوعات النقدیة المتعلقة بمص أوالتمویلیة المقبوضات النقدیة  األنشطةالنقدیة من التدفقات تمثل 
  والتي تتضمن مصدرین هما: المنشأة

الحصول على القروض من البنك سواًء كانت  أوالقرض (السندات)  سنادأ إصدارمن الغیر عن طریق  اإلقتراض -
التشغیلیة على  األنشطةتظهر ضمن  اإلقتراضمصروف فوائد  بأن علماً . األجلطویلة  أو األجلقروض قصیرة 

ضمن  أما إظهارها أجاز) 7معیار المحاسبة الدولي رقم ( بأن علماً مصروف تظهر بقائمة الدخل،  أنهااعتبار 
 التمویلیة. األنشطةضمن  أوالتشغیلیة  طةاألنش

، والنقدیة المسحوبة من قبل المالكین عن آخرشكل  أي أوس المال مة من المالكین على شكل زیادة لرأالنقدیة المقد -
 علماً النقدیة المدفوعة للمالكین.  األرباحتوزیعات  أوشخصیة المسحوبات ال عن طریق أوالمال  رأسطریق تخفیض 

 األنشطةضمن  أما النقدیة المدفوعة للمالكین األرباحتوزیعات  إظهار أجاز) 7المحاسبة الدولي رقم (معیار  بأن
  التشغیلیة. األنشطةضمن  أو التمویلیة

  

  قائمة التدفقات بطریقتین هما: إعداد) یجوز 7وحسب معیار المحاسبة الدولي رقم (
  الطریقة المباشرة •
  الطریقة غیر المباشرة •

  

تفصیًال  أكثرتعطي معلومات  ألنهاونشر القائمة نظرًا  إلعدادعلى استخدام الطریقة المباشرة  المنشآتیار وقد شجع المع
 اإلشارةتجدر من استخدام الطریقة غیر المباشرة. و  المنشآتن المعیار لم یمنع أ إالومالئمة من الطریقة غیر المباشرة، 

ن الطریقتین تعطیان رغم أ التشغیلیة األنشطةمن التدفقات النقدیة في كیفیة عرض ینحصر الفرق بین الطریقتین ن أ إلى
  تتشابه بالطریقتین.فالقائمة مكونات باقي  أما، التشغیلیة األنشطةنفس قیمة صافي التدفقات النقدیة من 
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  الطریقة المباشرة 10.2.1
مقبوضات نقدیة ومدفوعات نقدیة لكل  إلى التشغیلیة مفصلة األنشطةبموجب الطریقة المباشرة تظهر التدفقات النقدیة من 

 األنشطةمصدر من مصادر التدفقات المقبوضة والتدفقات المدفوعة. وبنفس الطریقة تظهر التدفقات النقدیة من 
قائمة التدفقات ب مصدر. ولتوضیح الطریقة المباشرة نورد المثال التالي الخاص مفصلة حسب كلوالتمویلیة  اإلستثماریة

  بالطریقة المباشرة. والمعّدةالشركات التجاریة  دىإلح النقدیة
  

  )6مثال (
العامة  المساهمة، لشركة الحریة التجاریة 31/12/2010للسنة المالیة المنتهیة في فیما یلي قائمة التدفقات النقدیة 

  بالطریقة المباشرة. والمعّدةالمحدودة 

  المحدودةالعامة  المساهمة) شركة الحریة التجاریة 4الجدول رقم (
  31/12/2010قائمة التدفقات النقدیة للسنة المالیة المنتهیة في 

  الطریقة المباشرة

  التشغیلیة األنشطةالتدفقات النقدیة من     

  وتحصیل ذمم مدینة البضاعةالمقبوضات النقدیة من بیع   685000  
  البضاعة وتسدید الموردین النقدیة لشراءالمدفوعات   )425000(  
  صاریف تشغیلیة معن النقدیة  المدفوعات  )192000(  
  النقدیة للدولة (ضرائب)مدفوعات ال  )34000(  
    ائدو فالمصروف لنقدیة المدفوعات ال  )48000(  
  عقار تأجیر إیراد مننقدیة المقبوضات ال  6000  
   أرباحتوزیعات  إیراد مننقدیة المقبوضات ال  25000  

  التشغیلیة شطةاألنمن النقدیة صافي التدفقات     17000
  اإلستثماریة األنشطةالتدفقات النقدیة من     
  للبیعمتاحة مالیة  إستثماراتبیع مقبوضات نقدیة من   50000  
  في شركات حلیفةمالیة  إستثماراتشراء مدفوعات نقدیة ل  )25000(  
  عملیات غیر مستمرة (بیع قسم الكوي)مقبوضات نقدیة من   30000  
  سیاراتة لشراء مدفوعات نقدی  )20000(  

  اإلستثماریة األنشطةمن النقدیة صافي التدفقات     35000
  التمویلیة األنشطةالتدفقات النقدیة من     
  جدیدة أسهم إصدارمتحصالت النقدیة المقبوضة من   34000  
  رض بنكمدفوعة لتسدید قالنقدیة ال  )120000(  
  سندات إصدارالنقدیة المقبوضة من متحصالت   100000  
  الممتازة  األسهملحملة  أرباحالنقدیة المدفوعة توزیعات   )8000(  
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  العادیة األسهملحملة  أرباحالنقدیة المدفوعة توزیعات   )50000(  

  التمویلیة األنشطةمن النقدیة صافي التدفقات     )44000(

  والنقدیة المكافئة صافي الزیادة قي النقدیة     8000
  في بدایة السنة ئةوالنقدیة المكافالنقدیة     4000

  في نهایة السنة والنقدیة المكافئةالنقدیة     12000
  

وهي الفترة التي تغطیها القائمة  2010خالل العام والنقدیة المكافئة النقدیة ن هناك زیادة في ، أأعالهویالحظ من المثال 
في بدایة العام والنقدیة المكافئة النقدیة ید رص إلىوالنقدیة المكافئة النقدیة مبلغ الزیادة في  وبإضافةدینار،  8000یبلغ 

ن دینار والذي یتوجب أ 12000 ةفي نهایة العام والبالغوالنقدیة المكافئة النقدیة دینار نحصل على مقدار  4000والبالغة 
  .31/12/2010الظاهرة في المیزانیة المعدة في والنقدیة المكافئة النقدیة یساوي رصید 

  

  مجموع البنود التالیة: بأنهاوالنقدیة المكافئة النقدیة ) 7سبي الدولي رقم (ویعرف المعیار المحا
  .النقدیة في الصندوق -
 .الجاریة لدى البنوك المنشأةالنقدیة في حسابات زائد:  -

وضمان المالیة التي تتصف بوجود شبه ضمان في عدم تغیر سعرها السوقي  األدواتفي  اإلستثماراتزائد:  -
 لها. المنشأةشهور من تاریخ شراء  3لمحدد وباقي على تاریخ استحقاقها مدة ال تزید عن تحصیلها في الوقت ا

  .مطروح: رصید حساب البنك سحب على المكشوف -
  

  الطریقة غیر المباشرة 10.2.2
الجزء  كما سبق وبینا، تتشابه الطریقة المباشرة والطریقة غیر المباشرة في عملیة عرض قائمة التدفقات النقدیة، باستثناء

نهما أ إالالتشغیلیة، حیث تعطي الطریقتان نفس الرقم النهائي للتدفقات التشغیلیة،  األنشطةالمتعلق بالتدفقات النقدیة من 
  هذا الرقم. إلىیختلفان في كیفیة الوصول 

  

قات النقدیة قیمة صافي التدف إلى) یتم الوصول 7الدولي رقم ( یر المباشرة، وحسب معیار المحاسبيوجب الطریقة غبمو 
  التشغیلیة عن طریق القیام بالخطوات التالیة: األنشطةمن 

  یتم البدء بصافي الربح قبل طرح مصروف الفائدة ومصروف ضریبة الدخل، حیث یجري تعدیل هذا الرقم بالبنود التالیة:
  تثمارات غیر متداولة.كاس ةصنفمالمالیة ال واإلستثماراتغیر المتداولة  األصول) بیع أرباح: خسائر (یضاف (یطرح) -
 والدیون المعدومة. اإلهتالكات: المصاریف الظاهرة بقائمة الدخل والتي ال تتطلب دفع نقدیة، مثل یضاف -

المتعلقة بالنشاط التشغیلي، مثل النقص في رصید الذمم المدنیة والبضاعة  ةالمتداول األصولفي  النقص یضاف: -
  والمصاریف المدفوعة مقدمًا.

المتداولة المتعلقة بالنشاط التشغیلي، مثل الزیادة في رصید الذمم المدنیة والبضاعة  األصولفي  الزیادةیطرح:  -
 والمصاریف المدفوعة مقدمًا.
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المتداولة المتعلقة بالنشاط التشغیلي، مثل الزیادة في رصید الذمم الدائنة والمصاریف  اإللتزاماتالزیادة في  یضاف: -
  مستحقة الدفع.

 واإلیراداتالمتداولة المتعلقة بالنشاط التشغیلي، مثل النقص في رصید الذمم الدائنة  اإللتزاماتالنقص في  یطرح: -
  غیر المكتسبة.

 یطرح النقدیة المدفوعة كمصروف فائدة. -

  یطرح النقدیة المدفوعة كمصروف ضریبة. -
 إلحدىلخاص بقائمة التدفقات النقدیة قائمة التدفقات النقدیة نورد المثال التالي ا إلعدادولتوضیح الطریقة غیر المباشرة 

  بالطریقة غیر المباشرة. والمعّدةالشركات التجاریة 
  

  )7مثال (
العامة  المساهمة، لشركة الحریة التجاریة 31/12/2010للسنة المالیة المنتهیة في فیما یلي قائمة التدفقات النقدیة 

  .بالطریقة غیر المباشرة والمعّدةالمحدودة 
  

  العامة المحدودة المساهمة) شركة الحریة التجاریة 5الجدول رقم (
  31/12/2010قائمة التدفقات النقدیة للسنة المالیة المنتهیة في 

  الطریقة غیر المباشرة

  البیان  مبلغ جزئي  مبلغ كلي

  التشغیلیة األنشطةالتدفقات النقدیة من     
  قبل الفوائد والضرائب  صافي الدخل  188000  
  غیر متداولة أصول كإهتالیضاف   4000  
  ثابتة أصولیع بمكاسب یطرح:   )2000(  
  المتداولة واإللتزاماتالمتداولة  األصولالتغیر في     
  في الذمم المدینةالزیادة   )84000(  
  الزیادة في البضاعة  )80000(  
  في مصاریف مدفوعة مقدماً النقص   4000  
  الزیادة في الذمم الدائنة  70000  
  في مصاریف مستحقة الدفع الزیادة  2000  
  غیر مكتسبة إیراداتالنقص في   )3000(  
  یطرح النقدیة المدفوعة على مصروف ضریبة الدخل   )34000(  
  یطرح النقدیة المدفوعة على مصروف الفائدة  )48000(  

  التشغیلیة األنشطةصافي التدفقات من النقدیة     17000

  ریةاإلستثما األنشطةالتدفقات النقدیة من     
  مالیة متاحة للبیع إستثماراتمقبوضات نقدیة من بیع   50000  
  مالیة في شركات حلیفة إستثماراتمدفوعات نقدیة لشراء   )25000(  
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  مقبوضات نقدیة من عملیات غیر مستمرة (بیع قسم الكوي)  30000  
  مدفوعات نقدیة لشراء سیارات  )20000(  

  اإلستثماریة طةاألنشصافي التدفقات النقدیة من     35000

  التمویلیة األنشطةالتدفقات النقدیة من     
  جدیدة أسهم إصدارالنقدیة المقبوضة من متحصالت   34000  
  النقدیة المدفوعة لتسدید قرض بنك  )120000(  
  سندات إصدارالنقدیة المقبوضة من متحصالت   100000  
  ممتازة ال األسهملحملة  أرباحالنقدیة المدفوعة توزیعات   )8000(  
  العادیة األسهملحملة  أرباحالنقدیة المدفوعة توزیعات   )50000(  

  التمویلیة األنشطةصافي التدفقات النقدیة من     )44000(

  والنقدیة المكافئة صافي الزیادة قي النقدیة     8000
  في بدایة السنة والنقدیة المكافئةالنقدیة     4000

  ي نهایة السنةف والنقدیة المكافئةالنقدیة     12000
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  :أسئلة الفصل
  

  :ختیار من متعدد)إاألول (التمرین 
  التالیة: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

  :بها اإللتزاممحاسبیة متعارف علیها یتم  وأسستتمیز المحاسبة المالیة بوجود معاییر ومبادىء  .1

  عند البیع والشراء. -ب    . كو من البن اإلقتراضعند   -أ
  .األجلعملیات البیع عند  -د  .القوائم المالیة إعدادفي مراحل  -ج

  

  عند: الخاص بكل فترة باإلیراد اإلعترافعلى  اإلستحقاق أساسیقوم  .2
  .قبض المبلغ نقداً  -ب        . اإلیرادتحقق  -أ

  .وقبض قیمته نقداً  اإلیرادتحقق  -د    .قبضه نقداً  أو اإلیرادتحقق  -ج
  

 مستخدمي القوائم المالیة: إحتیاجاتذات الغرض العام تعد لتلبیة  المالیة قوائمال .3

  .  الحصول على قوائم تلبي حاجاتهم الخاصة أوال یملكون سلطة الحصول على البیانات  نالذی -أ
  .اإلدارةمجلس  -ج          .اإلدارة -ب
  .یملكون سلطة الحصول على البیانات التي یحتاجونها نالذی -د

  

  التي تستخدم القوائم المالیة: الخارجیةالفئات  تشمل .4
  .اإلدارةمجلس  -ب          . اإلدارة -أ

  .المستثمرین -د      .المنشأةالعاملین في  -ج
  

  تكون على الشكل التالي: المیزانیةمعادلة  .5
  .+ حقوق الملكیة اإللتزامات=  األصول -ب  . + حقوق الملكیة األصول=  اإللتزامات -أ

  . األصول -= حقوق الملكیة اإللتزامات -د  .حقوق الملكیة - لتزاماتاإل=  األصول -ج
  

  المالیة للمتاجرة في المیزانیة ضمن: اإلستثماراتتظهر  .6
  .غیر المتداولة األصول -ب      . المتداولة األصول -أ

  .غیر المتداولة اإللتزامات -د      .المتداولة اإللتزامات -ج
  

  :الخزینة في المیزانیة ضمن أسهمتظهر  .7

  غیر المتداولة. األصول -ب      المتداولة.  األصول -أ
  غیر المتداولة. اإللتزامات -د        حقوق الملكیة. -ج
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  ) في المیزانیة ضمن:أصلدخل مؤجلة ( ضرائبتظهر  .8
  غیر المتداولة. األصول -ب      المتداولة.  األصول -أ

  غیر المتداولة. اإللتزامات -د        حقوق الملكیة. -ج
  

 6000نقدیة،  5000لدى شركة السعادة التجاریة:  31/12/2010بعض الحسابات الظاهرة في  صدةأر فیما یلي  .9

  المتداولة تبلغ: األصولن مقدار دینار بضاعة. إ 50000خزینة،  أسهمدینار  12000دینار ذمم دائنة، 

  .دینار 49000 -د  .دینار 55000 -ج  .دینار 73000 -ب  . دینار 67000 -أ
  

  في قائمة الدخل: ح من النشاط غیر المستمرلرباصافي یظهر   .10

  ضریبة الدخل. خصم قبل -ب        ضریبة الدخل. خصم بعد  -أ
  ال شيء مما ذكر صحیح. -د    ضریبة الدخل.خصم بعد  أوقد یظهر قبل  -ج

  

  المال في: رأسالتغیر في  مقدارظهر ی  .11
  .المیزانیة -ب          . قائمة الدخل -أ

  .قائمة التغیر في حقوق الملیكة -د        .لتدفقات النقدیةقائمة ا -ج
  

  :األنشطةللمتاجرة في قائمة التدفقات النقدیة ضمن  أسهمفي  اإلستثماراتالمقبوضة من بیع  النقدیةتظهر   .12
  .اإلستثماریة أوالتشغیلیة  -د       .التشغیلیة -ج    .التمویلیة -ب  . اإلستثماریة -أ

  

ینار، وتم د 12000بقیمة  ،دینار 15000هتالكها ار ومجمع إدین 25000ها التاریخیة تم بیع معدات تكلفت  .13

  یكون: أعالهن ما یظهر في قائمة التدفقات النقدیة نتیجة العملیة استالم القیمة نقدًا. إ

  التشغیلیة.  األنشطةدینار ضمن  12000 -أ
  .اإلستثماریة األنشطةدینار ضمن  12000 -ب
  .اإلستثماریة األنشطةدینار ضمن  10000التشغیلیة و األنشطةدینار ضمن  2000 -ج
  التمویلیة. األنشطةدینار ضمن  12000 -د

المتعلقة  األخرىدینار وفیما یلي بعض المعلومات  50000مبلغ  2010لعام لتحاد بلغ صافي ربح شركة اإل   .14

 بالشركة:
 

  إهتالكمصاریف   دینار 6000

  النقص في الذمم المدینة  8000

  الزیادة في البضاعة  6000

  الزیادة في الدائنون  5000
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  شراء سیارات نقداً   50000

  نقدیة على المالكین أرباحتوزیعات   6000
  

 األنشطةقائمة التدفقات النقدیة، ما مقدار صافي التدفقات النقدیة من  إلعدادباستخدام الطریقة غیر المباشرة 

  التشغیلیة:
  دینار 63000 -د  ردینا 57000 -ج       دینار 13000 -ب  دینار 37000 -أ
  

دینار، دفع منها  20000مبلغ  2010الشركة العالمیة خالل العام  قبلالمعلنة من  األرباحبلغت قیمة توزیعات   .15

قائمة التدفقات ن ما سیظهر في . إ2011لباقي تم دفعه خالل العام وا 2010دینار نقدًا خالل العام  18000

  بلغ:ی أعالهنتیجة العملیة  2010للعام  النقدیة

  .التمویلیة األنشطةدینار ضمن  18000 -ب  . التمویلیة األنشطةدینار ضمن  20000 -أ

  .التشغیلیة األنشطةدینار ضمن  18000 -د  .التشغیلیة األنشطةدینار ضمن  20000 -ج
  

  

  :ولاإلجابات الصحیحة للتمرین األ 
1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   

  ب  ج  أ  ب  د  أ  أ  ج
9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.     

    ب  د  ب  ج  د  أ  ج
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  :الثانيالتمرین 
  :31/12/2010في  الت شركة العمالقة التجاریة وذلكفیما یلي البیانات المستخرجة من سج

  

  صافي المبیعات  دینار 125000
  اإلدارةمصروف رواتب   15000

  وٕاعالنمصروف دعایة   2500
  مصروف فوائد  1500
  مصروف ضریبة الدخل  4500

  مشتریات  98000
  ةالمد أولبضاعة   25000
  المدة آخربضاعة   28000

  اإلدارةیجار مكاتب مصروف إ  3500
  مكاسب بیع سیارات  2000
  إستثمارات أرباحتوزیعات  إیراد  1500
  مصروف رواتب رجال البیع  4200

  مصروف كهرباء  800
  معدة للبیع إستثماراتمكاسب بیع   600

  .31/12/2010فترة المالیة المنتهیة في قائمة الدخل لشركة العمالقة التجاریة عن ال إعداد المطلوب:
  

  :الثالثالتمرین 
  :31/12/2010في الرملة التجاریة وذلك منشأة فیما یلي البیانات المستخرجة من سجالت 

  

  دینار    125000  نقدیة من العمالء  مقبوضات

  15000  ) إیرادیجار عقار مقبوض ( إ

  101000  جور مدفوعات نقدیة للرواتب واأل

  6000   لضریبة الدخل نقدیة اتمدفوع

  25000  نقدیة لشراء معداتمدفوعات 

  60000  من قرض بنكينقدیة  مقبوضات

  18000  بیع سیاراتنقدیة من  مقبوضات

  5000  على المالكین أرباحنقدیة توزیعات مدفوعات 
  

  جب عما یلي:، أأعالهفي ضوء البیانات 
  .2010 لعاملالتشغیلیة  األنشطةصافي التدفقات النقدیة من ما مقدار  .1
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  .2010 لعامل اإلستثماریة األنشطةصافي التدفقات النقدیة من ما مقدار  .2
  .2010 لعامالتمویلیة ل األنشطةصافي التدفقات النقدیة من ما مقدار  .3
  

  :الرابعالتمرین 
  :31/12/2010في  سجالت شركة الحیاة التجاریة وذلكفیما یلي البیانات المستخرجة من 

  

  صافي الخسارةدینار           ) 45000(
 اإلهتالكمصروف                  8000

  مدفوعات تسدید قرض بنكي                 15000
  دینار) 1000متحصالت بیع أراضي (الربح                   10500
  النقص في البضاعة                  45000

  الدائنون الزیادة في                   185000
  )دینار 3000(خسارة البیع  األراضيمتحصالت من بیع                    8000

  

  جب عما یلي:، أأعالهفي ضوء البیانات 
  .2010 لعاملالتشغیلیة  األنشطةصافي التدفقات النقدیة من ما مقدار  .1
  .2010 لعامل اإلستثماریة األنشطةصافي التدفقات النقدیة من ما مقدار  .2
  .2010 لعامالتمویلیة ل األنشطةصافي التدفقات النقدیة من دار ما مق .3

  
  :الخامسالتمرین 

لغاء الخط واستغالل المساحة لمبیعات على المنتج من هذا الخط إنخفاض اتقرر نتیجة إ إنتاجيتمتلك شركة القدس خط 
الخط  ألصولالتكلفة التاریخیة  أنب علماً دینار،  65000الخط بقیمة  أصولمنتج جدید. تم بیع  إنتاجالتي یشغلها في 

دینار. یخضع الربح الخاص بعملیة بیع الخط لنسبة ضریبة على  50000 اإلهتالكومجمع  دینار، 125000تبلغ 
  .%25الدخل تبلغ 

  

  في قائمة الدخل؟ إظهارهما مقدار صافي الربح (الخسارة) نتیجة العملیة الواجب 

  
  :السادسالتمرین 

ت المستخرجة من سجالت شركة الشرق للصناعات الكیماویة، المطلوب بیان مكان ظهور كل فیما یلي بعض الحسابا
بیان تصنیف البند في  ، معمام كل بندالرمز الخاص بكل قائمة والمبین أدناه أ بند في القوائم المالیة التالیة وذلك بوضع

  :من قائمة أكثربعض البنود قد تظهر في  بأن علماً القائمة المعنیة، 
  . المیزانیة (قائمة المركز المالي) أ

  ب. قائمة الدخل 
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  المحتجزة)  األرباحج. قائمة التغیر في حقوق الملكیة (قائمة 
  د. قائمة التدفقات النقدیة 

  

  .المتداولة األصولمثال: النقدیة : تظهر في المیزانیة (أ) وضمن 

  رمز القائمة ومكان تصنیف البند في القائمة  البند  الرقم

    الخزینة اسم   .1

    مصاریف مدفوعة مقدماً    .2

    المشتریات   .3

    مردودات المبیعات ومسموحاتها   .4

    مالیة معدة للبیع إستثمارات   .5

    سندات   .6

    المال نقداً  رأسالزیادة على    .7

    للمتاجرة إستثماراتالنقدیة المقبوضة من بیع    .8

    ضربیة دخل مستحقة الدفع   .9

    سیارات ءالنقدیة المدفوعة لشرا   .10

  



 

 

  المحاسبة المالیة محور
  الفصل الثاني: العملیات المحاسبیة المتعلقة بالتسویات الجردیة

  

  المحتویات
  الصفحة  

  36  أهداف الفصل التعلیمیة

  37  مقدمة

  37  الدورة المحاسبیة والتسویات الجردیة

  التسویات الجردیة إعدادالفروض والمبادئ المحاسبیة التي تحكم 
  اإلستمراریةفرص 

  الفترة المحاسبیة مبدأ
  اإلیرادمبدأ تحقق 
  مبدأ المقابلة

38  
38  
38  
39  
39  

  40  ومبدأ المقابلة اإلیرادالعالقة بین التسویات الجردیة ومبدأ الفترة المحاسبیة ومبدأ تحقق 

  41  أنواع التسویات الجردیة

  سبة)غیر المكت اإلیراداتالتسویات الجردیة المتعلقة باإلیرادات المقبوضة مقدمًا (
  قیود التسویة الخاصة باإلیرادات المقبوضة مقدماً 

41  
42  

  )أصلالتسویات الجردیة المتعلقة بالمصاریف المدفوعة مقدمًا (
  المدفوع مقدماً  التأمین

  الصغیرة واآلالتالقرطاسیة والعدد 
  المعمرة األصول

44  
45  
47  
49  

  52  التسویات الجردیة المتعلقة باإلیرادات مستحقة القبض
  54  لتسویات الجردیة المتعلقة بالمصاریف مستحقة الدفعا

  المقدمة واإلیراداتالمعالجة البدیلة للمصاریف 
  كإیراد المقبوضة مقدمًا عند القبض اإلیرادات إثبات
  المصاریف المدفوعة مقدمًا عند الدفع كمصروف إثبات

55  
55  
57  

  59  الفصل أسئلة
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  ةیالفصل التعلیمأهداف  

  التالیة: باألموریكون القارئ ملمًا  أنیتوقع  الفصلراسة هذا بعد د

  الدورة المحاسبیة والتسویات الجردیة -

  التسویات الجردیة إعدادالفروض والمبادئ المحاسبیة التي تحكم  -

  ومبدأ المقابلة اإلیرادالعالقة بین التسویات الجردیة ومبدأ الفترة المحاسبیة ومبدأ تحقق  -

  ت الجردیةأنواع التسویا -

  غیر المكتسبة) اإلیراداتالتسویات الجردیة المتعلقة باإلیرادات المقبوضة مقدمًا ( -

  )أصلالتسویات الجردیة المتعلقة بالمصاریف المدفوعة مقدمًا ( -

  التسویات الجردیة المتعلقة باإلیرادات مستحقة القبض  -

  التسویات الجردیة المتعلقة بالمصاریف مستحقة الدفع -

  المقدمة واإلیراداتلجة البدیلة للمصاریف المعا -
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  مقدمة. 1
الوسائل  أهم أحدتحقیقها. ویمثل صافي الربح  إلى اإلدارةالرئیسة التي تسعى  األهداف أحدیعتبر تعظیم ثروة المالكین 

ة الدخل التي صافي الربح من خالل قائم إلىهدف تعظیم ثروة المالكین. ویتم الوصول  إلىالتي یتم من خاللها الوصول 
في سبیل تحقیق  إنفاقهاخالل الفترة التي تغطیها القائمة والمصاریف التي تم  للمنشأةالتي تحققت  اإلیراداتظهر فیها ت

مثل المقرضین  المنشأةالتي لها مصالح في  األخرى واألطرافصافي الربح، یهتم المالكین  إلى باإلضافة الدخل.
وما علیها من دیون، والذي یتم الحصول علیه  أصولمن  المنشأةمن حیث ما تمتلكه  للمنشأةوالدائنین بالوضع المالي 

ذات  األطرافهام وضروري لمساعدة  أمرویعتبر الحصول على بیانات مالیة دقیقة وصحیحة  من خالل المیزانیة.
  رشیدة.   إقتصادیةالعالقة باتخاذ قرارات 

  

صولها وأ المنشأةومصاریف  إیراداتوالمیزانیة بشكل یعكس واقع قائمة الدخل  إعدادفي ضوء ما سبق، وحتى یتم 
  ما یسمى بالتسویات الجردیة. إعدادذلك یتطلب  فإنبشكل سلیم وصحیح  وٕالتزاماتها

 

  الدورة المحاسبیة والتسویات الجردیة
والتي تتضمن الخطوات  بالدورة المحاسبیةمن خالل عدة خطوات وهو ما یطلق علیه القوائم المالیة یتم  إعدادن عملیة إ

  التالیة:
  المستندات المحاسبیة .1
  التسجیل بدفتر الیومیة  .2
    األستاذالترحیل لدفتر  .3
 قبل التسویات الجردیة میزان المراجعة إعداد .4

 التسویات الجردیة .5

  بعد التسویات الجردیة میزان المراجعة إعداد .6
  القوائم المالیة  إعداد .7
  

 واإلیراداتالقوائم المالیة بهدف تعدیل بعض المصاریف  إعدادة كل فترة مالیة وقبل في نهایالتسویات الجردیة  إجراءویتم 
  بالقیم الصحیحة لها. إلظهارها وبعض حسابات المیزانیة
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  التسویات الجردیة إعدادالفروض والمبادئ المحاسبیة التي تحكم 
قوائم  إلىبها للوصول  اإللتزاممحاسبیة التي یتوجب ال والمبادئالعدید من الفروض  إلىالقوائم المالیة  إعدادعملیة تستند 

المحاسبیة التالیة  والمبادئنابع من تطبیق الفروض الجردیة التسویات  إعدادن عملیة لیة تتصف بالمالئمة والموثوقیة. إما
  التالیة: األجزاءوحسب التسلسل المعروض في 

  

  اإلستمراریةفرض 

مستمرة في  المنشأةن والذي یقوم على أ ،اإلستمراریةالقوائم المالیة فرض  إلعداد األساسیةمن الفروض المحاسبیة 
 أوتصفیة  إلىال یوجد هناك ما یشیر  طالما أجلهامن  أنشئتالتي  أهدافهافترة طویلة لتحقیق  إلىالتشغیلیة  أعمالها
 المنشأة أصول، یتم تقییم الشركة. وفي حالة وجود مؤشرات لتصفیة الشركة، وهي الحالة غیر العادیة أعمال إنتهاء

 عملیة البیع. إلتماممطروحًا منه المصاریف الالزمة  األصلبیع المتوقع لسعر الوالتي تمثل القابلة للتحصیل بالقیمة 
ذلك، كما یتطلب بفي حالة وجود مؤشرات تفید  اإلستمراریةعن عدم  اإلفصاح) 1رقم (ویتطلب معیار المحاسبة الدولي 

  المحاسبي المستخدم في هذه الحالة. واألساس اإلستمراریةعدم  إلى أدتن الظروف التي ع اإلفصاحالمعیار 
  

  مبدأ الفترة المحاسبیة
 األطراف فإن، وعدم وجود عمر معروف لها المنشأةوما یترتب علیه من طول عمر  المنشأة إستمراریةفي ضوء فرض 

في استغالل  اإلدارةمن سالمة وضعها المالي وكفاءة  تأكدلل المنشأة أعمالمتابعة  إلىتحتاج  المنشأةذات العالقة ب
تقسیم  یتم حسب مبدأ الفترة المحاسبیةمبدأ الفترة المحاسبیة. ف إلىالحاجة  أوجدوهذا ما وتحقیق العائد المناسب،  األصول

هذه الفترات  شهر، حیث یتم خالل أوربع سنة  أونصف سنة  أوفترات زمنیة قصیرة قد تكون سنة  إلى المنشأةحیاة 
. وتعد المنشأةذات العالقة لتمكینهم من تحلیل الوضع المالي وربحیة  األطراف إلىالقوائم المالیة الرئیسة لتقدیمها  إعداد

هناك العدید من  أن إالحیث تسمى في هذه الحالة بالقوائم المالیة السنویة.  األقلالقوائم المالیة مرة واحدة كل سنة على 
، على سبیل المثال، یلزم القانون األردنربع سنویة. ففي  أوقوائم نصف سنویة  بإعدادلدیها  المنشآت بعضالدول تلزم 

رقم  وبموجب معیار المحاسبة الدوليقوائم مالیة سنویة ونصف سنویة وربع سنویة.  بإصدارالشركات المساهمة العامة 
في السنة. كما یشجع المعیار المحاسبي  األقلة على ونشر قوائم مالیة كاملة مرة واحد إعداد المنشأةعلى  فإن )1(

  ربع سنوي. أوبشكل نصف سنوي  إضافیةعلى نشر قوائم مرحلیة  المنشأة) 34الدولي رقم (
والتي یكون  المنشآتبعض  أعمالونظرًا لطبیعة  .31/12ولغایة  1/1وغالبًا ما تغطي القوائم المالیة السنویة الفترة من 

 1/10 أو 1/7مثل  1/1السنة المالیة بتاریخ خالف في نهایة السنة المیالدیة، تقوم باختیار  عالٍ یها النشاط التشغیلي لد
  شهر. 12بحیث تكون الفترة المالیة  30/9 أو 30/6لینتهي في 
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  اإلیرادمبدأ تحقق 
 المنشأةعلى تقسیم حیاة  الذي یقومو مبدأ الفترة المحاسبیة ما یترتب علیه من الحاجة لوجود و  اإلستمراریةفي ضوء فرض 

التي  اإلیرادات أنواعقوائم مالیة تغطي كل منها فترة مالیة محددة، یواجه المحاسب مشكلة توزیع بعض  وٕاعدادفترات  إلى
تقوم بتقدیم خدمات الصیانة عقد سنوي  منشأةوقعت  إذامن فترة مالیة واحدة. فعلى سبیل المثال  أكثریمتد تنفیذها عبر 

دینار سنویًا، وبحیث بدأ تنفیذ العقد في  3600مقابل لدیها الكمبیوتر  أجهزةركات لتقدیم خدمات صیانة الش إحدىمع 
  ؟2012أم  2011المتحقق من العقد في قائمة الدخل لسنة  اإلیراد إظهارسیتم  ل، فه1/10/2011
  

أساسیین  أحدعلى  اإلیرادبتحقق  ترافاإلعیعتمد في عملیة والذي  ،اإلیرادتم وضع مبدأ تحقق  اإلشكالیةولمعالجة هذه 
  هما:

  اإلستحقاقأساس  -
  األساس النقدي -
  

 التي تتعامل ببیع السلع عند إتمام عملیة بیع البضاعة المنشآتیتحقق لدى  اإلیرادن أعلى  اإلستحقاقأساس یقوم 
 التأمیندمات للغیر مثل شركات التي تقوم بتقدیم الخ المنشآت أما وبغض النظر عن عملیة قبض قیمة البضاعة المباعة.

النقدي  اإلستالمیتحقق عند تقدیم الخدمة وبغض النظر عن تاریخ  اإلیراد فإنالمالیة والهندسیة،  واإلستشاراتوالصیانة 
بشكل نقدي.  اإلیرادمبلغ  إستالمخالل الفترة التي یتم  باإلیراد اإلعترافیقوم على فاألساس النقدي  أمالبدل الخدمة. 

الحكومیة حیث یمتاز بسهولته وبساطة  تغیر الهادفة للربح والمؤسسا المنشآتلدى دم األساس النقدي غالبًا ویستخ
 اإلستحقاقوقد أوجبت المعاییر المحاسبیة الدولیة وضمن اإلطار النظري إلعداد القوائم المالیة استخدام أساس تطبیقه. 

  .باإلیرادات والمصاریف فلالعترا
  

  مبدأ المقابلة
تحمیل كل فترة مالیة بالمصاریف التي  بیقوم مبدأ المقابلة على وجو ، حیث اإلیرادمبدأ تحقق بتبط مبدأ المقابلة یر 

دفع بعض المصاریف التي  المنشأةیتطلب من  اإلیرادن تحقیق . فمن المعروف أاإلیرادفي سبیل تحقیق  المنشأةتكبدتها 
التشغیلي الرئیسي  اإلیرادثال، تعتبر رسوم الطلبة في المدارس الخاصة . فعلى سبیل الماإلیرادتساعد وتساهم في تحقیق 

الطلبة، یتطلب استخدام  القیام بالعملیة التعلیمیة وهي الخدمة التي تتقاضى المدرسة علیها رسوم من أن إالللمدرسة، 
ال تمتلك البناء، كما یتوجب  المنشآتكانت  إذاالمبنى  إیجارن ودفع رواتب لهم، كما یتطلب مصاریف عدیدة منها مدرسی

  وغیرها. وٕاعالندفع مصاریف كهرباء ومیاه 
  

، اإلیرادالمصروف یتبع أن ن القاعدة العامة في مبدأ المقابلة تقوم على أ إلى  1 (Kimmael et. Al., 2007)ویشیر 
الذي  باإلیرادط بشكل وثیق مرتبفي قائمة دخل تلك الفترة  إظهارهبالمصروف الخاص بكل فترة وبالتالي  اإلعترافن أ أي
  به لنفس الفترة. اإلعترافتم 

  

                                                           
1 Kimmael, Weygandt and Kieso, 2007, Financial Accounting: Tools for Business Decision Making, Fourth Edition, 

Wiley sons Inc. 
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  ومبدأ المقابلة اإلیرادالعالقة بین التسویات الجردیة ومبدأ الفترة المحاسبیة ومبدأ تحقق 
المشروع تقتضي أن یتم  إستمراریة، حیث أن اإلستمراریةمبدأ الفترة المحاسبیة نابع من فرضیة  فإن، أعالهكما سبق وبینا 

فهو نابع  اإلیرادمبدأ تحقق  أما. وأخرىاإلدارة بین كل فترة  إنجازفترات محاسبیة لغایات قیاس  إلىیم حیاة المشروع تقس
ترة یتطلب وجود أساس قوائم مالیة لكل ف وٕاعدادفترات زمنیة  إلى المنشأةمن مبدأ الفترة المحاسبیة حیث أن تقسیم حیاة 

 أما. اإلیرادوهذا ما یتم القیام به من خالل مبدأ تحقق  إیرادفترة بما یخصها من  إلیه في عملیة تحمیل كل اإلستنادیتم 
أیضا بالمصاریف الالزمة  اإلعترافالخاص یتطلب  باإلیراد اإلعترافحیث أن  اإلیرادمبدأ المقابلة فنابع من مبدأ تحقق 

 ةوالمصروف الصحیح اإلیرادلغ امب إلىالوصول بالمصاریف الالزمة لها. وحتى یتم  اإلیراداتمقابلة  أي، اإلیرادلتحقیق 
 2، وكما هو موضح في الشكل رقم (التسویات الجردیة إعدادذلك یتطلب  فإنالواجب إظهارها في قائمة الدخل لكل فترة و 
  .) أدناه1 –
  

    اإلستمراریةفرض   
    

  
  

    مبدأ الفترة المحاسبیة  
    

  
  

  مبدأ المقابلة    اإلیرادمبدأ تحقق 

    
  

  

    التسویات الجردیة  
      

  ومبدأ المقابلة اإلیراد): العالقة بین التسویات الجردیة ومبدأ الفترة المحاسبیة ومبدأ تحقق 1-  2الشكل (
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  أنواع التسویات الجردیة
 إعداد وعند عملیةتتم في نهایة كل فترة محاسبیة والمصاریف  لإلیراداتالتسویات الجردیة  فإن، أعالهكما سبق وبینا 

وبما أن القوائم المالیة تعد بشكل والمصاریف المتحققة خاللها.  اإلیراداتتحمیل كل فترة بمبالغ  أجلالقوائم المالیة، من 
والمصاریف  اإلیراداتتلك القوائم بشكل صحیح یتطلب مراجعة  إعدادعملیة  فإنشهري،  أونصف سنوي  أوسنوي 
والمصاریف المتحققة لكل فترة. هذا مع العلم أن التسویات  اإلیرادبحیث تظهر و لها التسویات الجردیة الالزمة  وٕاجراء

والمصاریف على الفترات  اإلیراداتالجردیة ال تعد نتیجة وجود خطأ في السجالت المحاسبیة وٕانما تعد في سبیل توزیع 
تحصیل  إمكانیةث یجري تقییم لمدى الذمم المدینة والمخزون حی أرصدةكما یجري مراجعة  .وبشكل عادل المالیة المتتالیة

التكلفة عن  إنخفاضتلك الذمم وتكوین مخصص للدیون المشكوك في تحصیلها. كما یجري تقییم المخزون وفي حالة 
القیمة القابلة للتحقق یجري تخفیض المخزون بالفرق (لمزید من المعلومات عن تقییم المخزون، انظر الفصل التالي من 

  الكتاب).
  

  ن هما:ین رئیسینوعی إلىسویات الجردیة تقسم الت
  المدفوعة مقدمًا: أوالمتعلقة بالمبالغ المقبوضة الجردیة التسویات  .1

  المقبوضة مقدماً  اإلیرادات -
 المصاریف المدفوعة مقدماً  -

  الدفع: أوالمتعلقة بالمبالغ المستحقة القبض الجردیة التسویات  .2
  مستحقة القبض اإلیرادات -
 المصاریف مستحقة الدفع -

  وفیما یلي شرح تفصیلي لهذه البنود.
  

  غیر المكتسبة) اإلیراداتالتسویات الجردیة المتعلقة باإلیرادات المقبوضة مقدمًا (
لهم  منفعة أوة خدم أوسلعة من العمالء مقابل تقدیم  المنشأةالمقبوضة مقدمًا المبالغ النقدیة التي تتسلمها  اإلیراداتتمثل 

شتراكات السنویة التي تقبضها المجالت والصحف مقدمًا عند توقیع عقود مع على ذلك بدل اإل األمثلةومن . في المستقبل
عمالء لتزویدهم بنسخ من هذه المجالت والصحف. كما أن الرسوم التي تتسلمها المدارس والجامعات الخاصة من أولیاء 

الجامعة، حیث أن  أودمًا بالنسبة للمدرسة مقبوضة مق إیراداتفصل دراسي هي بمثابة  أوأمور الطلبة في بدایة كل سنة 
ؤسسات التي تمارس خدمات تقدیم بدل الخدمة. كما أن الم إستالمتقدیم خدمة التعلیم للطلبة تقدم بفترات الحقة لعملیة 

 ألخرىا األمثلةشتراكات مقدمًا مقابل الخدمة التي ستقدم للعمالء في المستقبل. ومن اإلنترنت غالبًا ما تتقاضى قیمة اإل
عند عملیة بیع التذاكر، حیث أن  نقداً المقبوضة مقدمًا ثمن تذاكر السفر التي تقبضها شركات الطیران  اإلیراداتعلى 

على  األخرى األمثلةوهناك العدید من  بدل الخدمة. إستالماألمتعة تأتي بتاریخ الحق لتاریخ  أوخدمة نقل المسافرین 
بدل  عن أو اإلیجاراتسبیل المثال ال الحصر: المبالغ المقبوضة مقدمًا عن بدل  المقبوضة مقدمًا منها على اإلیرادات

   في الصحف والتلفزیون. اإلعالناتعن بدل  أوالمالیة  اإلستشارات
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عند تقدیم  إیراد إلىات اإللتزامتتحول تلك حیث ، بتاریخ قبضها المنشأةعلى  إلتزامالمقبوضة مقدمًا  اإلیراداتتمثل 
   یع السلعة.ب أوالخدمة 

  

النقدي لبدل الخدمة فیتمثل في جعل حساب النقدیة مدینًا بقیمة المبلغ المستلم  اإلستالمالمعالجة المحاسبیة لعمیلة  أما
  المقبوض مقدمًا دائنًا بنفس القیمة. اإلیرادوحـ/ 

  

 )1مثال (

الشركة عقد مع  توقع 1/10/2011ي للمؤسسات والمنازل، وف اإلنترنتبتقدیم خدمة  اإلنترنتتقوم شركة الغد لخدمة 
شركة الغد عند توقیع العقد  إستلمتدینار، وقد  1200لمدة عام مقابل  اإلنترنتمؤسسة السالم الصناعیة لتزیدها بخدمة 

  .نقداً دینار  1200كامل مبلغ العقد والبالغة 
  

  .اإلنترنتقید الیومیة الالزم في دفاتر شركة الغد لخدمة  إثبات المطلوب:
  

  )1مثال ( حل
  دینار على النحو التالي: 1200شركة الغد لمبلغ الـ  إستالم إثباتیتم 

  

 1/10/2011 النقدیةمن حـ/   1200

  2مقبوضة مقدماً  إنترنتخدمات  إیرادحـ/  إلى      1200 

  

  قیود التسویة الخاصة باإلیرادات المقبوضة مقدماً 
الحال بإیراد بدل اإلیجارات واإلشتراكات السنویة للصحف  زمن وكما هوبمرور ال أماالمتعلقة بالخدمة  اإلیراداتتتحقق 

 وبناءً المالیة وغیرها.  اإلستشاراتتقدیم  إیراداتالجزء المنجز من الخدمة المقدمة مثل تقدیر في ضوء  أو ،نترنتواإل
الواجب  اإلیرادحدید مبلغ ت أجلالقوائم المالیة یتطلب تحدید الجزء المنجز من الخدمة من  إعدادعملیة  فإنعلیه، 

یتحقق بشكل  اإلیراداتورغم إن العدید من الجردیة الالزم لذلك.  ةبه في كل فترة محاسبیة وعمل قید التسوی اإلعتراف
المؤجرة بمقدار حصة  للمنشأة إیرادالعقارات المؤجرة، حیث إن مرور كل یوم یترتب علیه تحقق  إیرادتدریجي ویومي مثل 

بالجزء المتحقق یومیًا یعتبر غیر عملي ویرتب أعباء إضافیة على  اإلعترافن عملیة أ إالالعقار،  إیجارالیوم من 
المتحقق عبر الفترة التي تغطیها قائمة الدخل لیتم إثباته بقید تسویة مرة  اإلیرادالمحاسبین. وفي ضوء ذلك یتم تجمیع 

  واحدة.  
  

القوائم المالیة  إظهارعدم  إلىدات المتحققة والمقبوضة مقدمًا یؤدي الخاص باإلیرا أعالهقید التسویة  إجراءإن عدم 
  ما یلي: إلىبالشكل الصحیح حیث یؤدي 

                                                           
 إیرادحـ/  إلىغیر مكتسب، وفي هذه الحالة یظهر الطرف الدائن في القید على النحو التالي:   إیرادالمقبوض مقدمًا تحت مسمى  اإلیراد إثباتیجوز   2

 غیر مكتسب. إنترنتخدمات 
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 المتحقق. اإلیرادبمقدار  المنشأة إیراداتتخفیض  .1

 المتحقق. باإلیراد اإلعترافنظرًا لعدم  المنشأةتخفیض صافي ربح  .2

 .األرباحتخفیض حقوق الملكیة نتیجة تخفیض  .3

  المتحقق.  اإلیرادات بمقدار اإللتزامتلك  إنخفاض إثباتالمقبوضة مقدمًا) نظرًا لعدم  اإلیراداتات (لتزاماإلتضخیم  .4
  

 )2مثال (

تعد قوائمها المالیة بشكل  اإلنترنت، وعلى افتراض أن شركة الغد لخدمة أعاله) 1باستخدام المعلومات الواردة في المثال (
  .سنوي

  :المطلوب
  .بمؤسسة السالم الصناعیةوالمتعلق بالعقد الخاص  31/12/2011في قید التسویة  إثبات .1
والمیزانیة في  2011للعام لشركة الغد والتي ستظهر في قائمة الدخل  أعالهمقدار المبالغ الخاصة بالعقد تحدید  .2

31/12/2011. 

  

 )2حل مثال (

 السالم الصناعیة: والمتعلق بالعقد الخاص بمؤسسة 31/12/2011قید التسویة الواجب إثباته في  .1
 

یتم احتسابه على ، حیث 31/12/2011به في  اإلعترافالمتحقق من العقد والواجب  اإلیرادمقدار  إیجاد أوالً یتم 
  النحو التالي:

  دینار. 300) = 12÷  3× ( 1200
  

فیتم  راداإلیباقي  أما، 31/12/2011ولغایة  1/10/2011الخاص بالفترة من  باإلیراد اإلعترافویالحظ أنه تم 
  .2012به وتحمیله للعام  اإلعتراف

  

  على النحو التالي: 31/12/2011في في ضوء ذلك یظهر قید التسویة 
  

  

 31/12/2011 مقبوضة مقدماً  إنترنتخدمات  إیرادمن حـ/   300

  إنترنتخدمات  إیرادحـ/  إلى      300 
  

 900دینار لیصبح  300مقبوضة مقدمًا بمقدار  رنتإنتخدمات  إیرادیتم تخفیض رصید  أعالهوفي ضوء قید التسویة 
  .إنترنتخدمات  إیرادحساب قائمة الدخل ضمن المعترف به في  اإلیراد إظهارتم یدینار، وبالمقابل 

  

لدى  31/12/2011والمیزانیة في  2011والتي ستظهر في قائمة الدخل للعام  أعالهمقدار المبالغ الخاصة بالعقد  .2
 .شركة الغد

  

  دینار، وعلى النحو التالي: 300یبلغ  إنترنتخدمات  إیراد 2011قائمة الدخل للعام  یظهر في
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  اإلنترنتشركة الغد لخدمة 
  2011قائمة الدخل عن السنة المالیة 

  دینار 300  إنترنتخدمات  إیراد
    

  

دینار وعلى النحو  900مقبوضة مقدمًا یبلغ  إنترنتخدمات  إیرادفیظهر به رصید  31/12/2011المیزانیة في  أما
  التالي:

  اإلنترنتشركة الغد لخدمة 
  31/12/2011المیزانیة  في 

    ات المتداولةاإللتزام
  دینار 900  مقبوضة مقدماً  إنترنتخدمات  إیراد

    
  

  )أصلالتسویات الجردیة المتعلقة بالمصاریف المدفوعة مقدمًا (
في سبیل الحصول على خدمات ومنافع من الغیر  المنشأةتدفعها  تمثل المصاریف المدفوعة مقدمًا المبالغ النقدیة التي

تحت حساب مصاریف مدفوعة بتاریخ دفعها  إثباتهاویتم  أصلبار المبالغ المدفوعة مقدمًا تفي المستقبل، وعلیه یتم اع
   مدفوع مقدمًا. إیجارمدفوع مقدمًا ومصروف  تأمینمثل مصروف  ،سم المصروف المعنيبإو مقدمًا 

  

بدفع مبالغ نقدیة مقدمًا للحصول على تلك الخدمات في المستقبل،  المنشأةالعدید من الخدمات التي تتطلب قیام هناك 
الحریق والحوادث والسرقة، والمبالغ التي تدفع بدل العقارات  أخطارضد  المنشأةممتلكات  تأمینعلى ذلك  األمثلةومن 

 األخرى األمثلة. ومن اإلیجارعلى دفعات نقدیة مقدمًا عن بدل المستأجرة حیث یتطلب العدید من المالكین الحصول 
شراء هذه البنود  إلى المنشآتعلى المصاریف المدفوعة مقدمًا القرطاسیة والعدد واألدوات الصغیرة، حیث تلجأ 

 إلىتتحول ثم  أصلتعتبر القرطاسیة والعدد واألدوات الصغیرة عند الشراء  حیثستفادة منها الحقًا، الستخدامها واإل
یقع ضمن المصاریف المدفوعة مقدمًا حیث  واآلالت واألثاثللسیارات  المنشأة. كما أن تملك اإلستخداممصروف عند 
  . للمنشأةالعملیة اإلنتاجیة والتشغیلیة في استخدامها  أجلمن  األصولیتم تملك هذه 

  

خدمات مستقبلیة كأصل، وفي نهایة كل فترة محاسبیة المبالغ المدفوعة مقدمًا للحصول على  إثبات، یتم أعالهنا وكما بیّ 
به كمصروف وذلك من  واإلعتراف األصولتحدید الجزء المستعمل من هذه  أوالقوائم المالیة، یجري تقدیر  إعدادوعند 

مع  أمامصروف  إلىخالل قیود التسویات الجردیة. وتتحول المبالغ المدفوعة مقدمًا للحصول على خدمات مستقبلیة 
  لها مثل القرطاسیة والعدد واألدوات.  اإلستعمالعلى درجة  باإلعتماد أو والتأمین اإلیجاراتور الوقت مثل مر 
  

بشكل یومي مثل مصروف  اإلستعمالمصروف نتیجة  إلىورغم إن العدید من المصاریف المدفوعة مقدمًا تتحول 
رتب بالجزء المتحقق یومیًا یعتبر غیر عملي وی عترافاإلإن عملیة  إالوالقرطاسیة المستعملة،  التأمینومصروف  اإلیجار
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بالجزء  اإلعترافن أ إاللها قد یكون یومي  المنشأةاستخدام  فإنففي حالة القرطاسیة  أعباء إضافیة على المحاسبین.
التي تغطیها  واستخدامها عبر الفترة المصاریف التي تم استنفاذهاالقوائم المالیة بجرد  إعدادالمستعمل كمصروف یتم عند 

  كمصروف بقید تسویة مرة واحدة.   إثباتهاقائمة الدخل لیتم 
  

القوائم المالیة  إظهارعدم  إلىعتراف بالمصاریف المتحققة والمدفوعة مقدمًا یؤدي قید التسویة الخاص باإل إجراءن عدم إ
  ما یلي: إلىبالشكل الصحیح حیث یؤدي 

 متحققة وغیر المعترف بها.بمقدار المصاریف ال المنشأةتخفیض مصاریف  .1

 بالمصاریف المتحقق. اإلعترافنظرًا لعدم  المنشأةزیادة صافي ربح  .2

 زیادة (تضخیم) حقوق الملكیة نتیجة زیادة صافي الربح. .3

  تخفیض قیمة المصاریف المدفوعة مقدمًا.  إثبات(المصاریف المدفوعة مقدمًا) نظرًا لعدم  األصولزیادة (تضخیم)  .4
  

  .المدفوعة مقدماً  لبعض من هذه المصاریفوفیما یلي شرح 
  

  المدفوع مقدماً  التأمین
الحوادث  أخطارمثل  األخطارضد العدید من  وآالتعلى ممتلكاتها من سیارات ومباني  بالتأمین المنشآتتقوم معظم 

مل قیمة العقد ما یتم دفع كا وعادةً  .سنویة، تغطي سنة قادمة التأمینوتكون معظم عقود والحریق والسرقة وغیرها، 
 تأمینحساب تحت كأصل المبالغ المدفوعة في هذه الحالة  إثباتمقدمًا عند توقیع العقد، مما یتطلب  للتأمینالسنوي 

  المبلغ المدفوع بالقید التالي: إثباتحیث یتم  مدفوعة مقدمًا.
 2011××/××/ المدفوع مقدماً  التأمینمن حـ/   ××

  حـ/ النقدیة  إلى      ×× 

  

على  ترتبط بالفترة الزمنیة ولیس بناءً  أيمن المصاریف التي یعترف بها مع مرور الزمن،  التأمینف و بر مصر یعت
كمصروف وذلك  التأمینبالجزء المستنفذ من  اإلعترافالقوائم المالیة  إعدادك یتم عند الفعلي. وفي ضوء ذل اإلستخدام

  حسب القید التالي:
  

 2011/××/×× التأمینمن حـ/ مصروف   ××

  المدفوع مقدماً  التأمینحـ/  إلى      ×× 
  

  المدفوع مقدمًا. التأمینوفیما یلي مثال توضیحي لمعالجة 
  

 )3مثال (

لمدة سنة لتغطیة مخاطر الحریق مقابل مبلغ  للتأمینمع شركة القدس  تأمینوقعت شركة السعادة عقد  1/4/2011في 
قوائمها المالیة بشكل نصف السعادة تعد شركة  بأنعلمًا  عند توقیع العقد.دینار، وقد تم دفع قیمة العقد كاملة  12000
  سنوي.
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  المطلوب:
 .التأمینقید دفع مبلغ  إثبات .1

 .31/12/2011و 30/6/2011في المستنفذ  بالتأمین ةقیود التسویة الخاص إثبات .2

 .2011الثاني من العام صف نوال األولللنصف  المعّدةفي قائمة الدخل  التأمینمصروف  إظهاربیان كیفیة  .3

 .31/12/2011ومیزانیة  30/6/2011 في المعّدةالمدفوع مقدمًا في المیزانیة  التأمین إظهاربیان كیفیة  .4

  
  )3مثال (حل 

 :التأمینقید دفع مبلغ  .1
  

 1/4/2011 المدفوع مقدماً  التأمینمن حـ/   12000

  حـ/ النقدیة  إلى      12000 

 :31/12/2011و  30/6/2011في  لتأمیناقید التسویة الخاص بمصروف  .2
 

 دینار. 3000) = 12÷3× ( 12000=  2011من سنة  األولللنصف  التأمینمصروف  -
 

وقع  التأمینن عقد شهور نظرًا أل 3لمدة  تأمینقد حمل بمصروف  2011من العام  األولویالحظ أن النصف 
  .األوللنصف شهور ل 3لمدة  التأمینستفادة من أنه تم اإل أي، 1/4/2011في 

 

 30/6/2011في  التأمینبمصروف قید التسویة الخاص  -
  

 30/6/2011 التأمینمن حـ/ مصروف   3000

  المدفوع مقدماً  التأمینحـ/  إلى      3000 
 

 دینار. 6000=  1/2×  12000=  2011للنصف الثاني من سنة  التأمینمصروف  -
 

 .31/12/2011في  التأمینقیود التسویة الخاص بمصروف  -
  

 31/12/2011 التأمینمن حـ/ مصروف   6000

  المدفوع مقدماً  التأمینحـ/  إلى      6000 

  

 .2011من العام  األولللنصف  المعّدةفي قائمة الدخل  التأمینمصروف  إظهار .1

  السعادةشركة 
  30/6/2011ولغایة  1/1/2011قائمة الدخل عن الفترة المالیة من 

    اإلداریةالمصاریف 
  3000  التأمینمصروف 

 

 .2011للنصف الثاني من العام  المعّدةفي قائمة الدخل  التأمینمصروف  إظهار -
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  شركة السعادة
  31/12/2011ولغایة  1/7/2011قائمة الدخل عن الفترة المالیة من 

    المصاریف اإلداریة
  6000  التأمینمصروف 

  

 .30/6/2011 المعّدةفي المیزانیة المدفوع مقدمًا  التأمین إظهار .2

  السعادةشركة 
  30/6/2011المیزانیة  في 

    المتداولة األصول
  9000  المدفوع مقدماً  التأمین

  

دینار ویمثل الرصید  9000یبلغ  30/6/2011المدفوع مقدمًا والظاهر في میزانیة  التأمینویالحظ أن رصید 
  ).3000 – 12000( التأمینالمتبقي وغیر المستعمل من مبلغ 

  

 .31/12/2011في  المعّدةفي المیزانیة المدفوع مقدمًا  مینالتأ إظهار -
 

  السعادةشركة 
  31/12/2011المیزانیة  في 

    المتداولة األصول
  3000  المدفوع مقدماً  التأمین

  

دینار ویمثل الرصید المتبقي  3000یبلغ  31/12/2011المدفوع مقدمًا والظاهر في میزانیة  التأمینویالحظ أن رصید 
  ).9000 – 12000( التأمینمستعمل من مبلغ وغیر ال

  

  القرطاسیة والعدد واألدوات الصغیرة
وورق الطباعة والتصویر  واألحبار األقالمشراء كمیة من القرطاسیة والعدد الصغیرة مثل  إلى المنشآتتلجأ معظم 

العدد الصغیرة تثبت كأصل  أویة . وعند شراء القرطاسأكثر أو أحیاناً لفترة قد تصل سنة  المنشأةبكمیات تكفي استخدام 
  وبافتراض إن البند هو قرطاسیة: ، وحسب القید التاليتحت بند القرطاسیة والعدد واألدوات الصغیرة

  

 2011××/××/ من حـ/ القرطاسیة  ××

  حـ/ النقدیة  إلى      ×× 

  

لصغیرة لتحدید الكمیة المستخدمة خالل الفترة، القوائم المالیة یتم جرد المتبقي من القرطاسیة والعدد واألدوات ا إعدادوعند 
  ن البند المعني هو قرطاسیة:بقید التسویة التالي، وبافتراض أ الكمیة المستخدمة إثباتحیث یجري 

  

 2011××/××/ من حـ/ مصروف القرطاسیة المستعملة  ××

  القرطاسیةحـ/  إلى      ×× 
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دخل ضمن المصاریف، بینما یظهر رصید القرطاسیة المتبقي في مصروف القرطاسیة المستعملة في قائمة الویظهر 
  المتداولة. األصولالمیزانیة ضمن 

  

 )4مثال (

  دینار.  400كان لدى شركة السعادة رصید قرطاسیة یبلغ  1/1/2011في  -
  . على الحسابدینار  600قامت الشركة بشراء قرطاسیة بقیمة  12/2/2011في  -
ن ند جرد القرطاسیة المتبقیة تبین أوع 30/6/2011الیة بشكل نصف سنوي، وفي تعد شركة السعادة قوائمها الم -

  دینار. 350الرصید یبلغ 
  المطلوب:

 القرطاسیة. ءقید شرا إثبات .1

 .30/6/2011قید التسویة الخاصة بالقرطاسیة المستعملة في  إثبات .2

 .2011من العام  األولنصف لل المعّدةمصروف القرطاسیة المستعملة في قائمة الدخل  إظهاربیان كیفیة  .3

 .30/6/2011في  المعّدةالقرطاسیة في المیزانیة  إظهاربیان كیفیة  .4
  

 )4حل مثال (

  القرطاسیة: ءقید شرا .1
 1/1/2011 القرطاسیةمن حـ/   12000

    ذمم دائنة حـ/ إلى      12000 
 

 :30/6/2011قید التسویة الخاص بالقرطاسیة المستعملة في  .2

دینار. وعلیه  650=  350 –) 600+  400= ( 2011من سنة  األولالمستعملة للنصف مصروف القرطاسیة  -
 :یظهر قید التسویة على النحو التالي

 

 30/6/2011 القرطاسیة المستعملةمن حـ/ مصروف   650

  حـ/ القرطاسیة إلى      650 
 

 .2011ن العام م األولللنصف  المعّدةمصروف القرطاسیة المستعملة في قائمة الدخل  إظهار .3

 

  شركة السعادة
  30/6/2011ولغایة  1/1/2011قائمة الدخل عن الفترة المالیة من 

    
    المصاریف اإلداریة

  650  القرطاسیة المستعملةمصروف 
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 .30/6/2011 المعّدةرصید القرطاسیة المتبقي في المیزانیة  إظهار .4

  شركة السعادة
  30/6/2011المیزانیة  في 

    داولةالمت األصول
  350  القرطاسیة

  

دینار ویمثل الرصید المتبقي وغیر  350یبلغ  30/6/2011ویالحظ أن رصید القرطاسیة والظاهر في میزانیة 
  المستعمل من القرطاسیة.

  

  المعمرة األصول
 واألثاثت السیارا األصولعلى هذه  األمثلةفي عملیاتها التشغیلیة، ومن  الستخدامهامعمرة  أصول المنشآتتمتلك معظم 

المعمرة تكلفة الحصول على  األصولیمثل ثمن شراء الصناعیة في حالة الشركات الصناعیة والمباني وغیرها.  واآلالت
 ،زة الكمبیوترهجواألثاث وأسنوات وكما هو الحال في السیارات  10 – 5لفترات طویلة تتراوح بین  األصولخدمات تلك 

 األصولن قیمة سنة. ونظرًا أل 50 إلىالمعمرة مثل المباني  األصولعض من خدمات ب اإلنتفاعفترة تصل كما قد 
 األصولمعالجة هذه  فإنالفعلي لها والتقدم التقني،  اإلستخدامالمعمرة تتناقص مع مرور الزمن نتیجة عوامل عدیدة منها 

  یتم على النحو التالي:
  

المعني مدینًا وحساب النقدیة  األصلل حساب بجع األصلتثبت المبالغ المدفوعة للحصول على  األصلعند تملك  -
 :نقداً المشترى سیارات، فعند الشراء یثبت القید التالي وبافتراض تسدید قیمتها  األصل. فلو كان دائناً 

 

  السیاراتمن حـ/   ××

  حـ/ النقدیة إلى      ×× 
 

 الثابتة. باألصولعلیها لق ما یط أو، غیر المتداولة األصولضمن المعمرة في المیزانیة  األصولوتظهر  -
 

 إثباتالمعمرة ویتم  األصولفي قیمة  اإلنخفاضقیمة قوائم مالیة یتم تقدیر  إعدادفي نهایة كل فترة محاسبیة وعند  -
 تسویة التالي:الذلك بقید 

  السیارات إهتالكمصروف من حـ/   ××

  السیارات إهتالكحـ/ مجمع  إلى      ×× 
  

السیارات في قائمة الدخل ضمن المصاریف، وتظهر السیارات  إهتالكیظهر مصروف  أعالهعلى قید التسویة  وبناءً 
 إهتالك، حیث یطلق على الفرق بین قیمة السیارات ورصید مجمع اإلهتالكفي المیزانیة مطروحًا منها رصید مجمع 

 اإلهتالكمتزاید ویمثل مجموع  أيهو حساب متراكم  اإلهتالكمجمع  بأنالسیارات بالقیمة الدفتریة للسیارات. علمًا 
المیزانیة، حیث یتم تحمیله بمصروف كل فترة وتدویر  إعدادمن تاریخ الشراء ولغایة تاریخ  األصلالذي تم على 

  الفترات التالیة. إلىرصیده 
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ث القوائم المالیة بالشكل الصحیح حی إظهارعدم  إلىهتالك یؤدي أعاله والخاص باإلقید التسویة  إجراءن عدم إ
  ما یلي: إلىیؤدي 

 غیر المثبت. اإلهتالكبمقدار مصروف  المنشأةتخفیض مصاریف  .1

 نظرًا لتخفیض المصاریف. المنشأةتضخیم (زیادة) صافي ربح  .2

 .األرباحتضخیم (زیادة) حقوق الملكیة نتیجة تضخیم  .3

  . اإلستخدامالنقص الحاصل بقیمتها نتیجة  إثبات(السیارات) نظرًا لعدم  األصولتضخیم  .4
  

  لكل فترة محاسبیة فهناك العدید من الطرق منها على سبیل المثال: اإلهتالكعن كیفیة تحدید قیمة  أما
 األصلحیث یتم بموجب هذه الطریقة توزیع تكلفة أكثر الطرق استخدامًا، طریقة القسط الثابت، والتي تعتبر من  .1

لكل فترة محاسبیة مع باقي الفترات  اإلهتالكتتساوى قیمة  أيالمقدر،  اإلنتاجيعلى  العمر  القابلة لإلهتالك
في نهایة عمره  لألصلمطروحًا منها القیمة المتبقیة  األصلتكلفة شراء  لإلهتالك. ویقصد بالقیمة القابلة األخرى

 .اإلنتاجي

عالیة ثم  إهتالكقیمة  األصلمن عمر  األولىالمتناقص: وتقوم هذه الطرق على تحمیل الفترات  اإلهتالكطرق  .2
وطریقة السنین  أرقامعلى هذه الطرق طریقة مجموع  األمثلةومن  ،أخرىبالتناقص سنة بعد  اإلهتالكبدأ قیمة ت

مرتفعة تكون  األصلمن  اإلنتفاعن تناقص على قاعدة أمال اإلهتالك. تقوم طرق القسط المتناقص المضاعف
المدفوعة علیه، مما یتطلب بالتالي نخفاض مصاریف الصیانة نظرًا الرتفاع كفاءته وإ  األصلفي بدایة عمر 
 من الفترات التالیة. أعلى إهتالكبمبلغ  األصلمن عمر  األولىتحمیل الفترات 

منها من  اإلنتفاعالمستخدمة: ویتم بموجب هذه الطریقة تقدیر عدد الوحدات المتوقع الوحدات عدد طریقة  .3
 اإلهتالك. ثم یجري تحدید قیمة األصلشراء  على ثمن ، لیجري في ضوء ذلك تحدید تكلفة الوحدة بناءً األصل

 األصولعلى  األمثلة. ومن األصلعلى عدد الوحدات المستفادة من  الواجب تحمیله لكل فترة محاسبیة بناءً 
 أجهزةوالمعدات الطبیة مثل  وآالتالتصویر  وآالتهتالكها حسب هذه الطریقة السیارات التي من الممكن إ 

 .األشعةتصویر 
  

  )5مثال (
دینار وتم تسدید قیمتها  20000بمبلغ الستخدامها لنقل البضائع للزبائن اشترت شركة الرمال سیارات  1/1/2011في 
 5للسیارات بـ  اإلنتاجيالسیارات بطریقة القسط الثابت حیث تم تقدیر العمر  إهتالكعند الشراء. وقد قررت الشركة  نقداً 

  دینار. 2000بـ  اإلنتاجيارات في نهایة عمرها سنوات، كما تم تقدیر القیمة المتبقیة للسی
  

  تعد الشركة قوائمها المالیة بشكل نصف سنوي.
  المطلوب:

 قید شراء السیارات. إثبات .1

 .31/12/2011و  30/6/2011هتالك السیارات في د التسویة الخاص بإو قی إثبات .2
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الثاني من العام  والنصف األولف للنص المعّدةالسیارات في قائمة الدخل  إهتالكمصروف  إظهاربیان كیفیة  .3
2011. 

 .31/12/2011ومیزانیة  30/6/2011في  المعّدةالسیارات ومجمع اهتالكها في المیزانیة  إظهاربیان كیفیة  .4
  

  )5حل مثال (

 :قید شراء السیارات .1

 1/1/2011 السیاراتمن حـ/   20000

  ذمم دانئةحـ/  إلى      20000 
  

  ت فیظهر على النحو التالي:قید تسدید قیمة السیارا أما
  

 1/1/2011 ذمم دانئةمن حـ/   20000

  حـ/ النقدیة إلى      20000 
  

 31/12/2011و  30/6/2011هتالك السیارات في لتسویة الخاص بإقیود ا .2

 .دینار 3600سنوات =  5) ÷ 2000 – 20000السنوي للسیارات = ( اإلهتالكمصروف  -

 دینار. 1800=  1/2×  3600=  2011من سنة  ولاأللسیارات للنصف ا إهتالكمصروف  -

 دینار. 1800=  1/2×  3600=  2011لسیارات للنصف الثاني من سنة ا إهتالكمصروف  -

 :30/6/2011هتالك السیارات في قید التسویة الخاص بإ -
  

 30/6/2011 السیارات إهتالكمصروف من حـ/   1800

  السیارات إهتالكحـ/ مجمع  إلى      1800 
 

 :31/12/2011هتالك السیارات في د التسویة الخاص بإقی -
  

 31/12/2011 السیارات إهتالكمصروف من حـ/   1800

  السیارات إهتالكحـ/ مجمع  إلى      1800 
  

 :2011األول من العام للنصف  المعّدةالسیارات في قائمة الدخل  إهتالكمصروف  إظهار .3
 

  شركة الرمال
  30/6/2011ولغایة  1/1/2011یة من قائمة الدخل عن الفترة المال

    
    المصاریف البیعیة

  1800  السیارات إهتالكمصروف 
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 :2011المعّدة للنصف الثاني من العام السیارات في قائمة الدخل  إهتالكمصروف  إظهار -

 
 

  شركة الرمال
  31/12/2011ولغایة  1/7/2011قائمة الدخل عن الفترة المالیة من 

    ةالمصاریف البیعی
  1800  السیارات إهتالكمصروف 

 

 :30/6/2011المعّدة هتالكها في المیزانیة السیارات ومجمع إ  إظهار .4
  

  شركة الرمال
  30/6/2011المیزانیة  في 

    غیر المتداولة األصول
  20000  سیارات

  )1800(  إهتالكیطرح مجمع 
  18200 صافي القیمة الدفتریة للسیارات

 

 :31/12/2011المعّدة في تالكها في المیزانیة هالسیارات ومجمع إ  إظهار -
 

  شركة الرمال
  31/12/2011المیزانیة  في 

    غیر المتداولة األصول
  20000  سیارات

  )3600(  إهتالكیطرح مجمع 
  16400 صافي القیمة الدفتریة للسیارات

  

  

  التسویات الجردیة المتعلقة باإلیرادات مستحقة القبض 
ن قیمتها لم تستلم بعد عن خدمات تم تقدیمها للغیر إال أ للمنشأةالمستحقة  اإلیراداتالقبض قیمة مستحقة  اإلیراداتتمثل 

اره ضمن قائمة الدخل لتلك ظهباإلیراد المستحق عنها وإ  اإلعترافالقوائم المالیة. فعند تقدیم الخدمة یجب  إعدادبتاریخ 
 اإلیراداتقید تسویة لتعدیل قیمة  إعدادیتوجب  اإلیرادقیمة ذلك  مإستالوفي حالة عدم القوائم المالیة  إعدادالفترة. فعند 

المتحقق وغیر المقبوض كدین على العمیل تحت مسمى  اإلیرادبدل  وٕاظهاروغیر مستلم المتحقق  اإلیرادزیادتها بمقدار ب
  تماثل الذمم المدینة.المتداولة حیث  األصولتظهر بالمیزانیة ضمن و مستحقة القبض  إیرادات

 إستالمجرد للخدمات المقدمة للعمالء ولم یتم  إجراءالقوائم المالیة  إعدادوعند  المنشأةفي ضوء ما سبق، یتوجب على و 
  بها بقید التسویة التالي: واإلعتراف نقداً قیمتها 

  

 2011××/××/ خدمات مستحقة القبض إیرادمن حـ/   ××

  خدمات  إیرادحـ/  إلى      ×× 
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القوائم المالیة  إظهارعدم  إلىیرادات المتحققة وغیر المقبوضة یؤدي والخاص باإل أعالهلتسویة قید ا إجراءن عدم إ
  ما یلي: إلىبالشكل الصحیح حیث یؤدي 

 المتحقق وغیر المقبوض. اإلیرادبمقدار  المنشأة إیراداتتخفیض  .1

 .المتحقق باإلیراد اإلعترافلعدم نظرًا  المنشأةتخفیض صافي ربح  .2

 .األرباحلملكیة نتیجة تخفیض تخفیض حقوق ا .3

  . على الغیر للمنشأةالدیون المستحقة  إثباتمستحقة القبض) نظرًا لعدم  اإلیرادات( األصولتخفیض  .4
  

  وفیما یلي مثال توضیحي للتسویات الجردیة المتعلقة باإلیرادات مستحقة القبض. 
  

  )6مثال (

 . 1/1/2011، وقد تم تأجیر العقار في دینار 6000سنویة تبلغ  بأجرةتمتلك شركة األندلس عقار مؤجر للغیر  -

ن القوائم المالیة تبین أ إعدادوعند  30/6/2011تعد شركة األندلس قوائمها المالیة بشكل نصف سنوي، وفي  -
دینار حیث یمثل الرصید المبلغ المستلم من المستأجر خالل الفترة  2000عقار مؤجر یبلغ  إیرادرصید حساب 
   التالیة للتأجیر.

  المطلوب:

 .والخاص بإیراد العقار المؤجر 30/6/2011في قید التسویة  إثبات .1

 .2011من العام  األولللنصف  المعّدةقائمة الدخل العقار في  إیراد إظهاربیان كیفیة  .2

 .30/6/2011في  المعّدةفي المیزانیة العقار  بإیرادما یتعلق  إظهاربیان كیفیة  .3

  

  )6حل مثال (

 والخاص بإیراد العقار المؤجر: 30/6/2011قید التسویة في  .1

القوائم  إعدادتاریخ  30/6/2011وهو تاریخ تأجیر العقار ولغایة  1/1/2011العقار المتحقق عن الفترة من  إیرادیبلغ 
هناك مبلغ  فإندینار،  2000العقار یبلغ  إیراد). وبما إن المبلغ المستلم عن 2÷ 1×  6000دینار ( 3000المالیة 
  عقار مستحق القبض، حیث یجري إثباته بقید التسویة التالي: إیرادنار تمثل دی 1000

  

 30/6/2011 عقار مستحقة القبض إیرادمن حـ/   1000

  عقار  إیرادحـ/  إلى      1000 
 

 :2011من العام  األولللنصف  المعّدةالعقار في قائمة الدخل  إیراد إظهار .2
 

  شركة األندلس
  30/6/2011ولغایة  1/1/2011المالیة من  قائمة الدخل عن الفترة

    األخرى اإلیرادات
  3000  عقار إیراد
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 :30/6/2011في  المعّدةما یتعلق بإیراد العقار في المیزانیة  إظهار .3
 

  شركة األندلس
  30/6/2011المیزانیة  في 

    المتداولة األصول
  1000  عقار مستحقة القبض إیراد

  

  المصاریف مستحقة الدفعالتسویات الجردیة المتعلقة ب
من الغیر ولم  المنشأةمقابل خدمات ومنافع حصلت علیها  المنشأةالمستحقة على الدیون تمثل المصاریف مستحقة الدفع 

مستحق  اإلیجارمصروف على المصاریف مستحقة الدفع  األمثلة. ومن القوائم المالیة إعدادیتم تسدید قیمتها حتى تاریخ 
  مستحق الدفع وغیرها.  واإلعالنة الدفع الدفع والرواتب مستحق

  

القوائم المالیة حصر جمیع  إعدادوفي سبیل تحمیل كل فترة مالیة بكامل ما یخصها من مصاریف یتوجب عند 
ن خاص بتلك المصاریف، وعلى افتراض أقید تسویة بذلك، حیث یظهر قید التسویة ال وٕاجراءالمصاریف غیر المدفوعة 

  رواتب، على النحو التالي:روف المعني هو الالمص
  

 2011××/××/ مصروف الرواتبمن حـ/   ×× 

  حـ/ مصاریف رواتب مستحقة الدفع إلى      ×× 

وبترحیل هذا القید یتم زیادة مصروف الرواتب في حین یظهر حساب مصاریف رواتب مستحقة الدفع في المیزانیة وضمن 
  :إلىیؤدي  أعالهة قید التسوی إجراءن عدم إ ات المتداولة.اإللتزام

 بمقدار المصاریف مستحقة الدفع. المنشأةتخفیض مصاریف  .1

 نظرًا لتخفیض المصاریف. المنشأةتضخیم (زیادة) صافي ربح  .2

 .األرباحتضخیم (زیادة) حقوق الملكیة نتیجة تضخیم  .3

  اریف مستحقة الدفع. المصقیمة  إثباتنظرًا لعدم  المنشأةات المستحقة على اإللتزامتخفیض  .4
  

  وفیما یلي مثال توضیحي للتسویات الجردیة المتعلقة باإلیرادات مستحقة القبض. 
  

  )7مثال (

التسویات الجردیة  إجراءمواج وقبل اإلیجار في دفاتر شركة األظهر رصید مصروف  31/12/2011في  -
 دینار.  6000السنوي لدى الشركة  اإلیجار بأندینار، علمًا  4500

  

  :2011حالم للعام لقوائم المالیة السنویة لشركة األا إعدادیات بیان ما یلي لغا المطلوب
 .یجارباإل قید التسویة الخاص إثبات .1

 .2011السنویة للعام  قائمة الدخلفي  إظهارهالواجب  اإلیجارقیمة مصروف بیان  .2

 .31/12/2011في  المعّدةفي المیزانیة  أعالهیجار عن العملیة باإلما یتعلق  إظهاربیان كیفیة  .3
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  )7حل مثال (
  یجار قید التسویة الخاص باإل .1

دینار فهذا  4500الظاهر في دفاتر الشركة  اإلیجاردینار ومبلغ مصروف  6000السنوي  اإلیجارن بما أ -
قید تسویة  إجراءمما یتوجب مسدد، غیر  2011یخص العام  إیجاردینار مصروف  1500وجود  إلىیشیر 

 التالي:على النحو یه یظهر قید التسویة الخاص بذلك ر. وعلدینا 6000لیصبح  اإلیجارلزیادة مصروف 
  

 31/12/2011 اإلیجارمصروف من حـ/   1500

  مستحق الدفع إیجارمصاریف حـ/  إلى      1500 
 

 :2011في قائمة الدخل السنویة للعام  إظهارهالواجب  اإلیجارمصروف  إظهار .2

  مواجاألشركة 
  2011نویة للعام السقائمة الدخل عن الفترة المالیة 

    اریف االداریةالمص
  6000  اإلیجارمصروف 

 

 :31/12/2011في  المعّدةفي المیزانیة  أعالهیجار عن العملیة ما یتعلق باإل إظهار .3
 

  مواجاألشركة 
  31/12/2011المیزانیة  في 

    المتداولة اتاإللتزام
  1500  مستحق الدفع إیجارمصاریف 

  

  ملحق الفصل
 

  المقدمة واإلیراداتلة للمصاریف المعالجة البدی
  .صاریف المدفوعة مقدماً مالمقبوضة مقدمًا وال اإلیرادات إلثباتالبدیلة المعالجة سیتم في هذا الملحق عرض 

  

   كإیرادالمقبوضة مقدمًا عند القبض  اإلیرادات إثبات
الفترة  إنتهاء. وعند إلتزامبدًال من  إستالمها عند كإیراد إثباتهاالمقبوضة مقدمًا هو  اإلیرادات إلثباتن المعالجة البدیلة إ

في قائمة  وٕاظهارهابها  اإلعترافوالواجب  للمنشأةالمتحققة  اإلیراداتالقوائم المالیة یتم حصر مقدار  وٕاعدادالمحاسبیة 
ًا (غیر المقبوضة مقدم اإلیراداتبها ورصید  اإلعترافالواجب  اإلیراداتالدخل ویتم تسجیل قید تسویة بالفرق بین 

  :التاليالمكتسبة)، حیث یظهر القید على النحو 
  

 2011××/××/ اإلیراداتمن حـ/   ××

  المقبوضة مقدماً  اإلیراداتحـ/  إلى      ×× 
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المتحقق والواجب  اإلیرادمقدار  اإلیراداتغیر المكتسبة ویبقى بحساب  اإلیراداتبمقدار  اإلیراداتوبهذا القید یتم تخفیض 
المقبوضة مقدمًا تعطي  لإلیراداتن المعالجة البدیلة أ إلى اإلشارةبقائمة الدخل. وتجدر  إظهاره، حیث یجري به اإلعتراف

  عند القبض. كإلتزامالمقبوضة مقدمًا  اإلیراداتنتائج مماثلة لمعالجة 
  

 )8مثال (

وقعت الشركة عقد مع  1/10/2011للمؤسسات والمنازل، وفي  اإلنترنتبتقدیم خدمة  اإلنترنتتقوم شركة الغد لخدمة 
شركة الغد عند توقیع العقد  إستلمتدینار، وقد  1200لمدة عام مقابل  اإلنترنتمؤسسة السالم الصناعیة لتزیدها بخدمة 

  .اإلنترنتخدمات  إیرادالمبلغ المستلم بحساب  إثبات، وقد تم نقداً دینار  1200كامل مبلغ العقد والبالغة 
  

  كل سنوي.لمالیة بشتعد شركة الغد قوائمها ا
  المطلوب:

 .اإلنترنتقیمة العقد في دفاتر شركة الغد لخدمة  إستالمقید  إثبات .1

 .31/12/2011الالزم في قید التسویة  إثبات .2

 .2011في قائمة الدخل السنویة للعام  إظهارهالواجب  اإلنترنتخدمات  إیرادبیان قیمة  .3

 .31/12/2011في  المعّدةمیزانیة في ال أعالهما یتعلق بالعملیة  إظهاربیان كیفیة  .4

  
 )8حل مثال (

 :اإلنترنتقیمة العقد في دفاتر شركة الغد لخدمة  إستالمقید  إثبات .1
  

 1/10/2011 النقدیةمن حـ/   1200

   إنترنتخدمات  إیرادحـ/  إلى      1200 

  

 :31/12/2011قید التسویة الالزم في  إثبات .2

، )12÷  3× ( 1200دینار ( 300یبلغ  31/12/2011به في  اإلعترافاجب المتحقق من العقد والو  اإلیرادمقدار 
وفي ضوء  .دینار 300دینار لیصبح رصیده بعد ذلك  900بمقدار  إنترنتخدمات  إیرادوعلیه یجري تخفیض رصید 

  ذلك یظهر قید التسویة على النحو التالي:
  

 31/12/2011 إنترنتخدمات  إیرادمن حـ/   900

  مقبوضة مقدماً  إنترنتخدمات  إیرادحـ/  إلى      900 

  

 .2011في قائمة الدخل السنویة للعام  إظهارهالواجب  اإلنترنتخدمات  إیرادبیان قیمة  .3
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  دینار، وعلى النحو التالي: 300یبلغ  إنترنتخدمات  إیراد 2011یظهر في قائمة الدخل للعام 
  

  اإلنترنتشركة الغد لخدمة 
  2011المالیة قائمة الدخل عن السنة 

  دینار 300  إنترنتخدمات  إیراد
  

 .31/12/2011في  المعّدةفي المیزانیة  أعالهما یتعلق بالعملیة  إظهاربیان كیفیة  .4
 

دینار وعلى النحو  900مقبوضة مقدمًا یبلغ  إنترنتخدمات  إیرادرصید  31/12/2011یظهر في المیزانیة في 
  التالي:

  

  اإلنترنتشركة الغد لخدمة 
  31/12/2011یزانیة  في الم

    ات المتداولةاإللتزام
  دینار 900  مقبوضة مقدماً  إنترنتخدمات  إیراد

  

) من هذا 2) و(1قم (مع المثال ر  أعالهوبمقارنة البیانات الخاصة بالعقد والظاهرة في قائمة الدخل والمیزانیة للمثال 
  ن النتائج متماثلة.الفصل یالحظ أ

  

  ة مقدمًا عند الدفع كمصروفالمصاریف المدفوع إثبات
الفترة  إنتهاء. وعند أصلثباتها مصروف عند الدفع بدًال من بإالمصاریف المدفوعة مقدمًا  إلثباتتتمثل المعالجة البدیلة 

ظهاره به كمصروف وإ  اإلعترافالقوائم المالیة یتم حصر مقدار المبلغ المستنفذ من المصاریف والواجب  وٕاعدادالمحاسبیة 
التسویات ومبلغ المصروف  إجراءقید تسویة بالفرق بین رصید المصروف قبل  إثباتة الدخل، حیث یجري في قائم
  به، حیث یظهر القید على النحو التالي: اإلعترافالواجب 

  

 2011××/××/ مصاریف مدفوعة مقدماً من حـ/   ××

  حـ/  المصارف إلى      ×× 
  

لمصاریف المدفوعة مقدمًا وبمثل رصید المصروف بعد ترحیل قید التسویة وبهذا القید یتم تخفیض المصاریف بمقدار ا
ن المعالجة البدیلة أ إلى اإلشارةبقائمة الدخل. وتجدر  إظهارهبه، حیث یجري  اإلعترافمقدار المصروف والواجب 

  فع.للمصاریف المدفوعة مقدمًا تعطي نتائج مماثلة لمعالجة المصاریف المدفوعة مقدمًا كأصل عند الد
  

 )9مثال (

لمدة سنة لتغطیة مخاطر الحریق مقابل مبلغ  للتأمینمع شركة القدس  تأمینوقعت شركة السعادة عقد  1/4/2011في 
كامل المبلغ المدفوع عن العقد بحساب  إثباتدینار، وقد تم دفع قیمة العقد كاملة عند توقیع العقد، وتم  12000

  تعد قوائمها المالیة بشكل سنوي. شركة السعادة بأن. علمًا التأمینمصروف 
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  المطلوب:
 .التأمینقید دفع مبلغ  إثبات .1

 .31/12/2011المستنفذ في  بالتأمینقید التسویة الخاصة  إثبات .2

 .2011في قائمة الدخل للعام  التأمینمصروف  إظهاربیان كیفیة  .3

 .31/12/2011في  المعّدةالمدفوع مقدمًا في المیزانیة  التأمین إظهاربیان كیفیة  .4

  
  )9حل مثال (

  

 :التأمینقید دفع مبلغ  .1
  

 1/4/2011   التأمینمن حـ/ مصروف   12000

  حـ/ النقدیة  إلى      12000 
 

 :31/12/2011في  التأمینقید التسویة الخاص بمصروف  .2
 

 دینار. 3000) = 12÷3× ( 12000=  2011لسنة  التأمینمصروف  -
  

  شهور. 9والبالغة  التأمینستفادة من خدمات إلبنسبة ا 2011نه تم تحمیل العام ویالحظ أ
 

 :على النحو التالي 31/12/2011في  التأمینوعلیه یظهر قیود التسویة الخاص بمصروف  -
  

 31/12/2011 المدفوع مقدمًا  التأمینمن حـ/   3000

  التأمینمصروف حـ/  إلى      3000 
  

 :2011في قائمة الدخل للعام  التأمینمصروف  إظهار .3
 

  كة السعادةشر 
  2011قائمة الدخل للعام 

    المصاریف اإلداریة
  9000  التأمینمصروف 

 

 :31/12/2011في  المعّدةالمدفوع مقدمًا في المیزانیة  التأمین إظهار -
 

  شركة السعادة
  31/12/2011المیزانیة  في 

    المتداولة األصول
  3000  المدفوع مقدماً  التأمین

  

) من هذا الفصل یالحظ تماثل النتائج 3في هذا المثال مع النتائج الخاصة بالمثال رقم (وبمقارنة النتائج المعروضة 
 صیلة والمعالجة البدیلة للمصاریف المدفوعة مقدمًا.في القوائم المالیة للمعالجة األ الظاهرة
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 :أسئلة الفصل
  :ختیار من متعدد)إ( األولالتمرین 

  التالیة: ألسئلةالكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 
  

 فترات زمنیة هو مبدأ: إلى المنشأةالذي یقوم على تقسیم حیاة المبدأ ن إ .1

 اإلیرادتحقق  -ب      المنشأةاریة ر ستمإ  -أ

 الفترة المحاسبیة -د        المقابلة -ج
 

  على: اإلستمراریةینص فرض  .2
 مستمرة لمدة تزید عن سنة المنشأةن أ  -أ

  صحابهااة أبحیمرتبط  المنشأةن استمرار أ -ب
   فترة طویلة إلىمستمرة في أعمالها التشغیلیة  المنشأةن أ -ج
 سنوات 5مستمرة في أعمالها التشغیلیة لفترة ال تقل عن  المنشأةن أ -د
  

 التسویات الجردیة عند: إجراءیتم  .3

 نهایة كل شهر  -ب  القوائم المالیة إعداد  -أ

  القوائم المالیة إعدادظر عن تاریخ نهایة السنة المالیة وبغض الن -د    المنشأةتصفیة  -ج
  

  المدفوعة مقدمًا في: اإلیجاریظهر رصید مصروف  .4
  المتداولة األصولالمیزانیة وضمن  -ب    المتداولةات اإللتزامالمیزانیة وضمن  -أ

  ال یظهر في القوائم المالیة -د     قائمة الدخل وضمن المصاریف -ج
  

دینار،  500التسویات الجردیة  إجراءوقبل  31/12/2011في بلغ رصید القرطاسیة في سجالت شركة الغانم  .5

دینار.  350مبلغ  2011لدخل للعام ونتیجة التسویات الجردیة ظهر مصروف القرطاسیة المستعملة في قائمة ا

 یبلغ: 31/12/2011في الغانم ن مبلغ القرطاسیة الذي سیظهر في میزانیة شركة إ

 دینار 350 -ب        دینار 500  -أ

  صفر  -د        ناردی 150 -ج
  

 :إلىوغیر المقبوضة یؤدي  للمنشأةیرادات المتحققة قید التسویة الخاص باإل إجراءن عدم إ .6

 المنشأةزیادة صافي ربح  -ب      المنشأة أصولتخفیض   -أ

  المنشأةلتزامات تضخیم إ -ج      المنشأة أصولتضخیم  -ج
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 4800التسویات الجردیة بقیمة  إجراءل دفاتر شركة القاسم وقبمدفوع مقدمًا في  إیجارظهر رصید مصروف  .7

مدفوع مقدمًا الذي سیظهر في  إیجارن مقدار مصروف إدینار،  3600السنوي یبلغ  اإلیجارن أدینار علمًا 

 المیزانیة العمومیة بعد التسویات سیبلغ:

  دینار. 1200 -د  .دینار 3600 -ج  .دینار 4800 -ب    .دینار 8400 -أ
  

القوائم  إعداددینار، وعند  5000 مبلغ 31/12/2011في  شركة الرمالي دفاتر الرواتب فمصروف بلغ رصید  .8

عند الجانب الدائن من قید التسویة  فإندینار، وعلیه  400لدى الشركة تبلغ تبین أن الرواتب الشهریة المالیة 

  هو: 2011القوائم المالیة للعام  إعداد
    دینار. 200حساب رواتب مدفوعة مقدمًا بقیمة    -أ
  دینار. 200رواتب بقیمة مصروف حساب  -ب
    دینار. 200حساب رواتب مستحقة الدفع بقیمة  -ج
 دینار. 400رواتب بقیمة مصروف حساب  -د

  

 1/10/2011شهور تبدأ في  4عقار عن  إیجاردینار  12000دفعت شركة الساحل مبلغ  1/10/2011في  .9

القوائم المالیة للشركة في  إعدادجعله (مدینا)، عند عقار مدفوع مقدمًا ب إیجاروسجل المبلغ بالكامل في حساب 

 قید التسویة الالزم هو: فإن 31/10/2011

  عقار مدفوع مقدماً  إیجارحـ/  إلى 12000    اإلیجارـ/ مصروف من حـ 12000 -أ
  عقار مدفوع مقدماً  إیجارحـ/  إلى 9000    اإلیجارمن حــ/ مصروف  9000 -ب
  عقار مدفوع مقدماً  إیجارحـ/  إلى 3000    اإلیجارمن حــ/ مصروف  3000 -ج
  اإلیجارحـ/ مصروف  إلى 3000  عقار مدفوع مقدماً  إیجارمن حــ/  3000 -د

  

مباني الشركة لمدة سنتین، وتم تسجیل  تأمیندینار وذلك مقابل  8400دفعت شركة دجلة مبلغ  1/7/2011في  .10

القوائم المالیة  إعدادقدیة دائنًا بالمبلغ، عند مدینًا وحساب الن التأمینالمبلغ المدفوع بجعل حساب مصروف 

 یكون قید التسویة الالزم هو: 2011السنویة للشركة للعام 
 

  المدفوع مقدماً  التأمینحـ/  إلى 4200  التأمینمن حـ/ مصروف  4200 -أ
  المدفوع مقدماً  التأمینحـ/  إلى 2100  التأمینمن حـ/ مصروف  2100 -ب
  التأمینحـ/ مصروف  إلى 2100  المدفوع مقدماً  التأمینمن حـ/  2100 -ج
  التأمینحـ/ مصروف  إلى 6300  المدفوع مقدماً  التأمینمن حـ/  6300 -د
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شتراكات في العمالء وذلك مقابل قیمة إ أحدمن  نقداً دینار  4000استملت مجلة الرؤیا مبلغ  1/7/2011في   .11

ساس في حالة استخدام المجلة األساس النقدي بدًال من أ .1/10/2011سنوات اعتبارًا من  4المجلة لمدة 

 ستظهر: 2011شتراكات في قائمة الدخل للعام اإل إیرادات فإنشتراكات لإلعتراف بإیرادات اإل اإلستحقاق

 دینار 3750مضخمة بقیمة  -ب      دینار 4000مضخمة بقیمة   -أ

  دینار 3750مخفضة بقیمة  -د      دینار 3500مضخمة بقیمة  -ج
  

التسویات الجردیة الالزمة الظاهر في دفاتر مؤسسة  إجراءالصیانة قبل  إیراداتبلغ رصید   31/12/2011 في  .12

 دینار، ولدى فحص عقود الصیانة مع عمالء المؤسسة تبین ما یلي: 32500الهدى للصیانة العامة مبلغ 

كامل  إستالمر لمدة سنة تم دینا 4000بقیمة  1/7/2011هناك عقد صیانة تم توقیعه مع العمیل زید بتاریخ  -

 .الصیانة إیراد، وتم تسجیل المبلغ المستلم ضمن حساب عند توقیع العقد نقداً قیمة العقد 

 إستالمدینار، ولم یتم  2400لمدة سنة مقابل  1/10/2011هناك عقد صیانة تم توقیعه مع العمیل راغب في  -

  .2011مبلغ عند توقیع العقد ولغایة نهایة السنة المالیة  أي

  یبلغ: 2011الصیانة الذي سیظهر في قائمة الدخل للعام  إیرادن قیمة إ
  دینار. 28500 -د  .دینار 30500 -ج  .دینار 30900 -ب  .دینار 31100 -أ

  

دینار، بینما بلغ الرصید الدفتري  5400دوات لدى شركة السماح بلغ الرصید الفعلي للعدد واأل 31/12/2011في   .13

 إعدادقید التسویة الجردیة عند  إثباتغفال المحاسب عن دینار. إن إ 10000الجردیة التسویات  إجراءوقبل 

 :إلىسیؤدي  2011القوائم المالیة للعام 

 دینار 4600تخفیض صافي الربح بمقدار   -أ

 دینار 5400زیادة صافي الربح بمقدار   -ب

 دینار 4600زیادة صافي الربح بمقدار   -ج

 اردین 5400تخفیض صافي الربح بمقدار   -د
 

القوائم المالیة لشركة عبر البحار قام المحاسب باثبات قید التسویة التالي  إعدادوعند  31/12/2011في   .14

 :المدفوع مقدماً  بالتأمینوالخاص 
 

 التأمینمن حـ/ مصروف   1200

 المدفوع مقدماً  التأمینحـ/  إلى      1200 
  

من تاریخ توقیع العقد وتم تسدید  عتباراً سنة كاملة إویغطي  1/10/2011في توقیعه تم  التأمینعقد  بأنعلمًا 

المدفوع مقدمًا  التأمینمقدار  فإنكانت شركة الساحل تعد قوائمها بشكل سنوي،  إذاكامل قیمة العقد عند التوقیع. 

  یبلغ: 31/12/2011الذي سیظهر في میزانیة 
 صفر -د    دینار 1200 -ج    دینار 3600 -ب          دینار 4800  -أ
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دینار،  1500مستحق الدفع مبلغ  إیجار 31/12/2011هر في میزانیة الشركة العالمیة للصناعات الخفیفة في ظ  .15

تم توقیعه  اإلیجارعقد  بأندینار، علمًا  6000مبلغ  2011في قائمة الدخل للعام  اإلیجاربینما ظهر مصروف 

ن المبلغ المدفوع لمالك . إاإلیجاراب وتم تسدید مالك العقار عند توقیع العقد دفعة على حس 1/7/2011في 

 العقار عند توقیع العقد یبلغ:
 

  دینار 3000 -د    دینار 4500 -ج    دینار 6000 -ب  دینار 7500  -أ
  

ثاث بخمس سنوات لأل  اإلنتاجيوتم تقدیر العمر دینار،  4000ثاث بقیمة اشترت شركة العامري أ 1/1/2009في   .16

مقدار ن بطریقة القسط الثابت. إ األثاثدینار، وتقرر استهالك  400بـ  تاجياإلنوالقیمة المتبقیة في نهایة العمر 

 ستبلغ: 31/12/2011ثاث والتي ستظهر في میزانیة القیمة الدفتریة لأل 
 

  دینار 1840 -د        دینار 1440 -ج    ردینا 3600 -ب          دینار 4000  -أ
  

  

  

  :األولالصحیحة للتمرین  اإلجابات
  

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   
  ب  د  أ  ج  ب  أ  ج  د
9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   

  د  ج  ب  ج  أ  ب  د  ج
  
  

  :الثانيالتمرین 
التسـویات الجردیـة  إجـراءوقبل  31/12/2011في الیاسمین شركة الظاهرة في سجالت الحسابات  أرصدةفیما یلي بعض 

  الالزمة:
  

  اسم الحساب  دائنة أرصدة  مدینة أرصدة
  قرطاسیة    800

  سیارات    15000
  سیارات إهتالكمجمع   3000  

  مدفوع مقدماً  تأمینمصروف     3600
  عالن إ مصرووف     6000

  عقار مقبوض مقدماً  إیراد  9000  
  فوائد  إیراد  2400  
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  :افیة المتعلقة بالتسویات الجردیةضوفیما یلي المعلومات اإل
 دینار. 150بمبلغ  31/12/2011قدرت قیمة القرطاسیة المتبیقة في  .1

 سنوات وتستهلك بطریقة القسط الثابت وبدون قیمة متبقیة.للسیارات بخمس  اإلنتاجيیقدر العمر  .2

 .1/5/2011صبح ساري المفعول في وأ التأمیندینار، وقد تم توقیع عقد  3600السنوي  التأمینیبلغ مصروف  .3

 .1/7/2011سنوات تبدأ من  3مدة  أعالهالظاهر  اإلعالنیغطي مصروف  .4

 دینار. 8000السنوي للعقار  اإلیرادیبلغ  .5

  دینار ولم تستلم ولم تسجل في الدفاتر. 250قیمتها  للمنشأةفوائد استحقت  رادإیهناك  .6
  المطلوب:

 .31/12/2011في  أعاله واإلیراداتبالمصاریف قیود التسویة المتعلقة  إثبات .1

 .بعد التسویات الجردیة 2011والمصاریف التي ستظهر في قائمة الدخل للعام  اإلیراداتبیان قیم  .2

 .31/12/2011في  المعّدةفي المیزانیة  أعالهما یتعلق بالبنود  إظهاربیان كیفیة  .3

  
  

  :الثالثالتمرین 
 أيالمعالجة البدیلة بتسجیل المبالغ المدفوعة مقدمًا لحساب ستشارات المالیة والضریبیة لإلطالل تستخدم شركة األ

 إلتزامبدًال  كإیرادضة مقدمًا المقبو  اإلیرادات(مصروف مدفوع مقدمًا)، وبتسجیل  أصلمصروف كمصروف بدًال من 
  :2011مقبوض مقدمًا). فیما یلي العملیات التي حدثت لدى الشركة خالل العام  إیراد(

 2400السرقة لمدة سنة وقد دفعت الشركة كامل قیمة العقد البالغة  أخطارضد  تأمینتم توقیع عقد  1/4/2011في  .1
 عند توقیع العقد. نقداً دینار 

وقد ، دینار 3600ستشارات مالیة لمدة سنة مقابل العمالء لتقدیم إ أحد مع لشركة عقدوقعت ا 1/7/2011في  .2
 .نقداً دینار  3000الشركة عند توقیع العقد مبلغ  إستلمت

 نقداً دینار  2000دینار، وقد دفعت الشركة مبلغ  6000سنویة تبلغ  بأجرةستاجرت الشركة عقار إ 1/10/2011في  .3
 عند توقیع العقد.

دینار، وقد  2500ستشارة مالیة وضریبیة مقابل مبلغ شركة عقد مع العمیل رامز لتقدیم إوقعت ال 15/11/2011في  .4
ن نسبة المنجز من تبین أ 31/12/2011على العقد. وفي من قیمة العقد بتاریخ التوقیع  %60الشركة  إستلمت

 .%75العقد الموقع مع العمیل رامز تقدر بـ 
  

 بشكل سنوي.المالیة  هاالل تعد قوائمطشركة األن هذا مع العلم أ

  المطلوب:
 .31/12/2011في  أعاله واإلیراداتقیود التسویة المتعلقة بالمصاریف  إثبات .1

 .بعد التسویات الجردیة 2011والمصاریف التي ستظهر في قائمة الدخل للعام  اإلیراداتبیان قیم  .2

 .31/12/2011في  لمعّدةافي المیزانیة  أعالهما یتعلق بالبنود  إظهاربیان كیفیة  .3
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  :الرابعالتمرین 
الشركة تعد قوائمها  بأنمًا لع ،31/12/2011التسویات كما في  إجراءالحسابات لشركة النجاح قبل  أرصدةفیما یلي 

  :المالیة بشكل سنوي
  

  اسم الحساب  رصید دائن  رصید مدین

  النقدیة   2700
  لوازم   2500

  خدماترسوم  إیراد 18000  
  عالن مدفوع مقدماً إ    1200

  خدمات مقبوضة مقدماً  إیراد 3000 
  مصروف رواتب   6000

  ثاثأ   12000
  ثاثأ إهتالكمجمع  1000  

    إیجارمصروف    2400
  ذمم دائنة 800  
  رأس المال 4000  

  المجموع  26800  26800
  

  
  نهایة السنة المالیة على النحو التالي: فيالجردیة ات یالتسو  إلجراءضافیة الالزمة اإلالمعلومات عطیت وقد أ 

  .دینار 1400بلغت اللوازم الباقیة آخر السنة بدون استعمال مبلغ   -أ
تثبت بالسجالت حتى  أولصالح الشركة ولم تستلم قیمتها رسوم خدمات اكتسبت دینار  2500هناك مبلغ   -ب

31/12/2011.  
  .1/10/2011سنة وتم البدء بتنفیذ العقد في  عقد لمدة أعالهالمدفوع مقدمًا الظاهر  اإلعالنیغطي مبلغ   -ج
  .اكتسبت دینار 1800مبلغ نهایة السنة  خدمات مقبوضة مقدماً  إیرادضمن رصید   -د
  .دیناراً  1250الرواتب المستحقة الدفع في نهایة السنة   -ه
 اإلنتاجيالعمر نهایة سنوات وتقدر القیمة المتبیقة في  8نتاجي یبلغ الثابت وبعمر إالقسط بطریقة  األثاثیستهلك   -و

  دینار. 2000بـ 
  المطلوب:

قیود التسویات  إجراءغفال المحاسب بافتراض إ  31/12/2011لمیزانیة في وا 2011قائمة الدخل للعام  إعداد .1
 .الجردیة الالزمة

 .31/12/2011في  أعاله واإلیراداتقیود التسویة المتعلقة بالمصاریف  إثبات .2

 .قیود التسویات الجردیة الالزمة إجراء بعد 31/12/2011زانیة في والمی 2011قائمة الدخل للعام  إعداد .3
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التسویات الجردیة مقارنة مع عدم قیود  إعدادومصاریف وصافي ربح الشركة في ظل  إیراداتبیان مقدار التغیر في  .4
  جرائها.إ

  
  

  :الخامسالتمرین 
مقدمًا، والبعض  اإلیجاربدالت المستأجرین  بعضیدفع عدة مباني تقوم بتأجیرها للغیر.  شركة البركة العقاریةتمتلك 

العقار المقبوض  إیرادالمستحق القبض وحساب العقار  إیراداآلخر ال یقوم بذلك. فیما یلي المعلومات التي تتعلق بحساب 
  :2011و 2010مقدمًا للعامین 

  

31/12/2010   31/12/2011    
  مستحق القبض عقار إیراد  دینار 4500  دینار 3800
  العقار المقبوض مقدماً  إیراد  1700  2300

  

  .دینار 45000 تبلغ 2011عام المن المستأجرین خالل قبضت النقدیة التي  مجموع بأنعلمًا 
  

  .31/12/2011الذي اكتسب ویخص السنة المالیة المنتهیة في العقار  إیرادتحدید مبلغ  :المطلوب



 

 

  المحاسبة المالیة محور
  غیر المتداولة واألصولالعملیات المحاسبیة المتعلقة بالمخزون : الثالثالفصل 

  

  المحتویات
  الصفحة  

  67  أهداف الفصل التعلیمیة
  68  مقدمة
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  أوالً صادر  أوالً طریقة الوارد 
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  الممتلكات والمصانع والمعدات إهتالك
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  93  الفصل أسئلة
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  ةیالفصل التعلیمأهداف  

  ة:التالی باألموریكون القارئ ملمًا  أنیتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 

  المنشأةتحدید كمیة المخزون المملوك من قبل  -

   المنشأةتحدید قیمة المخزون المملوك من قبل  -

  قیاس المخزون أنظمة -

  تدفق المخزون إفتراضات -

  أقل أیهماالقیمة القابلة للتحقق  أوتقییم المخزون حسب التكلفة  -

  طریق تقدیر قیمة المخزون -

  تالممتلكات والمصانع والمعدا إقتناءتكلفة  -

   األصل ألجزاء اإلنتاجيالعمر  إختالف -

  الممتلكات والمصانع والمعدات إهتالك -

  عن الممتلكات والمصانع والمعدات اإلستغناء -

  الممتلكات والمصانع والمعدات المحتفظ بها لغایات البیع -
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  مقدمة. 1
في الممتلكات والمصانع والمعدات. وستتم غیر المتداولة والمتمثلة  واألصولسیتم في هذا المحور تغطیة المخزون 

المخزون قد تم تغطیته في المعیار  بأن، علمًا للمعاییر الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیةالمعالجة وفقًا 
  ).16الممتلكات والمصانع والمعدات فقد تم تغطیتها في المعیار المحاسبي الدولي رقم ( أما)، 2المحاسبي الدولي رقم (

  

 المنشآتالمخزون في  أهمیةالتجاریة والصناعیة، وتزداد  المنشآتالمتداولة الهامة في  األصولبنود  أحدمثل المخزون ی
 إلىنسبة قد تصل  المنشآتیشكل في غالبیة هذه حیث  اإلطالقعلى  األهم األصلالتجاریة والتي یمثل المخزون فیها 

بقصد  المنشأةالتجاریة البضاعة التي تمتلكها  المنشآتخزون في . ویمثل المالمنشأة أصولمن مجموع  %80من  أكثر
  العناصر التالیة: المخزون یشتمل فإنالصناعیة  المنشآتفي  أمابیعها ضمن النشاط التشغیلي العادي.  إعادة

  .المواد الخام التي تدخل في عملیة تصنیع السلع .1
لیصبح  إضافیةعملیات تصنیع  إلىما زال بحاجة  أنه إالتحت التشغیل والذي یمثل ما تم البدء بتصنیعه  اإلنتاج .2

  جاهز للبیع.
  لبیع.لعملیة تصنیعها وبالتالي تعتبر جاهزة  إكتملتالبضاعة المصنعة والتي تمثل البضاعة التي  .3
  

ملموسة یتم تملكها بهدف استخدامها لفترة زمنیة طویلة في العلمیات  أصولفهي الممتلكات والمصانع والمعدات  أما 
من خدمات لفترة زمنیة واحدة بالمصاریف  لإلستفادة. ویتم محاسبیًا معالجة المبالغ التي تدفع للمنشأةالتشغیلیة العادیة 

من  لإلستفادةیتم تملكها  أصولالممتلكات والمصانع والمعدات فهي  أمافي قائمة الدخل.  إقفالهاحیث یجري  اإلیرادیة
 كأصولفي المیزانیة وتظهر  سمالیةأصاریف ر میطلق علیها وبالتالي فترة مالیة واحدة تزید عن  عادةً لفترة زمنیة  هاخدمات

، فهناك بعض رأسمالي أو إیراديمصروف  إلىدور في تصنیفه  األصلالنسبیة لمبلغ  األهمیةغیر متداولة. وتلعب 
 إلىمن خدماتها قد یمتد  اإلستفادةن رغم أ إیرادیةالتي تكون تكلفة تملكها متدنیة مصاریف  األصولالتي تعتبر  المنشآت

  دینار. 20غ لحاسبة بمب آلةشراء على ذلك  األمثلةعدة فترات مالیة، ومن 
  

  المخزون 
  :ین هماوعیتطلب قیاس تكلفة المخزون معالجة موض

  .المنشأة. تحدید كمیة المخزون المملوك من قبل 1
  في القوائم المالیة.  إظهارهاقیمة الخاصة بذلك والواجب لتحدید ال المنشأةالمملوك من قبل المخزون تحدید قیمة . 2
  

  المنشأةتحدید كمیة المخزون المملوك من قبل 
الوجود المادي للمخزون في  بأنلهذا المخزون، علمًا  المنشأةالمخزون في القوائم المالیة یتطلب تملك  إظهارن إ

هناك بعض كمیات  فإنیتطلب استبعاده، والمقابل د قله مما  المنشأةتملك بالضرورة ال یعني  المنشأةمستودعات 
د معیار . وقد حدّ المنشأةرغم عدم وجودها المادي في مستودعات  المنشأةضمن مخزون  إدراجهاالمخزون التي یتوجب 
  :المنشأةضمن مخزون  إدراجهاالبنود التالیة یجب  بأن" ) "المخزون2المحاسبة الدولي رقم (
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 والموجودة في مستودعاتها ومصانعها ومعارضها. منشأةالالبضاعة التي تمتلكها  .1

 والموجودة لدى الوكالء برسم البیع. المنشأةوالتي تمثل البضاعة المملوكة من قبل  األمانةبضاعة  .2

 والتي ما زالت برسم التخلیص لدى دوائر الجمارك. المنشأةالبضاعة المستوردة من قبل  .3

ن البضاعة تسلیم محالت الطریق في حال كون شروط الشراء أ الت فيوما ز  المنشأةالبضاعة المشتراة من قبل  .4
 إدراجهاالبضاعة التي تكون شروط شرائها تسلیم محالت المشتري ولم تصل بعد لمخازن المشتري فال یتم  أماالبائع. 

  ضمن بنود المخزون لدى المشتري.
  

  :باآلتيضمن المخزون فتتمثل  إدراجهاالبنود التي ال یتم  أما
 .المنشأةبضاعة المباعة للغیر وما زالت في مخازن ال .1

البضاعة الموجودة في  فإن أخرى لمنشأةوكیل  المنشأة. ففي حالة كون برسم البیع المنشأةالبضاعة الموجودة لدى  .2
 مخزون لدى الوكیل.لهذه الحالة تكون ملكیتها للموكل وبالتالي ال تدرج ضمن بنود ا

ن البضاعة تسلیم ي الطریق في حال كون شروط البیع أللغیر والتي ما زالت ف ةالمنشأالبضاعة المباعة من قبل  .3
  محالت المشتري.

  

   المنشأةالمملوك من قبل تحدید قیمة المخزون 
 أمتجاریة  منشأةهل هي  المنشأةتختلف باختالف طبیعة عمل  المنشأةقیمة المخزون المملوك من قبل ن تحدید إ

تشتمل على تكلفة المخزون  فإنبیعها  وٕاعادةتجاریة والتي تقوم بشراء السلع الجاهزة ال المنشآتصناعیة. ففي حالة 
  العناصر التالیة:

 تكلفة شراء البضاعة بعد تنزیل خصم الشراء. .1

ووضعها في المكان المخصص لذلك والتي تتضمن  المنشأةمخازن  إلىالبضاعة  التكالیف المدفوعة إلیصال .2
وذلك في حالة كون شروط شراء البضاعة  الشحن ومصاریف التخلیص والتنزیلخالل  والتأمینمصاریف الشحن 

البائع یتحمل كافة المصاریف المتعلقة  فإنفي حالة كون الشروط تسلیم محالت المشتري  أماتسلیم محالت البائع، 
 .لمحالت المشتري إلیصالهاالالزمة  األخرىعلیها خالل الشحن والمصاریف  والتأمینبشحن البضاعة 

 وعة.دفالرسوم الجمركیة الم .3

ضریبة  فإنفي حال كونها مسجلة  أماغیر مسجلة لدى دائرة ضریبة المبیعات،  المنشأةكانت  إذاضریبة المبیعات  .4
تظهر في حساب مستقل هو  وٕانماریات تالمبیعات المدفوعة على البضاعة المشتراة ال تدخل ضمن تكلفة المش

 ضریبة المبیعات. أمانات

  

  :1اآلتيلفة المخزون فتتمثل في كالمصاریف التي ال تدخل ضمن ت بنود أما
  مصاریف نقل المبیعات ومصاریف البیع والتسویق. .1

                                                           
  .األردن –دار وائل للنشر، عمان المالي الدولیة: الجوانب النظریة والعملیة، واإلبالغ المحاسبة معاییر ) 2012نصار وحمیدات ( أبو 1
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  .التلف العادي فیعتبر جزءًا من تكلفة المخزون أماالنقص غیر العادي،  أومصاریف التلف  .2
 .إنتاجیةبعدة مراحل  اإلنتاجعملیة تخزین خاصة خالل مرور  اإلنتاجتطلب  إذا إالتكالیف التخزین،  .3

 .باإلنتاجغیر المرتبطة  اإلداریةالمصاریف  .4

 الناتجة عن التغیر في سعر الصرف المتعلق بشراء البضاعة. األجنبیةفروقات العملة  .5

من الفترة  أطولوبحیث یكون فترة السداد  األجلبشروط السداد التمویل فعند شراء المخزون  أو اإلقتراضتكالیف  .6
بین سعر الشراء بموجب شروط  الفرقیعتبر  وبحیث یتضمن السعر زیادة عن السعر العادي للشراءالعادیة للسداد 

  الدفع. تأجیلالبیع العادیة والمبلغ المدفوع، مصروف فائدة یحمل على مدة 
  

  تكلفة البضاعة المصنعة تشتمل العناصر التالیة: فإنالصناعیة  المنشآت أما
في  لخام تتضمن جمیع العناصر المذكورةن تكلفة المواد اعملیة التصنیع، علمًا أ دمة فيختكلفة المواد الخام المست .1

  والتخلیص علیها. والتأمینالتجاریة مثل مصاریف شحن المواد الخام  المنشآتحالة تكلفة البضاعة لدى 
نیع غیر المباشرة. سلعة مصنعة، والتي تتضمن تكلفة المواد المباشرة وتكالیف التص إلىتكالیف تحویل المواد الخام  .2

المصنع والوقود والكهرباء المستخدم في عملیة التصنیع  آالت إهتالكوتتضمن تكالیف التصنیع غیر المباشرة 
 .األخرىالمصنع ورواتب مهندسي المصنع والفنیین وغیرها من المصاریف  آالتوصیانة 

  

  قیاس المخزون أنظمة
  اسبیة نظامان هما:یستخدم في عملیة قیاس المخزون في السجالت المح

 أيحیث یتم بموجب هذا النظام تتبع المخزون الوارد والصادر وتحدید الرصید المتوفر في . نظام الجرد المستمر: 1
هو البضاعة بالمخازن والذي یتم جعله مدین  األستاذوذلك من خالل تخصیص حساب بدفتر وبصورة مستمرة تاریخ 

ن یتطابق رصید المخزون ئن بكلفة البضاعة المباعة. ویجب أوالمشتریات ودابكل من رصید المخزون في بدایة الفترة 
  الظاهر بحساب بضاعة بالمخازن مع رصید البضاعة الفعلي في المخازن.

المدة ویتم تسجیل البضاعة  أولقیمة بضاعة  المنشأةوحسب هذا النظام تظهر في حسابات . نظام الجرد الدوري: 2
تكلفة البضاعة المباعة فال یتم تسجیلها. وعلیه ال یمكن تحدید تكلفة البضاعة  أما، المشتراه بحساب المشتریات

القوائم  إعدادجرد فعلي لكمیة المخزون عند  إجراءیتم ذلك من خالل  وٕانما المنشأةبالمخازن من خالل حسابات 
  المالیة في نهایة الفترة المالیة. 

  

  تدفق المخزون إفتراضات
وجود كمیة من  إحتمالیة، مما یترتب علیه ألخرىمن فترة  ث تغیر في سعر الوحدة المشتراةیحد األحیانمعظم في 

 إحدىوحدة من الصنف (س) في مخازن  1000وجود  إفتراضمختلفة. فعلى  بأسعارالمخزون لصنف معین مشتراه 
  فة وباألسعار التالیة:واریخ مختلتم شرائها في ت 31/12/2011في  المنشآت
 دنانیر للوحدة. 8بسعر  12/6/2011شراء بتاریخ  -

 دنانیر للوحدة. 9بسعر  15/9/2011شراء بتاریخ  -
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 دنانیر للوحدة. 10بسعر  11/12/2011شراء بتاریخ  -

  ؟ 31/12/2011وحدة والتي تمثل مخزون  1000عتماده لتحدید تكلفة الـ ما سعر الشراء الواجب إ  ،في ضوء ما سبق
  

على  وبناءً  المنشأةلى معین لتدفق المخزون من وإ  إفتراضرق تستند كل منها على عن هذا السؤال هناك عدة ط لإلجابة
  المدة، وهذه الطرق هي: آخرمخزون تحدید تكلفة یتم  اإلفتراضاتهذه 

هذه  إعتماد) 2معیار المحاسبة الدولي رقم ( أوجبوقد :  Specific Identificationطریقة التمییز العیني .1
تكلفتها تقوم طریقة التمییز العیني على تتبع الوحدات المباعة وتحدید . وسهولة استخدامها إمكانیةالطریقة في حال 

یتم تحدید تكلفة البضاعة المتبقیة في المخازن  األسلوبوبنفس صفقة الشراء الخاصة بها.  إلىعن طریق الرجوع 
د یكون من الصعب استخدام وق. ستخراج تكلفتهار شرائها ومن ثمن إوتحدید سع عن طریق حصر كمیات المخزون

استخدام هذه  فإنالمخزون، وبالتالي  أصنافالتي تتعامل بأعداد كبیرة من  المنشآتطریقة التمییز العیني في حالة 
صناف ذات القیمة المرتفعة مثل التي تتعامل بأعداد محدودة من األ المنشآتالطریقة یقتصر في الغالب على 

  كهربائیة. جهزة الالسیارات واألمحالت بیع 
  

  )1مثال (

  :2011یلي حركة المخزون الخاصة بالصنف (س) لدى شركة السالم التجاریة خالل العام  فیما
  

  التكلفة إجمالي  تكلفة الوحدة  الكمیة  التاریخ

 8000  دنانیر 8  وحدة 1000  1/1مخزون 
 45000  دنانیر 9  وحدة 5000  15/4مشتریات 

00003  دنانیر 10  وحدة 3000  16/7مشتریات   

 12000  دینار 12  وحدة 1000  13/11مشتریات 
  دینار  95000    وحدة 10000  البضاعة المتاحة للبیع

  

 

  مبیعات الشركة فكانت على النحو التالي: أما
  مصدر المبیعات  الكمیة  التاریخ

  1/1مخزون  -  وحدة 800  18/4مبیعات 
  1/1وحدة من مخزون  100 -  وحدة 2800  20/4مبیعات 

  15/4مشتریات والباقي من  -
  15/4مشتریات  -  وحدة 2000  2/6مبیعات 
 1/1وحدة مخزون  100 -   وحدة 2400  15/12 مبیعات

 15/4وحدة من مشتریات  300 -

 16/7من مشتریات وحدة  1000 -

  13/11من مشتریات وحدة  1000 -
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    وحدة 8000  مجموع المبیعات
  عدد الوحدات المباعة) –ع للبیالمتاحة البضاعة وحدة  10000وحدة ( 2000 المدة آخرمخزون 

  

   لتقییم المخزون. ستخدم الشركة طریقة التمییز العینيت
  المطلوب تحدید:

  . تكلفة البضاعة المباعة.1
  ).31/12/2011المدة (مخزون  آخر. تكلفة مخزون 2
 

  )1حل مثال (

  تكلفة البضاعة المباعة. تحدید 1
  تالي:یتم تحدید تكلفة البضاعة المباعة على النحو ال   

  

  تكلفة الوحدات المباعة  الكمیة المباعة ومصدرها  التاریخ

  دینار 6400) =      8×  800(  )1/1وحدة (مخزون  800  18/4مبیعات 
وحدة من مخزون  100وحدة ( 2800  20/4مبیعات 

وحدة من مشتریات  2700) + 1/1
15/4(  

)100  ×8(  =      800  
) +2700  ×9= (  24300   

  دینار 25100      المجموع =    
  دینار 18000     ) =9×  2000(  )15/4مشتریات ( وحدة 2000  2/6مبیعات 
) 1/1وحدة مخزون  100(وحدة  2400  15/12مبیعات 

) + 15/4وحدة من مشتریات  300+ (
  + )16/7وحدة من مشتریات  1000(
  )13/11وحدة من مشتریات  1000(

)100  ×8 = (      800  
) +300  ×9 = (   2700  
) +1000  ×10 = (10000  
) +0001  ×12 = (12000   

  دینار 25500   المجموع =        
+ 18000+25100+6400البضاعة المباعة (مجموع تكلفة 

25500(  
  دینار 75000                 

  

  ).31/12/2011المدة (مخزون  آخر. تكلفة مخزون 2
  

  البضاعة المباعةتكلفة  - للبیع متاحة الالمدة = تكلفة البضاعة  آخرتكلفة مخزون 
  

  دینار. 20000=  75000 -   95000= المدة  آخرتكلفة مخزون    
  

 وربطها مع صفقات الشراء الخاصة بهاالمتبقیة المدة عن طریق تتبع الوحدات  آخرستخراج تكلفة مخزون ویمكن إ
ن الجزء المتبقي أعاله یالحظ أبیق على البیانات وبالتطالمدة.  آخرمخزون  تكلفة إلىوتكلفة شراء كل منها للوصول 
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 2000وحدة وتبقى  1000وحدة تم بیع  3000والبالغ عددها  16/7المدة یمثل جزء من مشتریات  آخرمن مخزون 
×  2000المدة یبلغ  آخرمخزون  فإندنانیر  10تبلغ  16/7ن تكلفة شراء الوحدة الخاصة بمشتریات وحدة. وبما أ

  ار.دین 20000=  10
 

  

  :(FIFO) أوالً صادر  أوالً . طریقة الوارد 2
الطبیعي للمخزون، حیث یتم بیع البضاعة من المخزون  اإلنسیاب إفتراضعلى  أوالً صادر  أوالً طریقة الوارد تقوم 
المدة في المخازن یكون من صفقات الشراء  آخرمخزون  فإنثم الذي یلیه وهكذا، وبالتالي  أوالً  المنشأةلدى  األقدم

المدة بتكالیف  آخرویتحمل مخزون  األقدمتكلفة البضاعة المباعة تتحمل بالتكالیف  فإنوفي ضوء ذلك . األخیرة
، بینما لإلحالل الفعلّیةللتكالیف  أقربالمدة یكون  آخرتقییم مخزون  فإنللتكالیف الحالیة للبضاعة. وعلیه  أقرب

  للبضاعة المباعة. اإلحاللیةال تمثل التكلفة  لإلرتفاع سعاراأل إتجاهتكون تكلفة البضاعة المباعة وخاصة في حال 
  

  )2مثال (
  

  :2011یلي حركة المخزون الخاصة بالصنف (س) لدى شركة السالم التجاریة خالل العام  فیما
  

  التكلفة إجمالي  تكلفة الوحدة  الكمیة  التاریخ

 8000  دنانیر 8  وحدة 1000  1/1مخزون 

 45000  نانیرد 9  وحدة 5000  15/4مشتریات 

 30000  دنانیر 10  وحدة 3000  16/7مشتریات 

 12000  دینار 12  وحدة 1000  13/11مشتریات 

  دینار  95000    وحدة 10000  البضاعة المتاحة للبیع
  

  وحدة. 8000ما مجموعه  2011بلغت مبیعات الشركة خالل العام 
  . مخزوناللتقییم  أوالً صادر  أوالً تستخدم الشركة طریقة الوارد 

  المطلوب تحدید:
  ).31/12/2011المدة (مخزون  آخر. تكلفة مخزون 1
  . تكلفة البضاعة المباعة.2
  

  )2حل مثال (
  ).31/12/2011المدة (مخزون  آخرتكلفة مخزون  .1

 عدد الوحدات المباعة. –المدة = عدد وحدات المخزون المتاحة للبیع  آخرعدد وحدات مخزون  -

 وحدة. 2000=  8000 – 10000المدة لدى شركة السالم =  آخرعدد وحدات مخزون  فإنوعلیه  -

 .)10×  1000+ ( )12×  1000دینار ( 22000المدة  آخروبالتالي تكون تكلفة مخزون  -
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جزء و  13/11مشتریات كامل ثلة في مصفقات شراء والمت آخرالمدة تم تسعیره حسب  آخرن مخزون ویالحظ أ -
 .16/7مشتریات  من

  

 :أوالً صادر  أوالً المباعة وفقًا لطریقة الوارد تكلفة البضاعة تحدید  .2

  المدة آخرتكلفة مخزون  -للبیع المتاحة تكلفة البضاعة تكلفة البضاعة المباعة =  -
 دینار. 73000=  22000 – 95000تكلفة البضاعة المباعة لدى شركة السالم =  فإنوعلیه  -

  
 (LIFO) أوالً صادر  أخیراً . طریقة الوارد 3

 فإنصفقات شراء، وبالتالي  آخرن الوحدات المباعة تتم من أ إفتراضعلى  أوالً صادر  أخیراً وارد تقوم طریقة ال
تمثل  أوالً صادر  أخیراً تكلفة المبیعات حسب طریقة الوارد  فإنوعلیه  صفقات شراء. أولالمدة یمثل  آخرمخزون 
 الفعلّیةلمدة تكون بعیدة جدًا عن التكلفة ا آخرن تكلفة مخزون أ إال، للبضاعة الفعلّیة لألسعار األقربالتكلفة 

  التغیر بشكل واضح. إلى األسعار إتجاهللمخزون في حال 
  

المخزون  تقییمالمدة نظرًا لعدم المنطقیة في  آخرفي تقییمها لمخزون  أوالً صادر  أخیراً قد الكثیر طریقة الوارد تنوی
ولم  .ما یكون عن تكلفة الشراء الجاریة أبعدتكون غالبًا والتي  صفقات شراء بأولستخدام تكلفة الشراء المتعلقة إل

في تقییم المخزون نظرًا لعدم انسجامها  أوالً صادر  أخیراً استخدام طریقة الوارد ) 2رقم (یسمح معیار المحاسبة الدولي 
  العادلة الذي یشجع مجلس معاییر المحاسبة الدولي الشركات على تبنیه.مع مفهوم القیمة 

  

  )3مثال (
  :2011یلي حركة المخزون الخاصة بالصنف (س) لدى شركة السالم التجاریة خالل العام  فیما

  

  التكلفة إجمالي  تكلفة الوحدة  الكمیة  التاریخ

 8000  دنانیر 8  وحدة 1000  1/1مخزون 

 45000  دنانیر 9  وحدة 5000  15/4مشتریات 

 3000  دنانیر 10  وحدة 3000  16/7مشتریات 
 12000  دینار 12  وحدة 1000  13/11مشتریات 

  دینار 95000    وحدة 10000  البضاعة المتاحة للبیع
  

  وحدة. 8000ما مجموعه  2011بلغت مبیعات الشركة خالل العام 
  لتقییم المخزون.  أوالً صادر  أخیراً تستخدم الشركة طریقة الوارد 

  

  المطلوب تحدید:
  ).31/12/2011المدة (مخزون  آخر. تكلفة مخزون 1
 لفة البضاعة المباعة.. تك2
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  )3حل مثال (
  ).31/12/2011المدة (مخزون  آخر. تكلفة مخزون 1

 عدد الوحدات المباعة. –المدة = عدد وحدات المخزون المتاحة للبیع  آخرعدد وحدات مخزون  -

 وحدة. 2000=  8000 – 10000المدة لدى شركة السالم =  آخرعدد وحدات مخزون  فإنوعلیه  -

 ).9×  1000) + (8×  1000دینار ( 17000المدة  آخرتكلفة مخزون وبالتالي تكون  -

المدة وجزء من  أولصفقات شراء والمتمثلة في مخزون  أولالمدة تم تسعیره حسب  آخرن مخزون ویالحظ أ -
 .15/4مشتریات 

  

 :أوالً ًا صادر خیر تكلفة البضاعة المباعة وفقًا لطریقة الوارد . تحدید 2

  المدة آخرتكلفة مخزون  -للبیع المتاحة تكلفة البضاعة =  تكلفة البضاعة المباعة -
 دینار. 78000=  17000 – 95000تكلفة البضاعة المباعة لدى شركة السالم =  فإنوعلیه  -

  

  . طریقة المتوسط المرجح 4
من  كلٍ  بإحتساعند تقوم طریقة المتوسط المرجح على استخدام المتوسط المرجح لتكلفة الوحدة خالل الفترة المالیة 

ستخراج المتوسط المرجح یتم إنظام الجرد الدوري  المنشأةوفي حالة استخدام المدة.  آخرتكلفة المبیعات ومخزون 
عند  أما تكلفة البضاعة المتاحة للبیع على عدد الوحدات المتاحة للبیع.قسمة لتكلفة الوحدة الواحدة عن طریق 

سابه في حتوالذي یتم إ وسط مرجح جدید بعد كل عملیة شراء بضاعة،ستخراج متستخدام نظام الجرد المستمر فیتم إا
حیث یطلق على المتوسط المستخرج  عملیة الشراء مباشرة،كل بعد  المنشأةفي مخازن  ضوء عدد الوحدات المتوفرة

  في هذه الحالة المتوسط المرجح المتحرك.
  

  )4مثال (

  :2011السالم التجاریة خالل العام  یلي حركة المخزون الخاصة بالصنف (س) لدى شركة فیما
  

  التكلفة إجمالي  تكلفة الوحدة  الكمیة  التاریخ

 8000  دنانیر 8  وحدة 1000  1/1مخزون 
 45000  دنانیر 9  وحدة 5000  15/4مشتریات 

 30000  دنانیر 10  وحدة 3000  16/7مشتریات 
 12000  دینار 12  وحدة 1000  13/11مشتریات 

  دینار  95000    وحدة 10000  البضاعة المتاحة للبیع
  

  وحدة. 8000ما مجموعه  2011بلغت مبیعات الشركة خالل العام 
  

  وطریقة المتوسط المرجح لتقییم المخزون.  نظام الجرد الدوريتستخدم الشركة 
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  المطلوب تحدید:
  ).31/12/2011المدة (مخزون  آخر. تكلفة مخزون 1
  . تكلفة البضاعة المباعة.2
  

  )4حل مثال (

  ).31/12/2011المدة (مخزون  آخرتكلفة مخزون  .1
 عدد الوحدات المباعة. –للبیع المتاحة المدة = عدد وحدات المخزون  آخرعدد وحدات مخزون  -

 وحدة. 2000=  8000 – 10000المدة لدى شركة السالم =  آخرعدد وحدات مخزون  فإنوعلیه  -

 عدد الوحدات المتاحة للبیع÷ حة للبیع تكلفة البضاعة المتاالمتوسط المرجح لتكلفة الوحدة =  -

 دینار. 9.5=  10000÷  95000المتوسط المرجح لتكلفة الوحدة =  -

 ).9.5×  2000دینار ( 19000المدة  آخروبالتالي تكون تكلفة مخزون  -

  

 :المتوسط المرجح تكلفة البضاعة المباعة وفقًا لطریقة. تحدید 2

  المدة آخرتكلفة مخزون  -المتاحة للبیع تكلفة البضاعة تكلفة البضاعة المباعة =  -
 دینار. 76000=  19000 – 95000تكلفة البضاعة المباعة لدى شركة السالم =  فإنوعلیه  -

  

  )5مثال (

  :2011یلي حركة المخزون الخاصة بالصنف (س) لدى شركة السالم التجاریة خالل العام  فیما
  

  التكلفة إجمالي  تكلفة الوحدة  الكمیة  التاریخ

 8000  دنانیر 8  وحدة 1000  1/1زون مخ
 45000  دنانیر 9  وحدة 5000  15/4مشتریات 
  30000  دنانیر 10  وحدة 3000  16/7مشتریات 
 12000  دینار 12  وحدة 1000  13/11مشتریات 

  دینار  95000    وحدة 10000  البضاعة المتاحة للبیع
  مبیعات الشركة فكانت على النحو التالي: أما

  

  مصدر المبیعات  ةالكمی  التاریخ

  1/1مخزون  -  وحدة 800  18/4مبیعات 
  1/1وحدة من مخزون  100 -  وحدة 2800  20/4مبیعات 

  15/4والباقي من مشتریات  -
  15/4مشتریات  -  وحدة 2000  2/6مبیعات 
 1/1وحدة مخزون  100 -  وحدة  2400  15/12مبیعات 
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 15/4وحدة من مشتریات  300 -

 16/7من مشتریات وحدة  1000 -

  13/11من مشتریات ة وحد 1000 -
    وحدة 8000  مجموع المبیعات

عدد الوحدات  –البضاعة المتاحة للبیع وحدة  10000وحدة ( 2000 المدة آخرمخزون 
  المباعة)

  

  وطریقة المتوسط المرجح لتقییم المخزون.  نظام الجرد المستمرتستخدم الشركة 
  المطلوب تحدید:

  ).31/12/2011المدة (مخزون  آخر. تكلفة مخزون 1
  . تكلفة البضاعة المباعة.2
  

  )5حل مثال (
  ).31/12/2011المدة (مخزون  آخر. تكلفة مخزون 1

 عدد الوحدات المباعة. –للبیع المتاحة المدة = عدد وحدات المخزون  آخرعدد وحدات مخزون  -

 وحدة. 2000=  8000 – 10000المدة لدى شركة السالم =  آخرعدد وحدات مخزون  فإنوعلیه  -

 فیتم استخراجها على النحو التالي: المدة آخرتكلفة مخزون  ماأ -
 

  (دینار) التكلفة إجمالي  (دینار) تكلفة الوحدة  (وحدة) الكمیة  التاریخ

 8000  دنانیر 8   1000  1/1مخزون 
 45000  دنانیر 9   5000  15/4مشتریات 
 53000     6000  15/4للبیع في  المعّدةالبضاعة 

  8.833    15/4في  لواحدةمتوسط تكلفة الوحدة ا
)7066.667( 8.833  )800(  18/4یطرح مبیعات   
)24733.333( 8.833  ) 2800(  20/4یطرح مبیعات   
  )17666( 8.833  ) 2000(  2/6یطرح مبیعات 

 3534   400  الرصید

دنانیر 10   3000  16/7مشتریات   30000 
 33534   3400  16/7في  للبیع المعّدةالبضاعة 

863.9    16/7في  الوحدة الواحدة متوسط تكلفة   

863.9  )2400(  15/12یطرح مبیعات   )23671(  
 9863   1000  الرصید

 12000  دینار 12   1000  13/11مشتریات 
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 21863    2000  31/12الرصید في 
932.10    31/12متوسط تكلفة الوحدة الواحدة في    

  

  دینار. 21863المدة بلغت  آخرفة مخزون ن تكلیالحظ أ أعالهفي ضوء البیانات الظاهرة في الجدول 
دینار  8.833 15/4ن متوسط تكلفة الوحدة الواحدة تختلف بعد كل عملیة شراء بضاعة جدیدة، فقد بلغت في ویالحظ أ

بعد  10.932 دینار، ثم ارتفعت لتبلغ 9.863ما قیمته  16/7صبحت بعد عملیة الشراء في ). ثم أ6000÷  53000(
  .13/11عملیة الشراء في 

  

لعملیات البیع التي تمت  أعالهستخراجها من خالل جمع تكلفة المبیعات الظاهرة في الجدول مبیعات فیتم إالتكلفة  أما
  .)23671+  17666+  24733.333+  7066.667دینار ( 73173خالل السنة والتي بلغ مجموعها 

  

  أقل ماأیهالقیمة القابلة للتحقق صافي  أوتقییم المخزون حسب التكلفة 
ت قد تتعرض فیها قیمة المخزون لإلنخفاض ن هناك حاالأ إالالمخزون وتقییمه بالتكلفة،  إظهار األحیانیتم في معظم 

تعكس القیمة الحقیقیة له فقد وبحیث ال المخزون بقیمة مضخمة  إظهارتقل قیمته عن التكلفة. وفي سبیل عدم  بحیث
القیمة القابلة للتحقق صافي و . أقل أیهماالقیمة القابلة للتحقق  أوبالتكلفة  معیار المحاسبة الدولي تقییم المخزون أوجب

عتیادي مطروحًا منه التكالیف المقدرة إلتمام تصنیع السلعة والتكالیف اإل أوهي سعر البیع المقدر في السیاق الطبیعي 
  الضروریة المتوقعة إلكمال البیع.

  

(تكلفة إكمال تصنیع السلعة + التكلفة الضروریة المقدرة لبیع  –البیع المقدر = سعر صافي القیمة القابلة للتحقق أن  أي
  .2السلعة)

  

 أو األقللكل بند من بنود المخزون واختیار القیمة  أما أقل أیهماالقیمة القابلة للتحقق  أووقد یتم تقییم المخزون بالتكلفة 
  .المنشأةلكل قسم لدى  أولكل مجموع من بنود المخزون 

  

  تقدیر قیمة المخزون طرق
 إعدادالجرد الفعلي له، ویحدث هذا في حالة  إجراءكبدیل لعملیة تقدیر قیمة المخزون لدیها  إلى أحیاناً  المنشأةتحتاج 

مما یجعل من  المنشأةعدیدة لدى  وأصنافستخدام الداخلي وعند وجود كمیة كبیرة ربع سنویة لغایات اإل أوقوائم شهریة 
تقدیر قیمة المخزون في حالة  إلى المنشأةوقت طویل. كما قد تحتاج  إلىالفعلي صعبة وتحتاج  الجرد إجراءعملیة 

طرق  إلى المنشأةمنه، ففي هذه الحالة تحتاج  جزءاً  أوكوارث طبیعیة مما قد ینتج عنها تلف للمخزون  أوحدوث حریق 
في حال كان المخزون  التأمینومطالبة شركات  معینة لتقدیر ما كان لدیها من مخزون لتقدیر الخسائر الناجمة عن ذلك

  مؤمنًا علیه.
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  :اآلتيأهم طرق تقدیر المخزون فتتمثل في  أما
 طریقة هامش الربح .1

 طریقة التجزئة .2
  

  تان الطریقتان:اوفیما یلي شرح مفصل له
 طریقة هامش الربح

هامش  إحتسابالفترة المالیة. حیث یتم خالل  المنشأةالثبات النسبي لهامش الربح لدى  إفتراضتقوم هذه الطریقة على 
السابقة وتطبیق نسبة هامش الربح على الفترة الحالیة وذلك في سبیل تحدید  ةللفتر  للمنشأةالربح من خالل القوائم المالیة 

÷ صافي المبیعات (مجمل الربح  إلىالمدة. ویمثل هامش الربح نسبة مجمل الربح  آخركل من تكلفة المبیعات ومخزون 
الداخلیة،  لألغراضالقوائم المالیة  إعدادلغایات ستخدم طریقة هامش الربح لتقدیر قیمة المخزون في المبیعات). وتُ صا
من مدى دقة قیمة المخزون المحسوب عن طریق الجرد الفعلي. كما تستخدم طریقة هامش  للتأكد هاماستخدیمكن اكما 

  لمخزون.تلف ل أوحریق حدوث تقدیر المخزون في حالة لالربح 
  

  )6مثال (

  :2011فیما یلي بعض البیانات المتوفرة عن البضاعة لدى شركة الرواد التجاریة للعام 
  

  1/1مخزون   دینار 60000
  المبیعات  245000

  مردودات المبیعات  5000
  المشتریات  190000

  نسبة مجمل الربح  25%
  

  ) باستخدام طریقة هامش الربح.31/12/2011المدة ( آخرمخزون التقدیریة لقیمة الاستخراج المطلوب: 
  

  )6حل مثال (

  1/1مخزون   60000  
  المشتریات  190000  

  للبیع المعّدةتكلفة البضاعة     250000
  یطرح تكلفة المبیعات المقدرة    
  المبیعات  245000  
  یطرح مردودات المبیعات  5000  
  صافي المبیعات  240000  
  %25×  240000یطرح هامش الربح   )60000(  
  تكلفة المبیعات المقدرة    )180000(

  المدة  آخرالقیمة التقدیریة لمخزون     70000
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  التجزئة طریقة

، ففي الوقت المنشأة إلىدخالها عملیة شرائها وإ  دالتي تقوم بتسعیر السلع لدیها عن المنشآتتستخدم هذه الطریقة لدى 
سعر بیع كل سلعة یبین خالل وضع ملصق على السلعة محوسبة یتم من  أنظمة المنشآتالحاضر تستخدم غالبیة 

(Barcode) ویقوم النظام المحوسب بتخزین تكلفة كل سلعة وسعر بیعها. ویتطلب استخدام طریقة التجزئة توفر ،
، مما یوفر المدة والبضاعة المشتراة خالل العام أوللكل من مخزون وذلك  المنشأةالتكلفة وسعر البیع لكل صنف لدى 

ما تم طرح قیمة المبیعات خالل الفترة  وٕاذا. المدة + المشتریات) بالتكلفة وسعر البیع أولللبیع (مخزون  المعّدةعة البضا
سعر البیع  إلىالمدة بسعر البیع. ومن خالل نسبة التكلفة  آخرللبیع یكون الناتج مخزون  المعّدةالبضاعة سعر بیع من 

  لتكلفة.المدة بسعر ا آخریمكن الحصول على مخزون 
  

  )7مثال (
  :2011فیما یلي بعض البیانات المتوفرة عن البضاعة لدى شركة الشعلة التجاریة للعام 

  

    (دینار) سعر البیع  (دینار) التكلفة
  1/1مخزون    80000   60000
  المشتریات  120000  96000

  المبیعات  160000  
  

  .المدة حسب طریقة التجزئة آخرمخزون تكلفة تقدیر  المطلوب:
  

  )7مثال ( حل
  المدة حسب طریقة التجزئة على النحو التالي: آخرمخزون تكلفة یتم تقدیر 

  

    سعر البیع  التكلفة
  1/1مخزون   80000  دینار 60000
  المشتریات  120000  96000

  للبیع المعّدةالبضاعة   200000  156000
  یطرح المبیعات  )160000(  
  المدة آخرمخزون   40000  
  %78=  200000÷  156000سعر البیع =  إلىنسبة التكلفة  -
 سعر البیع إلىنسبة التكلفة × المدة بسعر البیع  آخرالمدة بالتكلفة = مخزون  آخرمخزون  -

  دینار. 31200=  78%×  40000= 
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  غیر المتداولة  األصول
هذه عدات. وستتم معالجة غیر المتداولة والمتمثلة في الممتلكات والمصانع والم األصولالجزء من الفصل یغطي هذا 

ن المعالجة ستتركز لكات والمصانع والمعدات". علمًا أ) المعنون بـ "الممت16الدولي رقم ( وفقًا لمعیار المحاسبة األصول
. وسیغطي الفصل تكلفة الحصول على التشغیلیة المنشأةات على الممتلكات والمصانع والمعدات التي تستخدم في عملی

  الخاص بها واالستغناء عنها. واإلهتالكوالمعدات  الممتلكات والمصانع
 

  الممتلكات والمصانع والمعدات إقتناءتكلفة 
 3ما یعادلها أوالنقدیة بتكلفة الحصول علیها، حیث تتضمن التكلفة كافة المبالغ  تسجل الممتلكات والمصانع والمعدات

تلك كما تتضمن التكلفة الجمارك المدفوعة على ، ن وجدإ مطروحًا منها الخصم التجاري األصولالخاصة بشراء تلك 
في المكان المخصص جلها و وتجهیزها للغایة التي أشتریت من أوتركیبها  األصولتلك  نقلوالمبالغ المدفوعة ل األصول

تركیب ال وأجورعلیه خالل النقل  والتأمین األصلثمن الشراء نقل  إلى باإلضافةتتضمن  األصلكلفة  فإنوبالتالي . لها
كما قد تتضمن  من جاهزیته للعمل. للتأكدمرة  ألولتجریب الفحص و عملیة الوتكالیف فحصه والمواد المستخدمة في 

) یسمح 23ن المعیار المحاسبي الدولي رقم (حیث أ ،تسمح به المعاییر ذيوبالمقدار ال اإلقتراضتكالیف  األصلتكلفة 
على القروض التي تم الحصول علیها في سبیل تمویل شراء  المدفوعة اإلقتراضوضمن ضوابط معینة برسملة تكالیف 

  وتجهیزه. األصل إنشاءوذلك خالل فترة  األصل
  

بها كمصروف في قائمة الدخل للسـنة التـي  اإلعترافیجري  وٕانماالمبالغ التي ال تحمل للممتلكات والمصانع والمعدات  أما
  :4 باآلتي) 16دها المعیار رقم (استحقت فیها فقد حدّ 

 وتسمى مصاریف التأسیس ومصاریف ما قبل التشغیل).( للمنشأةفرع جدید  أو منشأةكالیف إفتتاح ت −

 .األصلتكالیف تدریب الموظفین على استخدام  −

 خدمة جدیدة . أوتكالیف طرح منتج جدید  −

  .، مثل تكالیف إعالنات للتعریف بمزایا جهاز اللیزر لتصحیح العیونلألصلتكالیف اإلعالنات والترویج  −
یب مع فئة جدیدة من العمالء (بما في ذلك تكالیف تدر  أوتقدیم الخدمة في موقع جدید  أوتكالیف بیع السلعة  −

 .)الموظفین

  .األصلتكالیف اإلدارة والخاصة باإلشراف ومتابعة شراء وتركیب  −
 .ةبأقل من طاقته التشغیلی األصلل خالل فترة تشغی أو، األصلالتكالیف المتعلقة بوقف استخدام  −

 ).األصلالخسائر التشغیلیة (مثل الخسائر التي یتم تكبدها حین یزداد الطلب على مخرجات  −

زیادة كفاءة  إلىذلك  أدى إذا إال، المنشأةكامل عملیات  أوتنظیم جزء  إعادةتكالیف  أو األصلتكالیف تغییر موقع  −
 . وقدرته التشغیلیة األصل

  

                                                           
  للبائع. أسهمهالبعض من  المنشأة إصدار أوالعینیة لدیها  األصولعن بعض  المنشأةأو تنازل  األصولقد تتضمن عملیة الشراء دفع نقدیة ثمن لتلك  3
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  )8مثال (

على التالیة  اإلضافیةوقد تم دفع المبالغ  ،دینار 180000بقیمة  إنتاجيط خعرین اشترت شركة  15/1/2011في 
  الخط:
  خالل الشحن وتأمیندینار مصاریف شحن  2000
  تركیب الخط وأجوردینار مصاریف  3000
  دینار مصاریف فحص الخط والمواد المستخدمة في عملیة الفحص 4000
  لخطدینار تكالیف تدریب الموظفین على استخدام ا 2000

  

  في دفاتر الشركة. إثباتهاتحدید تكلفة الخط الواجب  المطلوب:
 

  )8حل مثال (

الخط وتجهیزه في  إیصالالتي دفعتها الشركة في سبیل  األخرىثمن الشراء المصاریف  إلى باإلضافةتتضمن تكلفة الخط 
على استخدام الخط والتي ال تعتبر تكالیف تدریب الموظفین  بإستثناء ستخداملإلالمكان الخاص لذلك وحتى یصبح جاهز 

  ).4000+  3000+  2000+  180000دینار ( 189000تكالیف الخط تبلغ  فإن. وعلیه جزء من تكلفة الخط
  

  والمباني األراضي
ال  األراضي ألنللمباني نظرًا  وآخر لألراضيتخصیص حساب مستقل على والمباني  لألراضيتقوم المعالجة المحاسبیة 

ا مثل رسوم التسجیل مهالالزمة لتجهیز  األخرىالمصاریف  بثمن شرائها وكافة األراضيیتم تحمیل حساب و تستهلك، 
مباني جدیدة، وبالمقابل  إقامةوتم هدمها لغایات  األرضالمباني القدیمة في حالة وجود مباني مقامة على  إزالةوتكالیف 

   .األراضيمة من كلفة ییتم تنزیل ثمن مخلفات المباني القد
وحتى تصبح  األخرىصاریف متمثلة بالمواد والعمل وكافة المالمباني فیتم تحمیلها بالتكالیف المدفوعة لتشییدها وال أما

  المباني جاهزة لالستعمال وضمن الغایة المخصصة لذلك.
  

  )9مثال (

 20000تم دفع دینار، و  210000مقام علیها بناء قدیم وذلك بمبلغ  أرضاشترت شركة رامز قطعة  3/1/2011في 
المبنى القدیم وتشیید مبنى جدید، وكانت التكالیف المصروفة في سبیل ذلك  إزالة، وقد تم األراضيدینار رسوم تسجیل 

  على النحو التالي:
  األرضالمبنى القدیم وتسویة  إزالةدینار  5000
  دینار متحصالت بیع مخلفات المبنى القدیم 8000
  بالمبنى الجدیدحفر القواعد الخاصة دینار  3000

  ثبت في دفاتر الشركة.تالتي س األراضيتحدید تكلفة  المطلوب:
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  )9حل مثال (

  ).8000 – 5000+  20000+  210000دینار ( 227000في دفاتر الشركة  إثباتهاالواجب  األراضيتبلغ تكلفة 
تم وبالمقابل  األرضنى القدیم وتسویة المب إزالةتضمنت ثمن الشراء ورسوم التسجیل وتكالیف  األراضي ن تكلفةأ ویالحظ

واعد الخاصة بالمبنى الجدید ، ولم تتضمن التكلفة حفر القاألراضيمن تكلفة  طرح متحصالت بیع مخلفات المبنى القدیم
  ن هذا المبلغ یعتبر جزء من تكلفة المبنى الجدید.حیث أ

  
  للممتلكات والمصانع والمعدات األجلالشراء 

السعر النقدي للشراء عن  إختالفقیمتها في تاریخ الحق، وفي حالة والمصانع والمعدات وتسدید شراء الممتلكات عند 
السداد والتي یجب فصلها واعتبارها مصروف فائدة وعدم  تأجیلالفرق یمثل في هذه الحالة فوائد  فإن األجلسعر الشراء 

  .اإلقتراض) والخاص برسملة تكالیف 23ي رقم (بالمقدار الذي یتماشى مع معیار المحاسبة الدول إال لألصلتحمیلها 
  

   األصل ألجزاء اإلنتاجيالعمر  إختالف
، مما یتطلب ضرورة تسجیل األجزاءلهذه  اإلنتاجيحیث یختلف العمر وب أجزاءالتي تتكون من عدة  األصولهناك بعض 

  .المقدر له اإلنتاجيعمر حسب ال أصلكل  إهتالككل جزء بحساب مستقل وبقیمة خاصة به وذلك تسهیًال لعملیة 
  

  )10مثال (

دینار، وقد تم تقدیر  200000لتصنیع مادة الشبس بتكلفة تبلغ  إنتاجيخط  األندلساشترت شركة  12/5/2011في 
سنوات كما قدرت  6بـ  اإلنتاجيالجزء الخاص بالتغلیف حیث قدر عمره  بإستثناءسنوات  10للخط بـ  اإلنتاجيالعمر 

  نار.دی 40000تكلفته بـ 
  

  .اإلنتاجيبیان المعالجة المحاسبیة لشراء الخط  المطلوب:
  

  )10حل مثال (
الخط، یتم فتح حسابین مستقلین  أجزاءلباقي  اإلنتاجيللجزء الخاص بالتغلیف عن العمر  اإلنتاجينظرًا الختالف العمر 

  التالي: عملیة شراء الخط بالقید إثباتویحمل كل منهما بالتكلفة الخاصة به، وعلیه یتم 
  

  الشبس إنتاجمن حـ/ خط     160000
  حـ/ ماكینة تغلیف خط الشیبس        40000

  حـ/ النقدیة إلى       200000  
 

  الممتلكات والمصانع والمعدات إهتالك
الممتلكات والمصانع والمعدات وذلك عن طریق توزیع تكالیفها  إهتالك) 16یتطلب المعیار المحاسبي الدولي رقم (

به  اإلعترافیتم  أوهتالك كمصروف یظهر في قائمة الدخل باإل اإلعتراف. ویتم لها اإلنتاجيتظم على العمر وبشكل من
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هنا  اإلهتالكالسلع حیث یعتبر  إنتاجالتي تستخدم في  اآلالت إهتالكوكما هو الحال في  آخر أصلكجزء من تكلفة 
  جزء من تكلفة البضاعة المصنعة.

  

 اإلنتاجيعلى العمر  اإلهتالكوبحیث یحسب  األصلالمحسوب درجة استخدام  إلهتالكان یعكس ویتطلب المعیار أ
للحصول على  األصلن یستخدم فیه یمثل العمر الذي یتوقع أ اإلنتاجين العمر اإلقتصادي، حیث أولیس العمر  لألصل

، حیث تلجأ اإلقتصاديلعمر من ا أقلیكون في العادة  اإلنتاجيالعمر  بأن. علمًا األصلمنافع معقولة ومقبولة من 
  .اإلقتصادیةستخدامه من الناحیة إ إمكانیةجدید رغم  بأصل األصلوضع سیاسة استبدال  إلى المنشآتبعض 

  

هتالك وهي عبارة عن تكلفة الحصول ة القابلة لإلهتالكها للممتلكات والمصانع والمعدات فتمثل القیمتم إ القیمة التي ی أما
هتالك  = تكلفة (القیمة القابلة لإل اإلنتاجيفي نهایة عمره  لألصلة المقدرة یقالقیمة المتبمطروحًا منها  األصلعلى 

ستخدام، عندما یصبح جاهزًا لال األصلهتالك ). ویتم البدء بإاإلنتاجيفي نهایة عمره  لألصلالقیمة المتبقیة  – األصل
 األصلحتى عند التوقف عن استخدام  أو ألصلانخفاض استخدام خالل فترات إ األصل إهتالكستمرار في ویتوجب اإل

  .لألصلعند التوقف المؤقت لعدم الحاجة  أونتیجة وجود عطل فیه 
المقدر بشكل سنوي، وفي حالة وجود  اإلنتاجيستخدمة والعمر مال اإلهتالك) مراجعة طریقة 16ویتطلب المعیار رقم (

ة القیمة المتبقی أوالمقدر  اإلنتاجيرورة تغییر العمر ض أو األصلوجود تغییر في نمط استخدام  إلىمعلومات تشیر 
مع عدم  ،یل والسنوات التالیةدالمحسوب للسنة التي جرى في التع اإلهتالكیتوجب في ضوء ذلك تعدیل  لألصلالمقدرة 

  الفترات السابقة. إهتالكتعدیل على  إجراء
  

  اإلهتالكطریق 
كل وسمات السنوي لكل طریقة  اإلهتالك إحتسابء شرح لكیفیة هتالك، سیتم من خالل هذا الجز هناك عدة طرق لإل

  السنوي بالقید التالي: اإلهتالكقسط  إثباتیتم  بأنهعلمًا  طریقة.
  

  ...... إهتالكمن حـ/ مصروف     ×××
  ........... إهتالك مجّمعحـ/   إلى       ×××  

 

  نحو التالي:وعلى ال اإلهتالك مجّمعفي المیزانیة مطروحًا منه  األصلویظهر 
  

  )آالت( األصل  ×××
   اإلهتالك مجّمعیطرح     (×××)
  )اآلالت( لألصلصافي القیمة الدفتریة   ×××

  

  :اإلهتالكوفیما یلي شرح لطرق 
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  . طریقة القسط الثابت 1
ح، حیث ، نظرًا لما تمتاز به من بساطة ووضو المنشآتالطرق شیوعًا واستخدامًا من قبل  أكثرتعتبر هذه الطریقة من 

. وتفترض هذه الطریقة تساوي المنافع التي یتم الحصول علیها من اإلهتالكتقوم على تحمیل كل فترة مالیة بنفس مبلغ 
، األصلنتیجة تقادم  األصلعبر الفترات المالیة المتعاقبة، كما تفترض عدم تراجع في الخدمات المستفادة من  األصل

  تیجة التقادم. ن لألصل إضافیةصیانة  إلىوعدم الحاجة 
  

  القسط الثابت فتظهر على النحو التالي: ةالسنوي بموجب طریق اإلهتالك إحتسابمعادلة  أما
  

  )لألصلالقیمة المتبقیة  – لألصل (التكلفة التاریخیة
   لألصل اإلنتاجيالعمر   = السنوي اإلهتالك

  

  )11مثال (

للسیارة  اإلنتاجيدینار، وقد قدر العمر  40000ئع بقیمة ة لنقل البضار سیا ةالتجاری نوراشترت شركة  1/1/2010في 
كة استخدام طریقة وقررت الشر  دینار. 4000بـ  اإلنتاجيبخمس سنوات وقدرت القیمة المتبقیة لها في نهایة عمرها 

  هتالك السیارة.القسط الثابت إل
  :المطلوب

  السنوي للسیارة. اإلهتالكتحدید مقدار قسط  .1
  .2010 األولىللسنة  اإلهتالك ثباتإلقید الیومیة الالزم  .2
  .31/12/2010السیارات في المیزانیة في  إظهاربیان كیفیة  .3
  

  )11حل مثال (
  

  )4000 – 40000(  دینار 7200= 
  5  = السنوي للسیارة اإلهتالكمقدار قسط  .1

 

  

 :2010 األولىلسنة ا إهتالك إلثباتقید الیومیة الالزم  .2
  

  سیارات ال إهتالكمن حـ/ مصروف     7200
  سیارات ال إهتالك مجّمعحـ/   إلى       7200  

 

 

 :31/12/2010السیارات في المیزانیة في  إظهار .3
  

  )نقل بضائع السیارات (سیارة  40000
   اإلهتالك مجّمعیطرح     )7200(

  صافي القیمة الدفتریة للسیارات  32800
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  . طریقة القسط المتناقص المضاعف2

ن المنافع ، حیث تفترض هذه الطریقة أألخرىالسنوي یبدأ بالتناقص من سنة  اإلهتالكسط ق فإنبموجب هذه الطریقة 
یحتاج خالل  األصلن ، كما أاألصلثم تبدأ بالتناقص نتیجة تقادم  األصلتكون عالیة عند تملك  األصلالمتحصلة من 

دایة التملك. في ضوء ما سبق یتوجب في ب مما هو علیه الحال أكبرصالح بشكل صیانة وإ  إلىالسنوات التالیة للتملك 
  یضها خالل السنوات التالیة للتملك.فوتخ األصلمن عمر  األولىالسنوات  إهتالكزیادة 

  

  السنوي على النحو التالي: اإلهتالكقسط  إحتسابوبموجب طریقة القسط المتناقص المضاعف یتم 
  .السنوي بشكل مشابه لطریقة القسط الثابت اإلهتالكنسبة  إحتساب .1
  .2عن طریقها ضربها في  1ي الخطوة المحسوبة ف اإلهتالكمضاعفة نسبة  .2
  .لألصلعلى صافي القیمة الدفتریة  وبناءً  2على النسبة المحسوبة في البند  السنوي بناءً  اإلهتالكاحستاب  .3
  

ى النحو القسط المتناقص المضاعف عل ةالسنوي بموجب طریق اإلهتالك إحتسابعلى ما سبق تكون معادلة  وبناءً 
  التالي:

  ×  )اإلهتالك مجّمع –(التكلفة التاریخیة 
)2(  

  المقدر اإلنتاجيالعمر   =السنوي  اإلهتالكقسط 
  

  )12مثال (
للسیارة  اإلنتاجيدینار، وقد قدر العمر  40000سیارة لنقل البضائع بقیمة شركة نور التجاریة اشترت  1/1/2010في 

دینار. وقررت الشركة استخدام طریقة  4000بـ  اإلنتاجيلها في نهایة عمرها  بخمس سنوات وقدرت القیمة المتبقیة
  هتالك السیارة.إلالقسط المتناقص المضاعف 

  :المطلوب
  .2011السنوي للسیارة للعام  اإلهتالكتحدید مقدار قسط  .1
  .2011للسنة الثانیة  اإلهتالك إلثباتقید الیومیة الالزم  .2
  .31/12/2011المیزانیة في السیارات في  إظهاربیان كیفیة  .3
 

  )12حل مثال (

 :2011السنوي للسیارة للعام  اإلهتالكتحدید مقدار قسط  .1
  

  )2) × (1) = (3( السنوي اإلهتالكقسط   )2( هتالكالقیمة القابلة لإل  )1( اإلهتالكنسبة   السنة
  دینار 16000  40000  2/5  2010
  دینار 9600  )16000 – 40000(  2/5  2011
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 :2011للسنة الثانیة  اإلهتالك إلثباتومیة الالزم قید الی .2
  

  السیارات  إهتالكمن حـ/ مصروف     9600
  سیارات ال إهتالك مجّمعحـ/   إلى       9600  

  

 :31/12/2011السیارات في المیزانیة في  إظهار .3
  

  )سیارة نقل بضائعالسیارات (  40000
   اإلهتالك مجّمعیطرح     )25600(

  ة الدفتریة للسیاراتصافي القیم  14400
  

  السنین أرقام. طریقة مجموع 3
 اإلهتالكطریقة القسط المتناقص المضاعف من حیث تناقص مصروف السنین مع  أرقامتتشابه طریقة مجموع 

السنوي تختلف بین الطریقتین حیث  اإلهتالك إحتسابن طریقة أ إال. األصلالسنوي خالل السنوات التالیة من عمر 
  السنین على النحو التالي: أرقاممجموع السنوي حسب طریقة  إلهتالكا إحتسابیتم 
صل الذي یبلغ عمره ، فاأللألصل اإلنتاجيالعمر  أرقامالسنین والتي تمثل مجموع  أرقاممجموع  إحتسابیتم  .1

 أرقاممجموع  إحتساب. ویمكن 10=  4+  3+  2+  1 له السنین أرقامسنوات یكون مجموع  4 اإلنتاجي
 ).2) ÷ 1ن +× (( سب المعادلة التالیة: ن السنین ح

 إیجادالبسط فیمثل عكس رقم السنة المراد  أماكمقام  أعاله) 1السنین المحسوب في البند ( أرقامتعامل مجموع  .2
السنة  إهتالكنسبة  أما 10÷  4 اهتالكهت یكون نسبة إ سنوا 4عمره  ألصل األولىلها. فالسنة  اإلهتالكقسط 

 وهكذا. 10 ÷ 3الثانیة فتكون 

بالقیمة القابلة  أعاله) 2المستخرجة في البند ( اإلهتالكالسنوي یتم ضرب نسبة  اإلهتالكللحصول على  .3
 ).لألصلالقیمة المتبقیة  –هتالك (التكلفة التاریخیة لإل

  
  )13مثال (

للسیارة  اإلنتاجير دینار، وقد قدر العم 40000سیارة لنقل البضائع بقیمة شركة نور التجاریة اشترت  1/1/2010في 
دینار. وقررت الشركة استخدام طریقة  4000بـ  اإلنتاجيبخمس سنوات وقدرت القیمة المتبقیة لها في نهایة عمرها 

  هتالك السیارة.السنین إل أرقاممجموع 
  :المطلوب

  .2011السنوي للسیارة للعام  اإلهتالكتحدید مقدار قسط  .1
  .2011سنة الثانیة لل اإلهتالك إلثباتقید الیومیة الالزم  .2
  .31/12/2011في المیزانیة في  ةالسیار  إظهاربیان كیفیة  .3
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  )13حل مثال (

 :2011السنوي للسیارة للعام  اإلهتالكتحدید مقدار قسط  .1
  

  )2) × (1) = (3السنوي ( اإلهتالكقسط   )2هتالك (القیمة القابلة لإل  )1( اإلهتالكنسبة   السنة
  دینار 12000  36000  5/15  2010
  دینار 9600  36000  4/15  2011

  

 :2011للسنة الثانیة  اإلهتالك إلثباتقید الیومیة الالزم  .2
  

  السیارات  إهتالكمن حـ/ مصروف     9600
  سیارات ال إهتالك مجّمعحـ/   إلى       9600  

  

 :31/12/2011السیارات في المیزانیة في  إظهار .3
  

  )سیارة نقل بضائعالسیارات (  40000
   اإلهتالك مجّمعطرح ی    )21600(

  صافي القیمة الدفتریة للسیارات  18400
   

  لألصلطریقة االستخدام الفعلي . 4
لك في ت لألصلستخدام الفعلي على درجة اإل لكل فترة مالیة بناءً  اإلهتالكقسط  إحتسابتقوم هذه الطریقة على 
  حسب هذه الطریقة هما: اإلهتالكحتساب الفترة، وهناك أسلوبان إل

  .األصلساعات تشغیل  عدد )أ(
  .األصلعدد الوحدات المنتجة من  )ب(

  

 األصل(عدد ساعات تشغیل  اإلنتاجيخالل عمره  األصلسلوبین یتم تقدیر المنفعة المتوقعة من وفي كال األ
التكلفة بقسمة ) ثم یجري تحدید تكلفة الوحدة الواحدة وذلك األصلنتاجها من عدد الوحدات المتوقع إ أوالمتوقعة 

كل فترة بضرب تكلفة  إهتالك إحتساب. ثم یجري لألصلعلى عدد وحدات المنفعة المتوقعة  لألصلهتالك لة لإلالقاب
عدد الوحدات المنتجة  أو(عدد ساعات التشغیل الفعلي  األصلة من دالمستفا الفعلّیةالوحدة الواحدة بعدد الوحدات 

  ).الفعلّیة
  

  لیة على النحو التالي:لكل فترة ما األصل إهتالكوعلیه تظهر معادلة 
  

  
ستخدام الغعلي اإل   ×

  لألصل
  )لألصلالقیمة المتبقیة  – لألصل(التكلفة التاریخیة 

  األصلالمنافع المتوقعة من  إجمالي  =السنوي  اإلهتالكقسط 
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  )14مثال (

للسیارة  اإلنتاجيالعمر دینار، وقد قدر  40000اشترت شركة نور التجاریة سیارة لنقل البضائع بقیمة  1/1/2010في 
أن المسافة دینار، كما قدرت الشركة  4000بـ  اإلنتاجيبخمس سنوات وقدرت القیمة المتبقیة لها في نهایة عمرها 

ستخدام الفعلي اإلكم. قررت الشركة استخدام طریقة  500000بلغ ت اإلنتاجيخالل عمرها  ةن تقطعها السیار المتوقع أ
كم  80000على التوالي  2011و  2010د بلغت المسافة التي قطعتها السیارة خالل العامین وق هتالك السیارة.إل لألصل

  كم. 120000و
  .2011و 2010ین السنوي للسیارة للعام اإلهتالكتحدید مقدار قسط  المطلوب:

  

  )14حل مثال (

 .2011و 2010ین السنوي للسیارة للعام اإلهتالكتحدید مقدار قسط 

  دینار 0.072=  500000) ÷ 4000 – 40000حد = (معدل تكلفة الكم الوا -
  دینار. 5760=  80000×  0.072) = 2010( األولىالسنة  إهتالك -
  دینار. 8640=  120000×  0.072) = 2011السنة الثانیة ( إهتالك -
  
 

  الممتلكات والمصانع والمعداتعن  اإلستغناء
  ق التالیة:الطر  بأحدالممتلكات والمصانع والمعدات عن  اإلستغناءیتم 
 البیع -

   آخر بأصلالمبادلة  -

 الشطب -

  .إهتالكهومجمع  باألصلوالمتمثلة  باألصلالحسابات الخاصة  إقفالیتم  أعاله األحوالوفي جمیع 
 

  بیع الممتلكات والمصانع والمعدات

 المنشأةة في حالة رغب أو اإلنتاجيعمرها  إنتهاءبیع الممتلكات والمصانع والمعدات عند  األحیانیجري في معظم 
 بها بالسجالت المحاسبیة اإلعترافخسارة یتم  أومكاسب  أما. وینتج بالعادة عن عملیة البیع كفاءة أكثر بأصلباستبدالها 

  .كإیرادكربح ولیس 
  

  )15مثال (

ا هتالكهدینار ومجمع إ  100000ا التاریخیة تكلفته آلةكان لدى الشركة العالمیة للصناعات البالستیكیة  1/1/2011في 
  دینار نقدًا. 24000دینار وقد تم بیعها بمبلغ  80000

  .اآللةقید الیومیة الخاص بعملیة بیع  إثبات المطلوب:
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  )15حل مثال (

  )).80000 – 100000( – 24000دینار ( 4000ن هناك مكاسب من عملیة البیع تبلغ یالحظ أ
  

  قید البیع على النحو التالي: إثباتوعلیه یتم 
  

  النقدیة من حـ/    24000
  اآلالت إهتالك مجّمعحـ/         80000

  اآلالتحـ/   إلى       100000  
  اآلالتبیع  )مكاسب( أرباححـ/           4000  

  

  بتاریخ الحق للبیع األصلقیمة  إستالم
النقدي  القیمة بتاریخ الحق لتاریخ البیع وفي حالة كون السعر وٕاستالمالممتلكات والمصانع والمعدات من  أيعند بیع 

) 18عالج وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم (یو  كإیراد فائدةالفرق بین السعرین یعامل  فإن األجلللبیع یقل عن السعر 
  ".اإلیراد"
  

  مبادلة الممتلكات والمصانع والمعدات
 إستالمیة المبادلة عینیة، وقد تتضمن عمل أخرى بأصولالمعدات  أوالمصانع  أون یتم مبادلة الممتلكات أ أحیاناً یحدث 
ثباته تیجة المبادلة بالقیمة العادلة وإ العیني المستلم ن األصلدفعها نقدیة، وفي هذه الحالة یتوجب تقییم  أولنقدیة  المنشأة
  الخسارة الناتجة عن المبادلة. أوبتلك القیمة، ومن ثم تحدید الربح  المنشأةبدفاتر 

  

  )16مثال (
هتالكها ع إ دینار ومجمّ  100000ا التاریخیة تكلفته آلةعالمیة للصناعات البالستیكیة كان لدى الشركة ال 1/1/2011في 

دینار وقد دفعت الشركة  25000دینار والعادلة  28000بسیارة تبلغ قیمتها الدفتریة  اآللةمبادلة دینار وقد تم  80000
  .المبادلةعملیة  إتمامفي سبیل  دینار نقداً  10000العالمیة للصناعات البالستیكیة 

  .المبادلة قید الیومیة الخاص بعملیة إثبات المطلوب:
  

  )16حل مثال (

  ).80000 – 100000دینار ( 20000التي تم مبادلتها  لآللةتبلغ القیمة الدفتریة 
+  20000دینار ( 30000وبالتالي تكون مجموع المبالغ التي دفعتها الشركة في سبیل الحصول على السیارات 

10000.(  
 5000دینار تكون هناك خسارة نتیجة المبادلة تبلغ  25000ن القیمة العادلة للسیارات التي تم الحصول علیها تبلغ أ وبما

  ).30000 – 25000دینار (
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  على النحو التالي:المبادلة قید  إثباتوعلیه یتم 
  

  السیاراتمن حـ/     25000
   اآلالت إهتالك مجّمعحـ/         80000
  اآلالتسائر مبادلة حـ/ خ         5000

  اآلالتحـ/   إلى       100000  
  النقدیةحـ/           10000  

  
  شطب الممتلكات والمصانع والمعدات

لبیعه یتم في هذه الحالة شطبه، حیث یجري  إمكانیةوعدم وجود  األصلمنفعة متوقعة من  أيفي حالة عدم وجود 
في سبیل  المنشأة ملهاحتقد ت إضافیةیة نفقات وأ لألصلیمة الدفتریة بالخسائر الناتجة عن ذلك والتي تمثل الق اإلعتراف

  .األصلالتخلص من 
  

  )17مثال (
دینار ونظرًا  38000هتالكها إ  عومجمّ دینار  40000ها التاریخیة كان لدى شركة الشروق معدات تكلفت 1/1/2011في 

طب المعدات وقد دفعت الشركة في سبیل التخلص بیعها تم ش إمكانیةمنافع متوقعة من المعدات وعدم  أیةلعدم وجود 
  دینار نقدًا. 500من تلك المعدات 

  قید الیومیة الخاص بعملیة شطب المعدات. إثبات المطلوب:
  

  )17حل مثال (

  ).38000–40000دینار ( 2000تبلغ القیمة الدفتریة للمعدات عند الشطب 
  

+  2000دینار ( 2500خسارة الشطب  إجماليمعدات تكون دینار في سبیل التخلص من ال 500وفي ضوء دفع الشركة 
500.(  

  

  قید شطب المعدات على النحو التالي: إثباتوعلیه یتم 
  

  المعدات إهتالك مجّمعمن حـ/     38000
  حـ/ خسارة شطب المعدات        2500

  حـ/  المعدات إلى       40000  
  حـ/ النقدیة          500  
  

  دات المحتفظ بها لغایات البیعالممتلكات والمصانع والمع

 المنشـأةن یتم سحب بعض الممتلكات والمصانع والمعدات من الخدمة تمهیدًا لبیعها في المستقبل، فقد تقوم أ أحیاناً یحدث 
القـدیم ووضـعه فـي المسـتودعات لحـین القیـام  األصلالقدیم، حیث یجري سحب  األصلحالله محل جدید یتم إ أصلبشراء 

  :على النحو التاليالقدیم  األصل) معالجة 16الحالة یتطلب معیار المحاسبة الدولي رقم ( ببیعه. وفي هذه
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  بالقیمة الدفتریة له عند سحبه من الخدمة. األصلیتم تسجیل  .1
  خالل الفترة التي یتوقف فیها عن استخدامه ولحین بیعه. إهتالكهیتم التوقف عن  .2
  نخفاض في قیمته.الخسارة الناتجة عن اإل إثباتویتم  صللألتقییم  إعادةیجري في نهایة كل فترة مالیة  .3
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  :أسئلة الفصل
  :األول (اختیار من متعدد)التمرین 

  التالیة: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 
  

ن دینار وكانت شروط الشراء أ 80000 اشترت مؤسسة الرملة التجاریة بضاعة بسعر 29/12/2011في  .1

 البضاعة لمؤسسة الرملة التجاریة: إلیصالم محالت المشتري، وقد تم دفع المبالغ التالیة البضاعة تسلی

  دینار مصاریف شحن. 2000 -

 .دینار مصاریف تحمیل البضاعة من مستودعات البائع 400 -

 على البضاعة خالل الشحن. التأمیندینار  600 -
  

  ة الرملة التجاریة تبلغ:في سجالت مؤسس إثباتهاالواجب  أعالهن قیمة تكلفة البضاعة إ

  دینار 80000 -د  دینار 82600 -ج  دینار 82000 -ب  دینار 83000 -أ
  
  رتفاع:اإل  إلى األسعار إتجاهقیمة للمخزون في حال  أعلىمن الطرق التالیة یعطي  أي .2

  المتوسط المرجح -ب    أوالً صادر  أوالً الوارد  -أ
  المتحركمرجح الالمتوسط  -د    أوالً صادر  أخیراً الوارد  -ج

  
 :2011فیما یلي حركة المخزون لدى شركة الهالل التجاریة خالل العام  .3

  

  (دینار) تكلفة شراء الوحدة  عدد الوحدات  البیان
  1  2000  1/1مخزون 

  3  1200  28/5مشتریات 
    )1800(  26/9مبیعات 

  5  800  14/12مشتریات 
  

تباع كل من نظام المدة في حالة إ آخرما قیمة مخزون  ،أوالً  صادر أخیراً كانت الشركة تستخدم طریقة الوارد  إذا
  الجرد المستمر ونظام الجرد الدوري:

  

  المستمر    الدوري  
  دینار 2600    دینار 2600  -أ

  دینار 5400    دینار 5400  -ب
  دینار 5400    دینار 2600  -ج
  دینار 2600    دینار 5400  -د
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، والتي تستخدم نظام الجرد الدوري وطریقة 2011ل العام فیما یلي حركة المخزون لدى شركة السنابل خال  .4

 المتوسط المرجح لتقییم المخزون:
 

  (دینار) تكلفة شراء الوحدة  عدد الوحدات  البیان
  3  10000  1/1مخزون 

  4  5000  28/5مشتریات 
    )10000(  دنانیر للوحدة 10بسعر  26/9مبیعات 

  5  5000  14/12مشتریات 
  

  تبلغ: 2011عة المباعة التي ستظهر في قائمة الدخل للعام ن قیمة تكلفة البضاإ
  

  دینار 50000 -د  دینار 40000 -ج  دینار 37000 -ب    دینار 30000 -أ
  
، والتي تستخدم نظام الجرد المستمر وطریقة 2011فیما یلي حركة المخزون لدى شركة السنابل خالل العام  .5

 المتوسط المرجح المتحرك لتقییم المخزون:
 

  تكلفة شراء الوحدة (دینار)  عدد الوحدات  انالبی
  2  2000  1/1مخزون 

  6  1200  28/5مشتریات 
    )1800(  دنانیر للوحدة 10بسعر  26/9مبیعات 

  10  800  14/12مشتریات 
  

 تبلغ: 31/12/2011في میزانیة شركة السنابل في  إظهارهالمدة الواجب  آخرمخزون ن قیمة إ
 

  دینار 15600 -د  دینار 13200 -ج  ناردی 12900 -ب    دینار 10560-أ
  
 :2011فیما یلي بعض البیانات الخاصة بالمخزون لدى شركة السعادة التجاریة خالل العام  .6

  

  القیمة بالدینار  البیان
  7500  1/1مخزون 
  68750  مبیعات

  4500  31/12مخزون 
  %20  نسبة مجمل الربح

  

  تبلغ: 2011ن مقدار مشتریات البضاعة للعام إ
  دینار 50500 -د  دینار 52000 -ج  دینار 55000 -ب    دینار 58000 -أ
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تلف جزء من المخزون لدیها،  إلى أدىتعرضت مخازن شركة البحیرة التجاریة لحریق مما  30/12/2011في  .7

 :2011وفیما یلي بعض البیانات التي توفرت لدیك عن حركة البضاعة خالل العام 
  

  القیمة بالدینار  البیان
  7000  1/1مخزون 

  40000  وحتى تاریخ وقوع الحریق 2011مشتریات بضاعة خالل العام 
  50000  وحتى تاریخ وقوع الحریق 2011مبیعات بضاعة خالل العام 

  6000 لم یتعرض للحریق  30/12/2011مخزون بضاعة في 
  %40  نسبة مجمل الربح

  

  ما القیمة البضاعة التالفة نتیجة الحریق:
  

  دینار 30000 -د  دینار 24000 -ج  دینار 11600 -ب  دینار 11000 -أ
  
 :2011یما یلي بعض البیانات المتوفرة عن البضاعة لدى شركة الروابي التجاریة للعام ف .8

  

    سعر البیع (دینار)  التكلفة (دینار)
  1/1مخزون   180000   72000

  المشتریات  600000  396000
  المبیعات  540000  

  

  مقدرة حسب طریقة التجزئة تبلغ:المدة ال آخرن قیمة مخزون إ
  

  دینار 115200 -د  دینار 120000 -ج  دینار 124800 -ب  دینار 144000 -أ
  
، وقد بلغت تكالیف هدم البناء المقام على القطعة دینار 400000بمبلغ  أرضقامت شركة الرسالة بشراء قطعة  .9

 حفر القواعد الخاصة بالمبنى الجدیدفة دینار. وبلغت تكل 40000دینار وتم بیع مخلفات الهدم بمبلغ  200000

 في سجالت الشركة: إثباتهاالواجب  األراضيدینار. ما هي تكلفة  20000
 

  دینار 400000 -د  دینار 420000 -ج  دینار 560000 -ب  دینار 600000 -أ
 

  

 :اآللةة على التالی اإلضافیةدینار، وتم دفع المبالغ  63000بمبلغ  آلةاشترت شركة الرمال  15/12/2011في  .10

  اآللةدینار مصاریف شحن  1500

  اآللةدینار تكالیف تركیب  2000

   اآللةدینار تكالیف فحص  2500

  في دفاتر الشركة تبلغ: إثباتهاالواجب  اآللةن تكلفة إ
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  دینار 69000 -د  دینار 66500 -ج  دینار 64500 -ب  دینار 63000 -أ
  

تحریر كمبیالة  إلى باإلضافةدینار نقدًا،  1000تم دفع مبلغ  اشترت شركة الجزیرة معدات حیث 15/2/2011في   .11

دینار. كما دفعت  3870دینار تستحق بعد سنة من تاریخ الشراء، وتبلغ القیمة الحالیة للكمبیالة  4500بقیمة 

  .تركیب المعدات دینار 875ومبلغ شحن المعدات دینار  500الشركة 

  تر الشركة تبلغ:في دفا إثباتهان تكلفة المعدات الواجب إ
  

  دینار 6875 -د    دینار 6245 -ج    دینار 5370 -ب  دینار 4870 -أ
  

 27000اشترت شركة سما من شركة الرضوان معدات مستعملة، حیث دفعت شركة سما مبلغ  1/1/2011في   .12

كانت القیمة دینار و  24000دینار نقدًا ثمنًا للمعدات. وكانت القیمة الدفتریة للمعدات في دفاتر شركة الرضوان 

دینار. قدرت شركة سما العمر  2000لدى شركة الرضوان  اإلنتاجيفي نهایة عمرها للمعدات المقدرة المتبیقة 

ك وقررت استهال  ،دینار 3000بـ  اإلنتاجينهایة عمرها  سنوات والقیمة المتبقیة 10للمعدات المشتراه بـ  اإلنتاجي

 هتالك للمعدات في دفاتر شركة سما تبلغ:قابلة لإلالمعدات بطریقة القسط الثابت. إن القیمة ال
  

  دینار 25000 -د  دینار 24000 -ج  دینار 22000 -ب  دینار 21000 -أ
  

في نهایة عمرها  للمعداتالقیمة المتبیقة المقدرة اشترت شركة سما معدات، حیث تم تقدیر  1/1/2011في   .13

 5سنوات. بعد مرور  10للمعدات بـ  اإلنتاجيلعمر من تكلفة شراء المعدات، وقدر ا %20بما نسبته  اإلنتاجي

وقد نتج عن عملیة البیع خسارة.  من تكلفة شرائها، %50سنوات من تاریخ شراء المعدات تم بیعها بسعر یعادل 

 المعدات التي تم استخدامها من قبل شركة سما هي: إهتالكن طریقة إ
 

  القسط المتناقص المضاعف -ب  السنین أرقاممجموع  -أ
  القسط الثابت -د    االستخدام الفعلي  -ج

  
دینار نقدًا عند الشراء وحررت  60000حیث دفعت مبلغ  إنتاجياشترت شركة الحكمة خط  1/1/2011في   .14

 660000ن السعر النقدي لشراء الخط یبلغ دینار. علمًا أ 30000ة كل منها كمبیالة شهریة قیم 24بالباقي 

في نهایة  اإلنتاجيللخط سنوات والقیمة المتبقیة  10بـ  اإلنتاجيللخط  إلنتاجيادینار. قدرت شركة الحكمة العمر 

السنوي  اإلهتالكن قیمة قسط هالك الخط بطریقة القسط الثابت. إستدینار، وقررت إ 30000بـ  اإلنتاجيعمره 

 للخط یبلغ:
  

  دینار 78000 -د  دینار 75000 -ج  دینار 66000 -ب  دینار 63000 -أ
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 اإلنتاجيدینار. قدرت شركة العامري العمر  60000اشترت شركة العامري معدات بتكلفة تبلغ  1/1/2011في   .15

الشركة دینار، وقررت  10000بـ  اإلنتاجيللمعدات في نهایة عمرها سنوات والقیمة المتبقیة  10بـ للمعدات 

للمعدات للسنة السنوي  هتالكاإلن قیمة قسط . إالمعدات ستهالكاستخدام طریقة القسط المتناقص المضاعف إل

 یبلغ:) 2012الثانیة (
  

  دینار 5400 -د    دینار 8000 -ج    دینار 9600 -ب  دینار 12000 -أ
  

 8ـ ب لآللة اإلنتاجيدینار. قدرت شركة العامري العمر  288000بمبلغ  آلةاشترت شركة العامري  1/1/2011في   .16

وحدة. تم تقدیر القیمة  1800000بـ  اإلنتاجيخالل عمرها  ةاآللنتاجها من خالل سنوات وعدد الوحدات المتوقع إ

، لآللةستخدام الفعلي ر. قررت الشركة استخدام طریقة اإلدینا 24000بـ  اإلنتاجيفي نهایة عمرها  لآللةالمتبقیة 

 اإلهتالكن قیمة قسط . إوحدة 300000ما یعادل  2011لسنة  اآللةنتجة من خالل موقد بلغ عدد الوحدات ال

  یبلغ: األولىللسنة  اآللةلسنوي ا

  دینار 48000 -د  دینار 44000 -ج  دینار 36000 -ب  دینار 33000 -أ
  

  
  :ولاإلجابات الصحیحة للتمرین األ 

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   
  أ  أ  ج  ب  ب  ج  أ  د
9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   

  ج  ب  أ  د  ج  ج  د  ب
 
 
  

  :الثانيالتمرین 
  :2011عام یلي حركة المخزون لدى شركة القمر الساطع التجاریة خالل ال فیما

  

  تكلفة الوحدة  الكمیة  التاریخ

  دنانیر 20  وحدة 10000  1/1مخزون 
  دنانیر 24  وحدة 8000  12/2مشتریات 
  دنانیر 30  وحدة 6000  18/6مشتریات 
  دینار 30  وحدة 10000  15/8مشتریات 
  دینار 40  وحدة 6000  25/12مشتریات 

    وحدة 40000  البضاعة المتاحة للبیع
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  لشركة فكانت على النحو التالي:مبیعات ا أما
  

  مصدر المبیعات  الكمیة  التاریخ

  1/1مخزون من  %50 -  وحدة 10000  22/2مبیعات 

  12/2والباقي من مشتریات  -
 12/2من مشتریات وحدة من  3000 -  وحدة 4000  20/6مبیعات 

  18/6والباقي من مشتریات  -
 1/1وحدة مخزون  3000 -  وحدة  16000  8/12مبیعات 

 18/6مشتریات  من وحدة 2000 -

 15/8من مشتریات وحدة  6000 -

  25/12من مشتریات وحدة  5000 -
    وحدة 30000  مجموع المبیعات

  

  طریقة التمییز العیني لتقییم المخزون.الشركة تستخدم 

  المطلوب:
  تكلفة البضاعة المباعة.تحدید  .1
  ).31/12/2011المدة (مخزون  آخرتكلفة مخزون . تحدید 2

  

  

  :الثالثالتمرین 
  :2011یلي حركة المخزون لدى شركة القمر الساطع التجاریة خالل العام  فیما

  

  تكلفة الوحدة  الكمیة  التاریخ

  دنانیر 20  وحدة 10000  1/1مخزون 
  دنانیر 24  وحدة 8000  12/2مشتریات 
  دنانیر 30  وحدة 6000  18/6مشتریات 
  دینار 30  وحدة 10000  15/8مشتریات 
  دینار 40  وحدة 6000  25/12مشتریات 

    وحدة 40000  البضاعة المتاحة للبیع
  

  مبیعات الشركة فكانت على النحو التالي: أما
  

  مصدر المبیعات  الكمیة  التاریخ

  1/1من مخزون  %50 -  وحدة 10000  22/2مبیعات 
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  12/2والباقي من مشتریات  -
وحدة من من مشتریات  3000 -  وحدة 4000  20/6مبیعات 

12/2 

  18/6تریات والباقي من مش -
 1/1وحدة مخزون  3000 -  وحدة  16000  8/12مبیعات 

 18/6وحدة من مشتریات  2000 -

 15/8من مشتریات وحدة  6000 -

  25/12من مشتریات وحدة  5000 -
    وحدة 30000  مجموع المبیعات

  

  تستخدم نظام الجرد المستمر وطریقة المتوسط المتحرك لتقییم المخزون.

  المطلوب:
  بضاعة المباعة.. تحدید تكلفة ال1
  ).31/12/2011المدة (مخزون  آخر. تحدید تكلفة مخزون 2
  

  :الرابعالتمرین 
  :2011یلي حركة المخزون لدى مؤسسة الرمال التجاریة خالل العام  فیما

  

  تكلفة الوحدة  الكمیة  التاریخ

  دنانیر 15  وحدة 6000  1/1مخزون 
  دنانیر 16  وحدة 10000  28/2مشتریات 
  دنانیر 20  وحدة 4000  16/7مشتریات 
  دینار 22  وحدة 5000  15/11مشتریات 

    وحدة 25000  البضاعة المتاحة للبیع
  

  وحدة. 17000ما مجموعه  2011بلغت مبیعات الشركة خالل العام 
  

  لتقییم المخزون.  أوالً صادر  أوالً تستخدم الشركة طریقة الوارد 
  المطلوب تحدید:

  ).31/12/2011ن المدة (مخزو  آخر. تكلفة مخزون 1
  . تكلفة البضاعة المباعة.2
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  :الخامسالتمرین 
دینار. قدرت شركة  100000السلعة ص بمبلغ  إنتاجستخدامه في إل إنتاجياشترت شركة طیبة خط  1/1/2010في 

عمره  خالل اإلنتاجيسنوات وعدد الوحدات المتوقع انتاجها من خالل الخط  4بـ  اإلنتاجيللخط  اإلنتاجيطیبة العمر 
دینار. وقد بلغ  25000بـ  اإلنتاجيفي نهایة عمره  اإلنتاجيوحدة. تم تقدیر القیمة المتبقیة للخط  1500000بـ  اإلنتاجي

  وحدة. 120000وحدة و 300000على التوالي  2011و 2010عدد الوحدات المنتجة من خالل الخط للعامین 
  :المطلوب

  التالیة: اإلهتالكحسب طرق  2011و  2010الخط للعامین  إهتالكقسط  إحتساب .1
  القسط المتناقص المضاعف -ب    السنین أرقاممجموع  -أ
  القسط الثابت -د      ستخدام الفعلي اإل -ج

  

 أرقامن الشركة استخدمت طریقة مجموع ، وبإفتراض أ2011للعام  اإلنتاجيهتالك الخط قید الیومیة الخاص بإ إثبات .2
 السنین.

 

ن الشركة استخدمت طریقة مجموع ، وبإفتراض أ31/12/2011في المیزانیة في  نتاجياإلالخط  إظهاربیان كیفیة  .3
 السنین. أرقام

  

  
  :السادسالتمرین 

 65000هتالكها دینار ومجمع إ  80000ا التاریخیة كان لدى شركة السامري الصناعیة معدات تكلفته 1/1/2011في 
  دینار.  35000دینار والعادلة  30000ریة دینار وقد تم مبادلة المعدات بسیارة تبلغ قیمتها الدفت

  
  المطلوب:

  عملیة المبادلة: إتمامن شركة السامري دفعت نقدًا في سبیل لیومیة الخاص بعملیة المبادلة، بإفتراض أقید ا إثبات
  دینار. 28000 -ج    دینار 20000 -ب      دینار 15000 -أ

  



 

 

  
 محور المحاسبة المالیة

    اإلیراداتالخاصة بتحقق  المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةالفصل الرابع: 
  

  المحتویات
  الصفحة 

  102  أهداف الفصل التعلیمیة
  103  مقدمة

  "اإلیراد" 18معیار المحاسبة الدولي رقم 
 اإلیرادقیاس 

103  
104  

  باإلیراد اإلعترافتوقیت 
 بیع البضاعة إیرادب اإلعتراف

109  
109  

 تقدیم الخدمات  بإیراد اإلعتراف

 النقدیة األرباحتوزیعات  إیراد

111  
114  

  "اإلنشاء"عقود  11معیار المحاسبة الدولي رقم 
  اإلنشاءتجزئة عقود  أوتجمیع 
  اإلنشاءوتكالیف عقود  إیرادات

  مطالبات العمیل
 اإلنشاءالمعالجة المحاسبیة لعقود 

114  
115  
116  
116  
116  

  116 اإلنجازطریقة نسبة 

  117 طریقة المقاولة المنتهیة

  124 اإلنشاءبالخسارة المتوقعة من عقود  اإلعتراف

  131  الفصلوتمارین  أسئلة
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 أهداف الفصل التعلیمیة 

 بعد دراسة هذا الفصل یتوقع أن یكون القارئ ملمًا باألمور التالیة:

  "اإلیراد" 18قم معیار المحاسبة الدولي ر  .1
 اإلیرادقیاس  −

  باإلیراد اإلعترافتوقیت  −
 بیع البضاعة بإیراد اإلعتراف •

 تقدیم الخدمات  بإیراد اإلعتراف •

 النقدیة األرباحتوزیعات  إیراد •

 

  "اإلنشاء"عقود  11معیار المحاسبة الدولي رقم  .2

  اإلنشاءتجزئة عقود  أوتجمیع  −
  اإلنشاءوتكالیف عقود  إیرادات −
  العمیلمطالبات  −
 اإلنشاءالمعالجة المحاسبیة لعقود  −

 اإلنجازطریقة نسبة  •

 طریقة المقاولة المنتهیة •

 اإلنشاءبالخسارة المتوقعة من عقود  اإلعتراف −
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  . مقدمة1
خالل الفترة المالیة من خالل عملیاتها التشغیلیة العادیة. ویتحقق  للمنشأة قالتي تتحق اإلقتصادیةالمنافع  اإلیرادیمثل 

. للمنشأةالعقارات والفوائد المتحققة  وتأجیرمن خالل عدة عملیات منها بیع البضاعة وتقدیم الخدمات للغیر  إلیرادا
موضوع قیاس  ألهمیة. ونظرًا لإلدارةبنود قائمة الدخل الهامة والتي تساعد في تقییم الكفاءة التشغیلیة  أحد اإلیرادویعتبر 
 محاسبة الدولیة التالیة:فقد ُخصص لذلك المعاییر ال اإلیراد

  ."اإلیراد" 18معیار المحاسبة الدولي رقم  .1
  ."اإلنشاء"عقود  11معیار المحاسبة الدولي رقم  .2
  

 بإیراد) التفاصیل الخاصة 11( رقم ، بینما غطى المعیارباإلیرادالعامة المتعلقة  األسس) 18وقد غطى المعیار رقم (
  .اإلنشاءاتعقود 

  

  "اإلیراد" 18رقم معیار المحاسبة الدولي 
خالل الفترة  المنشأة إلىالتي تتدفق  اإلقتصادیةالمنافع  إجمالي بأنه اإلیراد) 18ف معیار المحاسبة الدولي رقم (عرّ 

 اإللتزاماتتخفیض  أو المنشأة أصولتعزیز  أوزیادة  إلىوتؤدي  للمنشأةالمحاسبیة وضمن سیاق النشاط العادي 
ما یظهر  . وعادةً أخرى أصول أیة أوذمم مدینة  أوأما على شكل نقدیة  األصولادة في المستحقة علیها، وقد تكون الزی

الزیادة في حقوق  اإلیرادزیادة في حقوق الملكیة، وال یعتبر ضمن  إلىفي قائمة الدخل في بدایة القائمة ویؤدي  اإلیراد
  المال.  رأسالملكیة الناجمة عن زیادة 

  

ببنود  اإلعترافتوضیح المعالجة المحاسبیة لعملیة قیاس وتوقیت  إلى" اإلیراد) "18م (یهدف معیار المحاسبة الدولي رق
  التالیة: اإلیرادات

بیع  أوبیع البضاعة المشتراة جاهزة،  أو، المنشأةبیع البضاعة للغیر، والتي تتضمن بیع البضاعة المصنعة من  .1
  وع من النشاط.متخصصة في هذا الن المنشأةالمباني في حالة كون  أو األراضي

المتحقق لمكاتب التدقیق والمكاتب  اإلیرادعلى ذلك  األمثلةالمتحقق من عملیة تقدیم الخدمات للغیر، ومن  اإلیراد .2
  المالیة والفنیة والصیانة وغیرها. اإلستشاراتالهندسیة ومكاتب 

  ، والذي یشمل ما یلي:المنشأة ألصولالناشيء عن استخدام الغیر  اإلیراد .3
 ائدة الدائنة.الف إیراد  )أ(

غیر الملموسة  المنشأة أصولتاوات نتیجة منح الغیر حق استخدام على شكل أ للمنشأةالحقوق التي تستحق   )ب(
 .التألیفوالعالمات التجاریة وحقوق  اإلختراعمثل براءة 

  .األخرى المنشآتحصص الملكیة في  أو أسهمفي  إستثمارتهاعن  للمنشأةالمستحقة  األرباحتوزیعات   )ج(
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  :للمنشأة إیرادن العملیات التالیة ال تنطوي على تحقق ن المعیار أیّ وقد ب
لضریبة المبیعات عند  المنشأة: مثل تحصیل أخرىبتحصیل مبالغ من الغیر لحساب جهة  المنشأةقیام   . 1

 أماناتتقدیم خدمات للغیر، حیث تعتبر ضریبة المبیعات المحصلة بمثابة  أوقیامها بعملیة بیع بضاعة 
  لصالح الدولة. لمنشأةالدى 

، أخرىجهة  أو لمنشأةتعمل كوكیل مبیعات  المنشأةكانت  إذاقیمة المبیعات والمبالغ المحصلة نتیجة ذلك   . 2
الوكیل فیكون عبارة عن عموالت البیع المستحقة  إیرادما للموكل، أ إیرادن مبیعات البضاعة تعتبر حیث أ

  له.
  

  اإلیرادقیاس 
ستالم من المشتري القابل لإل أوبالقیمة العادلة للمبلغ المستلم  اإلیراد) یتم قیاس 18الدولي رقم (بموجب معیار المحاسبة 

مقدم الخدمة  أوالمبلغ المستلم یكون القیمة المتفق علیها بین البائع والمشتري  ة المتلقیة للخدمة. وفي العادة فإنالجه أو
وراغبین في مطلعین علیها بین طرفین  اإلتفاقالقیمة التي یتم  بأنها ف المعیار القیمة العادلةومتلقي الخدمة. وقد عرّ 

 إلى أشارالمعیار  فإنالخدمة موضوع التبادل. وفي ضوء ذلك  أوتجاریة وفي سوق نشط للسلعة  أسسالتعامل على 
  :به في كل فترة اإلعترافالواجب  اإلیرادعند تحدید قیمة  اإلعتبارالتالیة بعین  األمور أخذضرورة 

  من المبیعات اإلیرادالتجاري وخصم الكمیة والذي یتوجب خصمه عند تحدید قیمة الخصم  .1
كمیة للمشتري مما یتطلب  أون هناك بعض الحاالت التي یمنح فیها البائع خصم تجاري أ إلىالمعیار  أشارفقد 

  به. رافاإلعتمبیعات البضاعة الواجب  إیرادمقدار  إلىضرورة تنزیل قیمة ذلك الخصم للوصول 
  

 )1مثال (

دینار وبخصم  1000العمیل غازي بسعر معلن یبلغ  إلىباعت شركة النور التجاریة بضاعة  15/2/2011في 
  .%10تجاري 

  من قبل شركة النور التجاریة. أعالهبه عن العملیة  اإلعترافالمبیعات الواجب  إیرادتحدید قیمة  المطلوب:
  

  )1حل مثال (
بعد الخصم،  أيدینار فقط  900به من قبل شركة النور التجاریة یبلغ  اإلعترافالواجب المبیعات  إیرادن مبلغ إ

  ).%10×  1000دینار ( 100الخصم التجاري البالغ  إستبعادحیث یتم 
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  )2مثال (
من قیمة مشتریاتهم في حال تجاوزت مشتریات العمیل  %5تمنح شركة النور التجاریة عمالئها خصم كمیة بنسبة 

دینار. بلغت مشتریات العمیل منتصر من الشركة خالل الفترة من  300000شهر متتالیة  12ة خالل فتر 
   دینار. 270000مبلغ  31/12/2011ولغایة  1/4/2011

  من قبل شركة النور التجاریة. أعالهبه عن العملیة  اإلعترافالمبیعات الواجب  إیرادتحدید قیمة  المطلوب:
  

  )2حل مثال (
 أيدینار،  270000تبلغ  31/12/2011شهور المنتهیة في  9ت العمیل منتصر خالل فترة الـ ن مشتریایالحظ أ
الفترة المحددة من قبل  إلتمامشهور  3العمیل فترة  أمام)، وما زال 9÷  270000دینار شهریًا ( 3000بمعدل 

 3لشراء من الشركة لفترة الـ في حالة استمرار العمیل في ا أنهالشركة للحصول على خصم الكمیة، وبالتالي یتوقع 
شهور المقبلة وبقیم قریبة من مشتریاته للفترة السابقة ستصل قیمة مشتریاته المبلغ الذي یؤهله للحصول على 

  الخصم.
  

 13500خصم الكمیة المتوقع منحه للعمیل والبالغ  اإلعتباربعین  األخذفي ضوء ما سبق یتوجب على الشركة 
الصافي من مبیعات الشركة  اإلیرادن أ أي. 2011مبیعات سنة  إیراده من ) وخصم%5×  270000دینار (

  ).13500 – 270000دینار ( 256500للعمیل منتصر ستكون 
  

  سداد المبلغ المطلوب من المشتري تأجیل .2
لمتفق المبلغ ا فإنالمتعارف على منحها للعمالء  أوفترة سداد للمشتري تزید عن الفترة المعتاد  المنشأةفي حال منح 

فائدة، وحسب المعیار یتم خصم  إیرادالقیمة الحالیة له واعتبار الفرق بمثابة  وٕایجادیتوجب خصمه  إستالمهعلى 
  التالیین:المعدلین  أحدالمبلغ باستخدام 

 المشابه لعملیة بیع البضاعة. اإلئتمانسعر الفائد المستخدم على   )أ(

  من العمیل مساویًا لسعر البیع النقدي. إستالمهق على سعر الخصم الذي یجعل القیمة الحالیة للمبلغ المتف  )ب(
  

  )3مثال (
ن یتم تسدید دینار وعلى أ 12000میل زید بقیمة الع إلىباعت شركة السالم التجاریة بضاعة  1/8/2011في 

  دینار.  11400سعر بیع البضاعة النقدي یبلغ  بأنشهور من تاریخ البیع، علمًا  6القیمة بعد 

  .أعالهبه من قبل شركة السالم التجاریة عن العملیة  اإلعترافالمبیعات الواجب  إیرادقیمة  تحدید المطلوب:
  

  )3حل مثال (
 األجلمبیعات، أما الفرق بین سعر البیع النقدي وسعر البیع  كإیراددینار  11400یعترف بسعر البیع النقدي والبالغ 

قید بیع  إثباتفائدة. وعلیه یتوجب على الشركة  إیرادك) فیعالج 11400 – 12000دینار ( 600للبضاعة والبالغ 
  البضاعة على النحو التالي:
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 1/8/2011 العمیل زیدمن حـ/ ذمم مدینة /   12000

  حـ/ المبیعات إلى      11400 

  فائدة إیرادحـ/           600 
  

 إیرادلتوزیع  2011سویة في نهایة عام الفائدة یتطلب قید ت إیراد فإن 31/1/2012ن سداد المبلغ سیكون في وبما أ
  ، حیث یظهر قید التسویة على النحو التالي:2012و  2011الفائدة بین العامین 

  

 31/12/2011 فائدة إیرادمن حـ/   100

  فائدة غیر مكتسب إیرادحـ/  إلى      100 
  

شهور  5 إیراد) والذي یغطي 100 – 600دینار ( 500فائدة یبلغ  إیراد 2011وبالتالي یظهر بقائمة الدخل للعام 
  دینار. 500=  5) × 6÷  600(

  

  تبادل سلع وخدمات مشابهة وغیر مشابهة .3
على  األمثلة. ومن إیرادذلك ال یعتبر من العملیات التي یتحقق منها  فإنلسلعة بسلعة مشابهة  المنشأةفي حال تبادل 

حیث تم مبادلة بدالت رجالي حجم  (ص) المنشأةتبدیل مع  راءبإجوالتي تتعامل ببیع الملبوسات  (س) المنشأةذلك قیام 
  كبیرة من نفس الماركة.  بأحجامصغیر ومتوسط 

  

غیر مشابه فیتوجب في هذه الحالة  أصلخدمة ب أوأما في حال كون عملیة التبادل تنطوي على مبادلة بضاعة 
الخدمة المستلمة  أوالبضاعة عن طریق تقییم  یراداإلالناجم عن عملیة المبادلة. ویتم تحدید مبلغ  باإلیراد اإلعتراف

عملیة المبادلة. وفي حال تعذر تحدید  إلتمامالمدفوعة  أوالنقدیة المستلمة  اإلعتباربعین  األخذبالقیمة العادلة لها مع 
 المنشأةقدمة من الخدمة الم أوعلى القیمة العادلة للبضاعة  اإلعتمادالخدمة المستلمة یتم  أوالقیمة العادلة للبضاعة 

  .اإلیرادلتحدید مبلغ  كأساس
 

  )4مثال (
الكمبیوتر عقد تقوم بموجبه مؤسسة  ألجهزةوقعت مؤسسة الرایة للصیانة والتحدیث مع شركة السالم  1/6/2011في 

حصولها على من تاریخ تنفیذ العقد وذلك مقابل  إعتباراً الحاسوب لشركة السالم لمدة عام  أجهزةالرایة بتقدیم خدمة صیانة 
دینار وسعر بیعه  1050جهاز حاسوب تبلغ تكلفته على شركة السالم  إلى دینار نقدًا من شركة السالم باإلضافة 300

  دینار. 1200دینار وقیمته العادلة  1250
  .الهأعبه من قبل مؤسسة الرایة للصیانة والتحدیث عن العملیة  اإلعترافالصیانة الواجب  إیرادتحدید قیمة  المطلوب:

  

  )4حل مثال (
دینار والذي یمثل  1500 أعالهلدى مؤسسة الرایة للصیانة والتحدیث عن العملیة  اإلجماليالصیانة  إیرادیبلغ قیمة 

 إثباتالقیمة العادلة لجهاز الحاسوب المستلم. وعلیه یتوجب على المؤسسة  إلى باإلضافةالنقدیة المقبوضة من المؤسسة 
  على النحو التالي: الهأعالقید الخاص بالعملیة 
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 1/6/2011 من حـ/ جهاز حاسوب  1200

  / النقدیة حـ      300

  صیانة إیرادحـ/  إلى      1500 
  

الصیانة بین العامین  إیراد، فیتوجب في هذه الحالة توزیع 1/6/2011من  اً إعتبار ن عقد الصیانة یغطي سنة وبما أ
 إعدادقید تسویة عند  إجراءطیها العقد من كل سنة، مما یتطلب ضرورة وحسب الفترة الزمنیة التي یغ 2012و 2011

  ، والذي یظهر على النحو التالي:31/12/2011القوائم المالیة في 
  

 31/12/2011 صیانة إیرادمن حـ/   625

  صیانة غیر مكتسب إیرادحـ/  إلى      625 
  

) والذي 625 – 1500دینار ( 875صیانة یعادل  إیراد 2011، یظهر بقائمة الدخل للعام أعالهوفي ضوء قید التسویة 
  دینار. 875=  7) × 12÷  1500شهور ( 7 إیرادیغطي 

  

  بیع البضاعة على خدمات ما بعد البیع  إیرادشتمال إ .4

مثل السیارات والمعدات والطائرات بتقدیم خدمة صیانة  األجلطویلة  األصولالتي تتعامل ببیع  المنشآتتقوم بعض 
سعر البیع یتضمن  فإنحیانًا لعدة سنوات. وفي مثل هذه الحاالت أالمباع لفترة زمنیة محددة تمتد  صللأل مجانیة

بین البندین  إستالمهالمتفق على  أوخدمات ما بعد البیع مما یتطلب توزیع المبلغ المقبوض  وٕایرادمبیعات  إیراد
خدمات الصیانة على الفترة الزمنیة لعملیة الصیانة  دإیراكل بند بشكل مستقل، مع ضرورة توزیع  بإیرادعتراف واإل

  والتي یغطیها العقد.

  

  )5مثال (

مدارس الرضوان  إلىباعت مؤسسة الشروق لتجارة السیارات (وكالء شركة تویوتا) حافلة ركاب  1/7/2011في 
عتبارًا من تاریخ سنوات إ  3 دمة صیانة الحافلة لمدةن تلتزم مؤسسة الشروق بخأدینار نقدًا، وعلى  38000بسعر یبلغ 
  دینار.  35000سعر بیع الحافلة بدون تقدیم خدمات الصیانة تبلغ  بأنالبیع. علمًا 

  لدى مؤسسة الشروق لتجارة السیارات. أعالهالخاص بالعملیة  اإلیرادتحدید كیفیة توزیع بنود  المطلوب:
  

  )5حل مثال (
دینار فیمثل  3000مبیعات بضاعة، أما باقي سعر البیع والبالغ  ادإیر دینار  35000مبلغ  أعالهتتضمن عملیة البیع 

  في حساب خاص بذلك وتوزیعه على فترة الصیانة التي یتضمنها عقد البیع. وٕاثباتهالصیانة والذي یتوجب فصله  إیراد
  

  على النحو التالي: أعالهالقید الخاص بالعملیة  إثباتوعلیه یتوجب على مؤسسة الشروق 
  

 1/7/2011 النقدیةن حـ/ م  38000

  حـ/ المبیعات إلى      35000 

  صیانة إیرادحـ/           3000 
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الصیانة بین  إیراد، فیتوجب في هذه الحالة توزیع 1/7/2011من  اً إعتبار سنوات  3ن عقد الصیانة یغطي وبما أ
من كل سنة مما یتطلب ضرورة وحسب الفترة الزمنیة التي یغطیها العقد  2014و 2013 2012و 2011 األعوام
  ، والذي یظهر على النحو التالي:31/12/2011القوائم المالیة في  إعدادقید تسویة عند  إجراء

  

 31/12/2011 صیانة إیرادمن حـ/   2500

  صیانة غیر مكتسب إیرادحـ/  إلى      2500 
  

 6 إیراد) والذي یغطي 2500 – 3000ار (دین 500صیانة یعادل  إیراد 2011وبالتالي یظهر بقائمة الدخل للعام 
  دینار. 500=  6) × 36÷  3000شهور (

  

  البضاعة لدى الوكیل برسم البیع .5
لدى الوكیل حیث تبقى ملكیة البضاعة للموكل حتى یتم بیعها من قبل الوكیل للغیر،  األمانةویمثل هذا البند بضاعة 

 اإلعترافعملیة بیع لها بالنسبة للموكل وبالتالي ال یتم الوكیل ال تمثل  إلىالبضاعة  إرسالعملیة  فإنوعلیه 
علیها كنسبة  اإلتفاقما یتقاضى الوكیل عمولة بیع یتم  ال عند قیام الوكیل بعملیة البیع. وعادةً بالمبیعات لدى الموكل إ

بیعیة وتظهر ویة من قیمة المبیعات التي تتم من خالله، حیث یتم معالجة العمولة في دفاتر الموكل كمصاریف مئ
  المبیعات. إیرادكبند مستقل تحت مسمى عمولة بیع وبالتالي ال یتم خصمها من 

  
   )6مثال (

وكیلها مؤسسة النخبة التجاریة، وقد  إلى (س)وحدة من الصنف  200 بإرسالقامت شركة القدس  1/11/2011في 
على بیع  اإلتفاقنخبة التجاریة. وتم مؤسسة ال إلىیصالها نقل البضاعة وإ دینار مصاریف  100دفعت شركة القدس 

  من قیمة المبیعات.  %10دینار للوحدة مقابل حصول مؤسسة النخبة على عمولة نسبتها  40البضاعة بسعر 
وحدة وبالسعر المحدد من قبل الموكل وقامت بخصم العمولة  150ن مؤسسة النخبة باعت تبین أ 31/12/2011في 

  .األردني اإلسالميالحساب الجاري لشركة القدس لدى البنك  إلى المستحقة لها وتحویل باقي المبلغ
كة القدس وقید الیومیة الالزم به من قبل شر  اإلعترافالواجب  أعالهالخاص بالعملیة  اإلیرادتحدید مبلغ  المطلوب:

  .باإلیراد لإلعتراف
  

  )6حل مثال (
)، وتكون عمولة البیع المستحقة لمؤسسة 40×  150دینار ( 6000مبیعات یبلغ  بإیرادعتراف م شركة القدس باإلو تق

  ). وعلیه یظهر القید الخاص بالعملیة في سجالت شركة القدس على النحو التالي:%10×  6000دینار ( 600النخبة 
  

 31/12/2011 من حـ/ النقدیة  5400

  حـ/ عمولة بیع      600

  حـ/ مبیعات وكالء البیع إلى      6000 
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  باإلیراد افاإلعتر توقیت 
متأتي من بیع  اإلیرادالواجب التعامل معها سواًء كان  األساسیة األمورمن  باإلیراد اإلعترافتعتبر عملیة توقیت 

ربع  أونصف سنویة  أوقوائم مالیة بشكل دوري سواًء كانت سنویة  إعدادمن تقدیم الخدمات. ففي ضوء  أوالبضاعة 
والمصاریف التي تخص كل فترة لتحدید  اإلیراداتمما یتطلب ضرورة تحدید كل فترة تعامل بشكل مستقل،  فإنسنویة 
عتراف به یخص الفترة الحالیة واإل بإیراد اإلعتراف تأجیلخسارة. ففي حالة  أوعن كل فترة من ربح  المنشأة أعمالنتیجة 

الفترة القادمة مما یعني تضلیل  داتإیراالفترة الحالیة وتضخیم  إیراداتذلك یعني تخفیض  فإنفي الفترة المالیة التالیة 
  القرار المناسب. إتخاذمستخدمي القوائم المالیة في الحصول على بیانات دقیقة تساعدهم في عملیة 

  .باإلیراد لإلعترافالتالیة  األسس) 18في ضوء ما سبق حدد المعیار المحاسبي الدولي رقم (
  

  

  بیع البضاعة بإیراد اإلعتراف
  :1الناتج عن بیع البضاعة، وهذه الشروط هي باإلیراد لإلعترافن الشروط یتوجب توفرها مجتمعة د المعیار عدد محدّ 
  المشتري المخاطر الهامة ومنافع ملكیة البضاعة. إلى المنشأةعندما تنقل   .أ

من  الدرجة العادیة المرتبطة بهذا النوع من البضاعة إلىعندما ال یحتفظ البائع بالسیطرة اإلداریة على البضاعة   .ب
  قبل المالك والرقابة على البضاعة المباعة.

  بشكل موثوق. اإلیرادیمكن قیاس مبلغ   .ج
 البائع.  إلىن المنافع المتعلقة ببیع البضاعة سوف تتدفق من المحتمل أ  .د

 سیتم تكبدها في سبیل بیع البضاعة بشكل موثوق. أویمكن قیاس التكالیف التي تم تكبدها   .ه

  

  الناتج عن بیع البضاعة في الحاالت التالیة: باإلیراد عترافاإلال یتم  فإنهوفي ضوء ذلك 
 

أطـراف خارجیـة  إلـىال بعد بیعها مـن قبـل المشـتري شرطًا بعدم تحصیل قیمة البضاعة إ عندما یتضمن عقد البیع .1
 . أخرى

 المباع والذي ال یعتبر ضمن شروط صلاأل أداءوجود كفالة من البائع بتحمل المسؤولیة الناتجة عن سوء  .2

  وتكون كلفة تغطیة الكفالة عالیة. صلاأل أداءوجود سوء  إحتمالیةالكفالة العادیة، وال یستطیع البائع تقدیر درجة 

في  صل، تركیب األواآلالت واألجهزة، مثل المعدات األجلطویلة  األصولیتحمل البائع في حالة بیع عندما  −−−−
تقدیر  المنشأةوال تستطیع  صلة من ثمن بیع األعالی أهمیةمكان عمل المشتري وتكون تكالیف التركیب ذات 

  السنة المالیة. إنتهاءلدى العمیل حتى  صلمن تركیب األ اإلنتهاءتكالیف التركیب ولم یتم 
جزء من البضاعة المشتراة لسبب محدد في العقد ویكون البائع  إعادة أوعندما یحق للمشتري إنهاء عقد البیع  −−−−

  لمشتري للبضاعة.ا إعادة إحتمالیةغیر متأكد من 
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   )7مثال (
دینار. وتقوم سیاسة البیع  400000مبلغ  2011من العام  12بلغت مجموع مبیعات الشركة المتحدة للتجارة خالل شهر 

الشركة من یوم من تاریخ البیع. تقدر  90البضاعة المباعة له خالل فترة ال تتجاوز  بإعادةلدى الشركة بالسماح للمشتري 
من قیمة المبیعات  %3ن یوم من تاریخ البیع وأ 30خالل  للمنشأةمن المبیعات یتم ردها  %5ن السابقة أخالل خبراتها 

  من تاریخ البیع. 90یتم ردها خالل 
  .2011/ 12الشركة المتحدة للتجارة عن مبیعاتها لشهر به من قبل  اإلعترافالواجب  اإلیرادتحدید مبلغ  المطلوب:

  

  

  )7حل مثال (
  دینار. 32000) = %3+  %5× ( 400000=  12/2011بیعات المتوقعة عن مبیعات شهر مردودات الم

  

  دینار. 368000=  32000 – 400000بها =  اإلعترافمقدار المبیعات الواجب  فإنوبالتالي 
  

  بمبیعات التقسیط اإلعتراف
مخصص  أخذالعمیل، ویتم  إلىضاعة عملیة البیع وتسلیم الب إتماممبیعات البضاعة عند  بإیراد اإلعترافیتم بالعادة 

ستثنائیة من هذه القاعدة تتمثل في ن هناك حاالت إوك في تحصیلها حسب الحاجة لذلك. إال أالمشك أوللدیون المعدومة 
سنویة، وكما هو  أوشهریة  أقساطتقوم بتحصیل قیمة مبیعاتها على شكل  المنشآتمبیعات البیع بالتقسیط. فهناك بعض 

بمجمل ربح  اإلعترافالكهربائیة. وتتطلب المعالجة المحاسبیة في هذه الحالة  واألجهزةت بیع السیارات الحال في منشا
بمجمل ربح المبیعات التي لم تحصل  اإلعتراف وتأجیلالمحصلة نقدًا عن تلك المبیعات،  األقساطمبیعات التقسیط بنسبة 

  بعملیة التحصیل خالل الفترات القادمة. حین القیام إلىالقوائم المالیة  إعدادقیمتها نقدًا عند 
  

   )8مثال ( 
البیع بالتقسیط. وقد بدأت  أسلوبتقوم شركة الحریة ببیع نوع من سیارات الصالون، وتعتمد الشركة في مبیعاتها على 

ة وقیم 2011و 2010، وفیما یلي البیانات الخاصة بمبیعات الشركة للعامین 2010في بدایة العام  أعمالهاالشركة 
  المتحصالت النقدیة خالل العامین:

  

 2010 2011 

 300000 200000 مبیعات

  متحصالت نقدیة:
  2010من مبیعات  -
 2011من مبیعات  -

  
120000  

 

  
60000  

190000 

 %45 %40 نسبة مجمل الربح
  

  المطلوب:
  .2011و 2010به للعامین  اإلعتراف . تحدید مبلغ مجمل الربح الواجب1
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  .2011و 2010مجمل الربح المؤجل للعامین . تحدید مقدار 2
  

   )8حل مثال (
  .2011و 2010للعامین  شركة الحریة للتجارةبه من قبل  اإلعترافمجمل الربح الواجب  .1

  دینار. 48000=  %40×  120000=  2010عام  -
  دینار. 109500) = %45×  190000) + (%40×  60000= ( 2011عام  -

 .2011و 2010ن مقدار مجمل الربح المؤجل للعامی .2

 دینار 80000=  120000 – 200000=  2010رصید الذمم المدینة عن مبیعات  -

  دینار. 32000=  %40× دینار  80000=  2010مجمل الربح المؤجل للعام  -
 :31/12/2011رصید الذمم المدینة في  -

 دینار. 20000=  60000 – 120000 – 200000=  2010من مبیعات  �

 دینار. 110000=  190000 – 300000=  2011من مبیعات  �

 دینار. 57500) = %45×  110000) + (%40×  20000= ( 31/12/2011مجمل الربح المؤجل في  -

  

 تقدیم الخدمات  بإیراد اإلعتراف. 2

الناتج عن تقدیم الخدمات، وهذه الشروط  باإلیراد لإلعتراف مجتمعةد المعیار عدد من الشروط یتوجب توفرها حدّ 
 :2هي

  بشكل موثوق. اإلیراداس مبلغ یمكن قی -
  مقدم الخدمة.  إلىن المنافع المتعلقة بتقدیم الخدمة سوف تتدفق من المحتمل أ -
  المیزانیة.  إعدادالخدمة بشكل موثوق بتاریخ  إنجازیمكن قیاس نسبة  -
 سیتم تكبدها في سبیل تقدیم الخدمة بشكل موثوق. أویمكن قیاس التكالیف التي تم تكبدها  -

  

 الخدمة حسب طبیعة ونوع الخدمة المقدمة، وذلك وفقًا للقواعد التالیة: إنجازس نسبة ویتم قیا

 العقارات. تأجیر إلیرادیراداتها مع مرور الزمن، وكما هو الحال بالنسبة هناك خدمات تتحق إ .1

الجهد الكلي  فیها بناًء على الجهد المنجز في نهایة الفترة المالیة مقارنة مع اإلنجازهناك خدمات تتحدد نسبة  .2
الهندسیة وخدمات تصمیم النظم اإلداریة والمحاسبیة.  المطلوب تقدیمه، مثال ذلك خدمات المحاماة والمكاتب

  كثر من فترة مالیة واحدة:بإیرادات تلك الخدمات والتي یمتد إنجازها أل لإلعترافسلوبان وهناك أ
الخدمة  إنجازلخدمة في الفترة التي یتم فیها ا إیراداتبكامل  اإلعترافطریقة الخدمة المنتهیة: حیث یتم  -

  بالكامل.
عبر الفترات التي یتم فیها تنفیذ الخدمة وبحسب نسبة الخدمة  إیراد: حیث یتم توزیع اإلنجازطریقة نسبة  -

یعادل فقط  بإیراد اإلعترافبشكل موثوق یتم  اإلنجازلكل فترة. وعندما یكون من الصعب تقدیر نسبة  اإلنجاز
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الفعلي في الفترة التي  اإلیرادبباقي  اإلعتراف تأجیلالخدمة ویتم  إنجازالتي تم تحملها في سبیل  المصاریف
 اإلعترافبعدم القدرة على استرداد التكالیف المنفقة، یتم  إحتمالیةالخدمة بالكامل. وعند وجود  إنجازیتم فیها 

   .إیراداتیة بأ اإلعترافبالتكالیف والمصاریف المنفقة وال یتم 
  

  لكل فترة: اإلنجازالتالیة التي یمكن استخدامها لتحدید نسبة  األسسد المعیار وقد حدّ  
  مسح میداني لتقدیر نسبة العمل المنجز. إجراء  )أ(
  قیمة الخدمات المتفق على تقدیمها. إجماليتقدیر قیمة الخدمات المنجزه كنسبة من   )ب(
الخدمة. وهذا  إلنجازالتكالیف المقدرة  إجمالي لىإالخدمة  إلنجازالمنفقة  الفعلّیةتحدید نسبة التكالیف   )ج(

نشاءات (المقاوالت) والتي تم تغطیتها بشكل مفصل في اإلعقود سلوب یستخدم في الغالب في حالة األ
  ) والذي سیتم شرحه في الجزء الثاني من هذا الفصل.11المعیار المحاسبي الدولي رقم (

  

   )9مثال (
سمنت طن من خامات اإل 1200عالمیة لنقل سمنت الاحل للنقل البري مع شركة اإلة الستعاقدت شرك 15/11/2011في 

 إجماليموقع المصنع الدائم للشركة مقابل مبلغ  إلىسمنت العالمیة من موقع المحاجر التابع لشركة اإلغیر المصنعة 
  دینار. 30000

  

  علیه. اإلتفاقب ما تم سمنت وحسطن من اإل 900ة الساحل قامت بنقل ن شركتبین أ 31/12/2011في 
  .أعالهساحل للنقل البري عن العقد شركة المن قبل  2011به للعام  اإلعترافالواجب  اإلیرادتحدید مبلغ  المطلوب:

  

  )9حل مثال (
  ).1200÷  900( %75عن العقد  31/12/2011التي تحققت في  اإلنجازتبلغ نسبة 

  ).%75×  30000دینار ( 22500به  اإلعترافالواجب  اإلیرادوعلیه یكون مبلغ 
  

  یراداتباإل لإلعترافحاالت متفرقة 
وباستخدام معدل الفائدة الحقیقي  على فترة اإلستثمار المتحقق من الفائدة بناءً  باإلیراد اإلعترافیتم  الفائدة: إیراد .1

الفائدة الواجب  إیراد فإنلسندات بتاریخ یقع بین تواریخ توزیع فوائد السندات  المنشأةالفعلي. ففي حالة شراء  أو
بالفائدة التي  اإلعترافمن مبلغ الفائدة المستلم، حیث یتم  أقلول دفعة من الفوائد المستلمة یكون به أل اإلعتراف

دفعة من الفوائد. أما الفوائد المستلمة عن الفترة  أول إستالمتغطي الفترة من تاریخ شراء السندات وحتى تاریخ 
  بها. اإلسنادفي  اإلستثماریتم تخفیض قیمة  وٕانمایعترف بها كفائدة  ال فإنهقبل شراء السندات 

  

  )10مثال (

 اإلسمیةالقیمة  بأندینار علمًا  100650سند بمبلغ  10000اشترت شركة الرایة التجاریة  1/11/2011في 
  م. من كل عا 31/12و  1/7سنویًا تدفع في  %8دینار وتعطي السندات فائدة بمعدل  100000للسندات 
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  .31/12/2011ولغایة  1/7/2011استلمت شركة الرایة فائدة السندات المستحقة عن الفترة من  31/12/2011في 
  شركة الرایة التجاریة.من قبل  2011به للعام  اإلعتراففوائد السندات الواجب  إیرادتحدید مبلغ  المطلوب:

  

  )10حل مثال (
 4000) = 12÷  6× ( %8×  100000=  31/12/2011ات في فوائد السند إیرادمقدار المبلغ المستلم عن 

  دینار.
  دینار. 1333.33) = 12÷  2× ( %8×  100000=  2011به للعام  اإلعتراففوائد السندات الواجب  إیراد

للسندات بدأ في  المنشأةن تملك أل شمل شهرین فقط نظراً  2011الفائدة المعترف به للعام  إیرادن ویالحظ أ
1/11/2011.  

  في السندات. اإلستثماردینار فیجري تخفیضه من رصید حساب  2666.67أما باقي المبلغ المستلم والبالغ 
  

صولها جة منحها جهات معینة حق استخدام أنتی للمنشأةالمتحققة  اإلیراداتوتشمل  غیر الملموسة: األصول إیراد .2
والعالمات التجاریة، حیث یطلق على  اإلختراعوبراءة  التألیفحقوق  إستغاللغیر الملموسة، مثل منح الغیر حق 

في هذه الحاالت في ضوء شروط العقد، فهناك بعض الحاالت  اإلیرادتاوات. ویتحقق باأل اإلیراداتهذا النوع من 
 أخرى، وهنالك حاالت األصوللهذه  األخرى األطراف إستغاللعلى مبالغ سنویة ثابتة من  المنشأةالتي تحصل فیها 

كان لدى المؤسسة (أ) عالمة تجاریة  إذا. فعلى سبیل المثال، اآلخرالطرف  إیرادعلى نسبة من  لمنشأةاتحصل فیها 
حصول المؤسسة (أ) على مبلغ  اإلتفاقوقامت بمنح المؤسسة (ب) حق استخدام هذه العالمة التجاریة فقد یتضمن 

العالمة التجاریة  إستغاللمن عملیة  حصولها على نسبة من المبیعات التي تحققها المؤسسة (ب) أوسنوي ثابت 
  .اإلیراداتبهذا النواع من  اإلعترافتوضیحیة لكیفیة  أمثلة. وفیما یلي اإلتفاقموضوع 

  
  التألیفحقوق  إیراد )11مثال (

 

ستاذ الدكتور غالب الفارسي، وفي لفه األلكتاب المحاسبة المتقدمة لمؤ  التألیفتمتلك مؤسسة الفكر المعاصر حق 
خیرة بعملیة طباعة الكتاب وتوزیعه نخبة للنشر والتوزیع على قیام األتعاقدت مؤسسة الفكر مع دار ال 2/1/2011

ستلمت مؤسسة الفكر مبلغ لمبیعات الكتاب. وقد إ اإلجمالي اإلیرادمن  %25مقابل حصول مؤسسة الفكر على 
 .التألیفدینار عند توقیع العقد كدفعة مقدمة من حقوق بدل  5000

  دینار. 25000ن قیمة مبیعات دار النخبة من الكتاب تبلغ تبین أ 30/12/2011في 
  مؤسسة الفكر المعاصر. من قبل 2011بها للعام  اإلعترافالواجب  التألیفحقوق  إیرادتحدید مبلغ  المطلوب:

  

  )11حل مثال (

دینار  6250 عاصرمؤسسة الفكر الم من قبل 2011بها للعام  اإلعترافالواجب  التألیفحقوق  إیرادیبلغ 
دینار فیخصم من بدل  5000). أما المبلغ المقبوض من المؤسسة عند توقیع العقد والبالغ 25%×  250000(
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مستحقة القبض  تألیفحقوق  المعاصرالمستحقة للمؤسسة. وعلیه یظهر في میزانیة مؤسسة الفكر  التألیفحقوق 
  دینار. 1250بقیمة 

  

  إمتیازحقوق  إیراد )12مثال (
مؤسسة الغذاء  إلىالعالمة التجاریة التي تمتلكها  إمتیازباعت شركة الوجبات الصحیة حقوق  2/1/2011 في

  شركة الوجبات السریعة ما یلي: إلىالصحي وذلك مقابل دفع مؤسسة الغذاء الصحي 

  دینار. 45000دفعة فوریة عند توقیع العقد تبلغ  -

  .2/1/2013والثانیة في  2/1/2012في  األولىحق دینار تست 12000دفعتین سنویتین مقدار كل منها  -

  العالمة التجاریة. إستغاللمؤسسة الغذاء الصحي من عملیة  إیرادات إجماليمن  6% -
العالمة التجاریة  إلستغاللوبیع الماكوالت البحریة  إعدادقامت مؤسسة الغذاء الصحي بفتح مطعم  5/1/2011في 

  دینار. 750000لتوقیع العقد  األولىالمطعم في نهایة السنة  وبلغت مبیعات أعاله باإلتفاقیةالخاصة 
شركة الوجبات الصحیة من قبل  2011بها للعام  اإلعترافالواجب  اإلمتیازحقوق  إیرادمقدار ما  المطلوب:

 سنویًا. %8باستخدام معدل خصم 
  

  )12حل مثال (

  شركة الوجبات الصحیة = بلمن ق 2011بها للعام  اإلعترافالواجب  اإلمتیازحقوق  إیرادمبلغ 
  

 الدفعة الفوریة عند توقیع العقد دینار 45000

 3)1.783×  12000( %8+ القیمة الحالیة للدفعتین السنویتین بمعدل خصم   21396

 )750000×  %6( اإلیرادات إجماليمن  6%+  45000

 المجموع  111396
  

 

جزء من حصص ملكیة  أو أخرىشركة  أسهملجزء من  نشأةالممتالك في حال إ النقدیة: األرباحتوزیعات  إیراد .3
المالك في  أویتم عند ثبوت حق المساهم  اإلستثمارالناتجة عن هذا  األرباحبتوزیعات  اإلعتراف فإن، أخرىشركة 
یثبت حق  األردن، ففي آلخرقد یختلف من بلد  األرباحتلك التوزیعات. وثبوت حق المساهم في توزیعات  إستالم
 األردنيمن قانون الشركات  191بتاریخ موافقة الهیئة العامة على التوزیعات (المادة  األرباحم في توزیعات المساه
  ).2002) لسنة 40والقانون المعدل رقم ( 1977) لسنة 22رقم (

  

  "اإلنشاء"عقود  11معیار المحاسبة الدولي رقم 
من فترة مالیة واحدة، مما یتطلب معالجة  أكثري الغالب نجازها فالعقود التي یستغرق تنفیذها وإ  اإلنشاءتمثل عقود 

   تم خاللها عملیة التنفیذ.یهذه العقود على الفترات التي  إیراداتخاصة لكیفیة قیاس وتوزیع 
 

                                                           
  .%8القیمة الحالیة لدفعة عادة قیمتها دینار لمدة فترتین وبمعدل خصم  1.783یمثل الرقم  3
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من حیث المعالجة المحاسبیة لإلیرادات والتكالیف المتعلقة بعقود اإلنشاءات ) 11معیار المحاسبة الدولي رقم (یغطي 
ف المعیار عقد ویعرّ العمل.  إنجازخاللها إیرادات وتكالیف العقود بین الفترات المحاسبیة التي یتم ب عترافاإلكیفیة 
مترابطة ضمن شروط محددة، حیث یتضمن العقد  أصولمجموعة  أو أصل إلنشاءعقد بین مقاول وعمیل  بأنه اإلنشاء

لمقاولة ومدة تنفیذ العقد وقیمة العقد وكیفیة تسدید دفعات في العادة العدید من الشروط منها على سبیل المثال مواصفات ا
  العقد للمقاول.

  

  نوعین هما: إلى اإلنشاءویقسم المعیار عقود 

هذا النوع من  بأند وثابت عند توقیع العقد، علمًا العقود ذات السعر الثابت: وتمثل العقود التي یكون سعرها محدّ  .1
  عن حد معین. األسعارلة ارتفاع العقود قد یتضمن تغیر سعر العقد في حا

على مجموع التكالیف التي یتحملها  رقم ثابت: وتمثل العقود التي تسعر بناءً  أونسبة  إلیهاعقود التكالیف مضافًا  .2
مبلغ معین یمثل ربح المقاول وما یتحمله المقاول من نفقات  أونسبة محددة من التكالیف  إلیها المقاول مضافاً 

  إداریة.
  

  اإلنشاءتجزئة عقود  أوتجمیع 
، أصولعدة  إلنشاءمن عقد تم توقیعها مع عمیل واحد  أكثرفي حالة وجود ) و 11بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم (

  في حال توفر الشروط التالیة:كل عقد بشكل مستقل المعیار یتطلب معالجة  فإن
  بشكل مستقل. أصللكل  أسعارتم تقدیم عرض  .1
رفضـه بمعـزل عـن العـروض  أوعـرض  أيبشكل مستقل، ویمكن للعمیـل قبـول  أصلكل  تم التفاوض مع العمیل عن .2

 .األخرى

 بشكل منفصل. أصلوتكالیف كل  إیرادقیاس یمكن  .3
  

  :مجتمعة عتبارها عقد واحد في حال توفر الشروط التالیةمعاملة مجموعة العقود بإیتطلب المعیار وبالمقابل 
  باعتبارها عقد واحد. لاألصو تم التفاوض مع العمیل عن مجموعة  .1
 . علیها المتعاقد األصولمجموعة  إنجاز أوفي عملیة تنفیذ هناك ترابط  .2
  

 أو أصل إضافةفیها خیار العمیل  ىعطیالتي  اإلنشاءبعض أنواع عقود  إلىالمعیار یتعرض  فإنما سبق  إلى باإلضافة
 أحدتوفر  إذاكعقد مستقل  اإلضافي صلاألالجة معد و في هذه العقحیث یتطلب المعیار للعقد بعد بدء التنفیذ،  أكثر

  الشرطیین التالیین:
  ي.صلاألالعقد المغطى ب األصلعن بشكل جوهري الجدید یختلف  اإلضافي صلاأل إن .1
 ي.صلالجدید یتم التفاوض علیها بشكل مستقل عن سعر العقد األ اإلضافي صلسعر األ إن .2
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  اإلنشاءوتكالیف عقود  إیرادات
  ما یلي:العقد  إیرادتتضمن 

   إلى باإلضافة ،السعر المتفق علیه مع العمیل عند توقیع العقد .1
تفاق مع العمیل وینتج عنها التي تتم باإل اإلضافات أوالتي یحصل علیها المقاول نتیجة التغییرات  اإلضافیةالمبالغ  .2

   زیادة في السعر المتفق علیه.

ن یكون من علیها المقاول من العمیل شریطة أ ن یحصلي یمكن أة بخالف السعر المتفق التمبالغ الحوافز اإلضافی .3
على تلك الحوافز وجود بند في العقد ینص على حصول  األمثلةالمتوقع استالمها ویمكن قیاسها بشكل موثوق. ومن 

 معینة.نسبة من سعر العقد في حالة تسلیم العقد قبل التاریخ المتفق علیه بفترة زمنیة  أوالمقاول على مبلغ معین 

  
  فتتضمن ما یلي: اإلنشاءأما تكالیف عقد 

  التكالیف المباشرة المرتبطة بتنفیذ العقد. .1
كل منطقي وعملي على العقود من عقد، وبالقدر الذي یمكن توزیعه بش أكثرالتكالیف المشتركة والتي یستفید منها  .2

 من الخدمة المشتركة. تستفادالتي إ

 للعمیل ضمن شروط العقد.التي یمكن تحمیلها  األخرىالتكالیف  .3
  

  مطالبات العمیل
مطالبات للعمیل لتسدید دفعات نقدیة على  بإرسالنشائها فترة طویلة، اول في حالة العقود التي یستغرق إما یقوم المق عادةً 

ل إما ما یقوم العمی وعادةً العمل.  إنجازحساب العمل المنجز لتمكین المقاول من توفیر النقدیة الالزمة للمساعدة في 
كتمال المقاولة یتم تسویة الحساب بین المقاول والعمیل وتسدید باقي جزًء منه، وفي نهایة العقد وعند إ أوكامل المطالبات 

نسبة من سعر المقاولة لدى العمیل لفترة  أوهناك حاالت یتم فیها حجز جزء  بأنالمبلغ المطلوب من العمیل. علمًا 
  سن التنفیذ.من سالمة ح التأكدمحددة حتى یتم 

  

  اإلنشاءالمعالجة المحاسبیة لعقود 
  بأحد طریقتین هما: اإلنشاءعقود المحاسبیة لالمعالجة تم ت
  

  اإلنجاز: نسبة األولىالطریقة 

 باإلمكانكان  إذا اإلنشاءللمحاسبة عن عقود  اإلنجازاستخدام طریقة نسبة  )11معیار المحاسبة الدولي رقم (یتطلب 
والتكالیف الخاصة  باإلیرادات اإلعترافیتم  اإلنجاز. وبموجب طریقة نسبة قیاس العمل المنجز من العقد بشكل موثوق

قیاس العمل المنجز من العقد بشكل ن أ إلىبكل عقد لكل فترة حسب نسبة النشاط المنجز من العقد. ویشیر المعیار 
  موثوق في حالة توفر الشروط التالیة:

  للعقد بشكل موثوق. اإلجمالي داإلیراتقدیر  .1
 بشكل موثوق. اإلنجازتقدیر نسبة  .2

 تنفیذ العقد. إلنجازتقدیر التكالیف الالزمة  .3
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  منها: اإلنجازاقترح المعیار عدة طرق لتقدیر نسبة 
  التكالیف المتوقعة الستكمال تنفیذ العقد. إجمالي إلىالمنفقة  الفعلّیةنسبة التكالیف   )أ(
 المنجز. مسح میداني للعمل إجراء  )ب(

كیلو  10نجازه من مقاولة لشق طریق طوله التي تم إنجازاها، مثل كم كیلو متر تم إ الفعلّیةالمخرجات المادیة   )ج(
  متر.

  الطریقة الثانیة: المقاولة المنتهیة

وجب ، یتأعاله إلیها اإلشارةلعدم توفر الشروط الخاصة به والتي تم  اإلنجازفي حال عدم إمكانیة استخدام طریقة نسبة 
  التالیة: األسساستخدام طریقة المقاولة المنتهیة والتي تقوم على  المنشأةعلى 

ة بالربح للفتر  اإلعتراف تأجیلیتم  أيالعقد،  إلنجازخالل الفترات السابقة  أرباح أو إیرادات بأیة اإلعترافال یتم  .1
بكامل  اإلعترافیتم في هذه الفترة علیه مع العمیل، حیث  اإلتفاقوحسب ما تم المقاولة كتمال التي یتم فیها إ

  ربح الناتج عن المقاولة.وبالتالي ال اإلیرادات

كتمال العقد حیث حین إ إلىالعقد  إلنجازالفترات السابقة التكالیف المنفقة على العقد خالل ب اإلعتراف تأجیلیتم  .2
 .للعمیلالعقد وتسلیمه  إنجازبكامل التكالیف في الفترة التي یتم فیها  اإلعترافیتم 

 المنشأةبهذه الخسارة في الفترة التي تظهر لدى  اإلعترافبتحقق خسارة من العقد فیجب  إحتمالفي حالة وجود  .3
 .للعمیلوتسلیمه العقد  إنجازنتظار للفترة التي یتم فیها الحالة اإلهذه وال یتم في  مؤشرات ودالئل تفید بذلك

  

  والمقاولة المنتهیة. اإلنجازنسبة  وتالیًا شرح مفصل للمعالجة المحاسبیة لطریقتي
  

  اإلنجازطریقة نسبة 

وجب معیار المحاسبة الدولي رقم هي الطریقة التي أ اإلنجازنسبة  فإنالسابقة من هذا الفصل  األجزاءفي  أوضحناكما 
  .أعاله إلیها اإلشارة) استخدامها عند توفر بعض الشروط التي تم 11(
  

لكل فترة من فترات تنفیذ  اإلنجازالتكالیف لتحدید نسبة  إجمالينسبة  إلىالمنفقة  الفعلّیةف وغالبًا ما تستخدم نسبة التكالی
  به في كل فترة على النحو التالي: اإلعترافالواجب  باإلیراد، حیث تظهر المعادلة الخاصة العقد

  

  حسب المعادلة التالیة: اإلنجازنسبة  إیجاد. یتم 1
  تاریخه لغایة  الفعلّیةالتكالیف مجموع 
  العقد إلنجازالتكالیف المقدرة  إجمالي

  

  به لكل فترة على النحو التالي: اإلعترافالواجب  اإلیراد إیجاد. یتم 2
 العقد المعترف به في الفترات السابقة إیراد -المقدر للعقد)  اإلیراد إجمالي×  اإلنجاز(نسبة 
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  على النحو التالي: اإلنجازبموجب طریقة نسبة  األجلطویلة  اإلنشاءوتتم المعالجة المحاسبیة لعقود 
 

  المنفقة على العقد لكل فترة حسب القید التالي: الفعلّیةالتكالیف  إثباتیتم  .1
  

  اإلنشاءمن حـ/ عقود تحت   ×××

 النقدیة (ذمم دائنة)حـ/  إلى      ××× 
 

 أما المطالبات المرسلة للعمیل فیجري معالجتها بالقید التالي: .2
  

 حـ/ ذمم مدینةمن   ×××

 اإلنجازفواتیر حـ/  إلى      ××× 
 

 لغ المسدد من العمیل بالقید التالي:االمب إثباتویتم  .3
  

 من حـ/ النقدیة  ×××

 ذمم مدینةحـ/  إلى      ××× 
  

  المتداولة في المیزانیة. األصولویظهر الرصید غیر المسدد من العمیل ضمن 
 

 بالقید التالي: إثباتهة فیتم الخاص بكل فتر  باإلیراد اإلعترافأما  .4
  

 )الفعلّیة(التكالیف  األجلمن حـ/ تكالیف عقود إنشاء طویلة   ×××

 (مجمل الربح) اإلنشاءحـ/ عقود تحت       ×××

 الفترة) إیراد( األجلعقود إنشاء طویلة  إیرادحـ/  إلى      ××× 

  

المنفقة على  الفعلّیةمجموع التكالیف یمثل  اءاإلنشعقود تحت رصید حساب  فإن والرابع األولوفي ضوء القید 
مجمل الربح المعترف به حتى تاریخه، حیث یظهر رصید هذا الحساب بجانب  إلى باإلضافةالعقد حتى تاریخه 

  في المیزانیة. األصول
  

یث یمثل لكل فترة فیظهر في قائمة الدخل ح األجلعقود إنشاء طویلة  وٕایراد األجلأما تكالیف عقود إنشاء طویلة 
  خسارة العقد للفترة التي تغطیها القائمة. أوالفرق بینهما مجمل ربح 

  

، واللذان یتساوى اإلنجازفواتیر و  اإلنشاءحسابي عقود تحت  إقفالالعقد وتسلیمه للعمیل فیتم  إنتهاءما عند أ
  رصیدهما في هذا التاریخ، بموجب القید التالي:

  
  

 اإلنجازمن حـ/ فواتیر   ×××

 اإلنشاءعقود تحت حـ/  إلى      ××× 
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  )13مثال (
دینار مع شركة السالم إلنشاء مجمع  2500000وقعت شركة الصقر للمقاوالت عقد بقیمة  5/1/2010في 

وتم  22/1/2010ذ العقد بدأ في یتنف بأنسنوات من بدء التنفیذ. علمًا  3تجاري، وعلى أن یتم تسلیم العقد خالل 
 اإلنجاز، واستخدمت شركة الصقر للمقاوالت طریقة نسبة 28/12/2012میل في منه وتسلیمه للع اإلنتهاء

  .للمحاسبة عن العقد
  فیما یلي البیانات الخاصة بالعقد خالل فترة التنفیذ:

  

  2012  2011  2010  البیان
  2500000  2500000  2500000  سعر العقد

  2150000  1500000  800000  لتاریخه الفعلّیةمجموع التكالیف 
  000  650000  1200000  العقد إلتمامكالیف المقدرة الت

  2150000  2150000  2000000  لعقدلالتكالیف المقدرة  إجمالي
  660000  1200000  640000  المطالبات المرسلة للعمیل خالل الفترة

  700000  1300000  500000  المبالغ المستلمة من العمیل خالل الفترة
  

  :المطلوب
  سنة من سنوات تنفیذ العقد. لكل اإلنجازتحدید نسبة  .1
  به لكل سنة من سنوات تنفیذ العقد. اإلعترافالواجب  اإلیرادتحدید مبلغ  .2
 تحدید مجمل الربح لكل سنة من سنوات تنفیذ العقد. .3

 قیود الیومیة الالزمة للعقد خالل سنوات تنفیذ العقد. إثبات .4

 .2012 – 2010دخل والمیزانیة لألعوام في قائمة ال أعالهبیان كیفیة إظهار البیانات الخاصة بالعقد  .5

  

  )13حل مثال (
  لكل سنة من سنوات تنفیذ العقد. اإلنجازتحدید نسبة  .1

  2012  2011  2010  البیان
  2150000  1500000  800000  )1لتاریخه ( الفعلّیةمجموع التكالیف 
  000  650000  1200000  العقد  إلتمامالتكالیف المقدرة 

  2150000  2150000  2000000  )2لعقد (ل التكالیف المقدرة إجمالي
 %100  %69.77 %40  )2) ÷ (1لتاریخه ( اإلنجازنسبة 

  30.23  29.77 %40  لكل فترة*  اإلنجازنسبة 
  

  لتاریخه للفترة السابقة. اإلنجازلتاریخه للفترة الحالیة ونسبة  اإلنجازلكل فترة الفرق بین نسبة  اإلنجاز* تمثل نسبة 
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  به لكل سنة من سنوات تنفیذ العقد. اإلعترافلواجب ا اإلیرادمبلغ  .2

  2012  2011  2010  البیان
 %30.23  %29.77 %40  لكل فترة  اإلنجازنسبة 

   1000000  2500000×  %40=  2010سنة  إیراد

   744186    2500000×  %29.77=  2011سنة  إیراد
 755814     2500000×  %30.23=  2012سنة  إیراد

المعترف بها خالل سنوات تنفیذ  اداتاإلیر مجموع 
 2500000     العقد

 

  تحدید مجمل الربح لكل سنة من سنوات تنفیذ العقد  .3

  2012  2011  2010  البیان
  2500000  2500000  2500000  سعر العقد

  2150000  2150000  2000000  العقد إلتمامالتكالیف المقدرة  إجمالي
  350000  350000  500000  خهلغایة تاری من العقدالمقدر مجمل الربح 

 %100  %69.77 %40  لتاریخه اإلنجازنسبة 

  مجمل ربح الفترة:
2010: 500000  ×40%  200000   

2011: 350000  ×69.77   244186  

  )200000(   2010یطرح مجمل الربح المعترف به بالعام  -

  44186   2011به للعام  اإلعترافمجمل الربح الواجب  -

2012: 350000  ×100%    350000 

 )200000( )200000(   2010یطرح مجمل الربح المعترف به بالعام  -

  )44186(     2011یطرح مجمل الربح المعترف به بالعام  -
 105814    2012به للعام  اإلعترافمجمل الربح الواجب  -

  
  

 قیود الیومیة الالزمة للعقد خالل سنوات تنفیذ العقد. إثبات .4

  المنفقة على العقد لكل فترة: الفعلّیةیف التكال إثبات  )أ(
  

2010  2011  2012    

   اإلنشاءمن حـ/ عقود تحت     650000    700000    800000

 النقدیة (ذمم دائنة)حـ/  إلى  650000    700000    800000   
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 :المطالبات المرسلة للعمیل إثبات  )ب(
  

2010  2011  2012    

 نةمن حـ/ ذمم مدی    660000    1200000    640000

 اإلنجازفواتیر حـ/  إلى  660000    1200000    640000  
 

 

 :المبلغ المسدد من العمیل إثبات  )ج(
  

2010  2011  2012    

 من حـ/ النقدیة    700000    1300000    500000

 ذمم مدینةحـ/  إلى  700000    1300000    500000  
    

 

 :الخاص بكل فترة باإلیراد اإلعترافقید   )د(
  

2010  2011  2012    

مــــن حـــــ/ تكــــالیف عقــــود إنشــــاء طویلــــة     650000    700000    800000
 )الفعلّیة(التكالیف  األجل

 (مجمل الربح) اإلنشاءحـ/ عقود تحت     105814    44186    200000

 األجـلعقود إنشاء طویلـة  إیرادحـ/  إلى  755814    744186    1000000   
 الفترة) إیراد(

  

 

 :العقد وتسلیمه للعمیل إنتهاء إثباتقید   )ه(
  

2010  2011  2012    

 اإلنجازمن حـ/ فواتیر     2500000        

 اإلنشاءعقود تحت حـ/  إلى  2500000          

  

 .2012 – 2010في قائمة الدخل والمیزانیة لألعوام  أعالهبیان كیفیة ظهور العقد  .5
 

  2012  2011  2010  قائمة الدخل
  755814  744186 1000000  األجلعقود إنشاء طویلة  إیراد

  )650000(  )700000(  )800000(  األجلطویلة  إنشاءف عقود یطرح تكالی
 105814 44186 200000  مجمل الربح
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  2012  2011  2010  المیزانیة
      األصول

  0  40000  140000  ذمم مدینة
 0 1744186 1000000  اإلنشاءعقود تحت 

     

     اإللتزامات

  1860000 660000  اإلنجازفواتیر 
  

  المنتهیةطریقة المقاولة 

أرباح خالل الفترات  أو إیراداتبأیة  اإلعترافعدم  تقوم على ةطریقة المقاولة المنتهی فإن ،سلفنا سابقاً أكما 
 فإن، وعلیه المقاولةكتمال یتم فیها إالربح للفترة التي و  باإلیراد اإلعتراف تأجیلالعقد، حیث یتم  إلنجازالسابقة 

  المقاولة یكون صفر. إنجازالكتمال صافي ربح المقاولة للفترات السابقة 
 

) 2) و(1فیما یتعلق بالقیود رقم ( اإلنجازما القیود الخاصة بطریقة المقاولة المنتهیة فتتشابه مع طریقة نسبة أ
المطالبات و المنفقة على العقد لكل فترة  الفعلّیةثبات التكالیف إوالمتعلقة ب اإلنجاز) الموضحة بطریقة نسبة 3و(

العقد. ویظهر في  إلنجازمیل والمبالغ المسدد من العمیل. أما باقي القیود فال تظهر بالسنوات السابقة المرسلة للع
  العقد القیدین التالیین: إنجازالسنة التي یتم فیها 

  

 المنفقة على العقد: الفعلّیةمجموع التكالیف  إثبات .1
  

 )ةالفعلیّ (التكالیف  األجلمن حـ/ تكالیف عقود إنشاء طویلة   ×××

 اإلنشاءعقود تحت حـ/  إلى      ××× 
  

 الخاص بالعقد بالقید التالي: اإلیرادبكامل  اإلعترافویتم  .2
  

 اإلنجازمن حـ/ فواتیر   ×××

 الفترة) إیراد( األجلعقود إنشاء طویلة  إیرادحـ/  إلى      ××× 

  

  )14مثال (
ن شركة الصقر للمقاوالت استخدمت بإفتراض أ ولكن أعاله) 13استخدم نفس المعلومات الواردة في المثال رقم (

  للمحاسبة عن العقد.المقاولة المنتهیة طریقة 
  

  )14حل مثال (
  لكل سنة من سنوات تنفیذ العقد. اإلنجازتحدید نسبة  .1

  .2012للسنة  اإلنجازوتظهر كامل نسبة  2011و 2010للسنتین  إنجازنسبة  أیةال تظهر 
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 :لكل سنة من سنوات تنفیذ العقد به اإلعترافالواجب  اإلیرادمبلغ  .2
  

  2012  2011  2010  البیان
 %100  %0 %0  لكل فترة  اإلنجازنسبة 

 2500000 00 00  به اإلعترافالواجب  اإلیراد

  
 

 ح لكل سنة من سنوات تنفیذ العقد:بتحدید مجمل الر  .3
  

  2012  2011  2010  البیان
  2500000      سعر العقد

  2150000      لعقدل الفعلّیةالتكالیف  إجمالي
  350000  00  00  مجمل الربح

  
  

ج كما بطریقة نسبة  ب و (تبقى القیود أ و قیود الیومیة الالزمة للعقد خالل سنوات تنفیذ العقد إثبات .4

 ) حیث تظهر على النحو التالي:اإلنجاز
 

 المنفقة على العقد لكل فترة: الفعلّیةالتكالیف  إثبات  )أ(
  

2010  2011  2012    

   اإلنشاءمن حـ/ عقود تحت     650000    700000    800000

 النقدیة (ذمم دائنة)حـ/  إلى  650000    700000    800000   
  

 :المطالبات المرسلة للعمیل إثبات  )ب(
  

2010  2011  2012    

 من حـ/ ذمم مدینة    660000    1200000    640000

 اإلنجازفواتیر حـ/  إلى  660000    1200000    640000  
 

 :العمیلالمبلغ المسدد من  إثبات  )ج(
  

2010  2011  2012    

 من حـ/ النقدیة    700000    1300000    500000

 ذمم مدینةحـ/  إلى  700000    1300000    500000  
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 :العقد بإیراد اإلعترافقید   )د(
  

2010  2011  2012    

مــن حـــ/ تكــالیف عقــود إنشــاء طویلــة     2150000        
 )الفعلّیة(التكالیف  األجل

 اإلنشاءتحت  عقودحـ/  إلى  2150000          
 

  :العقد وتسلیمه للعمیل إنتهاء إثباتقید   )ه(

2010  2011  2012    
 اإلنجازمن حـ/ فواتیر     2500000        

عقــــود إنشــــاء طویلــــة  إیــــرادحـــــ/  إلـــى  2500000          
 األجل

  
 

 .2012 – 2010في قائمة الدخل والمیزانیة لألعوام  أعالهبیان كیفیة ظهور العقد  .5
 

  2012  2011  2010  قائمة الدخل
 2500000 00 00  األجلعقود إنشاء طویلة  إیراد

  )2150000(  00  00  األجلیطرح تكالیف عقود إنشاء طویلة 
 350000 00 00  مجمل الربح

 

  2012  2011  2010  المیزانیة
      األصول

  0  40000  140000  ذمم مدینة
 0 1500000 800000  اإلنشاءعقود تحت 

     

     اإللتزامات

  1860000 660000  اإلنجازفواتیر 

  
  اإلنشاءالخسارة المتوقعة من عقود ب اإلعتراف

 اإلعترافحدوث خسارة من تنفیذ العقد فیتوجب في هذه الحالة  في حالة وجود دالئل ومؤشرات على إحتمال
رة. ویتم حدوث الخسا إحتمالمؤشرات على البكامل الخسارة المتوقعة بشكل فوري وتحمیلها للفترة التي ظهرت بها 

ال یتم  أي .والمقاولة المنتهیة اإلنجازبالخسارة وتحمیلها للفترة التي ظهرت بها بموجب طریقتي نسبة  اإلعتراف
بالخسارة حتى  اإلعتراف تأجیل حال في حال وجود ارباح من العقد،، وكما هو البموجب طریقة المقاولة المنتهیة

  نهایة فترة تنفیذ العقد.
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  )15مثال (
دینار مع شركة الرمال إلنشاء مجمع  1100000وقعت شركة السنابل للمقاوالت عقد بقیمة  6/1/2010في 

وتم  16/1/2010ذ العقد بدأ في یتنف بأنسنوات من بدء التنفیذ. علمًا  3تجاري، وعلى أن یتم تسلیم العقد خالل 
 اإلنجازوالت طریقة نسبة ، واستخدمت شركة السنابل للمقا26/12/2012منه وتسلیمه للعمیل في  اإلنتهاء

  للمحاسبة عن العقد.
  فیما یلي البیانات الخاصة بالعقد خالل فترة التنفیذ:

  2012  2011  2010  البیان
  1250000  900000  600000  لتاریخه الفعلّیةمجموع التكالیف 
  00  300000  400000  العقد إلتمامالتكالیف المقدرة 

  200000  400000  500000  المطالبات المرسلة للعمیل خالل الفترة
  300000  350000  450000  المبالغ المستلمة من العمیل خالل الفترة

  

  :المطلوب
  لكل سنة من سنوات تنفیذ العقد. اإلنجازتحدید نسبة  .1
  به لكل سنة من سنوات تنفیذ العقد. اإلعترافالواجب  اإلیرادتحدید مبلغ  .2
 .تحدید مجمل الربح لكل سنة من سنوات تنفیذ العقد .3

 قیود الیومیة الالزمة للعقد خالل سنوات تنفیذ العقد. إثبات .4

 .2012 – 2010في قائمة الدخل والمیزانیة لألعوام  أعالهبیان كیفیة إظهار البیانات الخاصة بالعقد  .5

  

  )15حل مثال (
 لكل سنة من سنوات تنفیذ العقد. اإلنجازتحدید نسبة  .1

 
  

  2012  2011  2010  البیان
  1250000  900000  600000  )1لتاریخه ( لفعلّیةامجموع التكالیف 
  00  300000  400000  العقد  إلتمامالتكالیف المقدرة 

  1250000  1200000  1000000  )2التكالیف المقدرة للعقد ( إجمالي
 %100  %75 60%  )2) ÷ (1لتاریخه ( اإلنجازنسبة 

 %25  %15 %60  لكل فترة  اإلنجازنسبة 
  

 

 به لكل سنة من سنوات تنفیذ العقد. عترافاإلالواجب  اإلیرادمبلغ  .2
  

  2012  2011  2010  البیان
 %25  %15 %60  لكل فترة  اإلنجازنسبة 
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   660000  1100000×  %60=  2010سنة  إیراد

(نظرًا  1100000×  %15=  2011سنة  إیراد
 اإلیرادیكون  2011لوجود خسارة في العام 

وحًا منها مطر  الفعلّیةالمعترف به یساوي التكالیف 
 3مجمل الخسارة المعترف بها (انظر المطلوب 

 160000 – 300000لمعرفة مجمل الخسارة)): 
  دینار 140000= 

  140000   

(نظرًا  1100000×  %25=  2012سنة  إیراد
 اإلیرادیكون  2012لوجود خسارة في العام 

مطروحًا منها  الفعلّیةالمعترف به یساوي التكالیف 
 3معترف بها (انظر المطلوب مجمل الخسارة ال

=  50000 – 350000لمعرفة مجمل الخسارة)): 
     دینار 300000

300000 

المعترف بها خالل سنوات تنفیذ  اإلیراداتمجموع 
 1100000     العقد

 

  تحدید مجمل الربح لكل سنة من سنوات تنفیذ العقد 

    2010  2011  2012  

 1100000 1100000  1100000  سعر العقد

  1250000  1200000  1000000  العقد إلتمامالتكالیف المقدرة  ماليإج
  )150000(  )100000(  100000  من العقد لغایة تاریخهالمقدر مجمل الربح (الخسارة) 

 %100  %75 %60  لتاریخه اإلنجازنسبة 

  مجمل ربح (الخسارة) الفترة:

2010: 100000  ×60%  60000   

2011: )100000 × (100%∗   )100000(  

  )60000(   2010یطرح مجمل الربح المعترف به بالعام  - 

  )160000(   2011به للعام  اإلعترافمجمل الخسارة الواجب  -

2012: 150000  ×100%    )150000( 

 )60000(    2010یطرح مجمل الربح المعترف به بالعام  - 

  160000     2011یضاف مجمل الخسارة المعترف به بالعام  - 
 )50000(    2012به للعام  اإلعترافالواجب الخسارة ل مجم -

  

 

                                                           
 .2011بكامل الخسارة للعام  اإلعترافتم وعلیه  ،سنة حدوثهابكامل الخسارة في  اإلعترافیتم  ،كما تم اإلشارة سابقاً  ∗
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 قیود الیومیة الالزمة للعقد خالل سنوات تنفیذ العقد. إثبات .3

  المنفقة على العقد لكل فترة: الفعلّیةالتكالیف  إثبات  )أ(
2010  2011  2012    

   اإلنشاءمن حـ/ عقود تحت     350000    300000    600000

 النقدیة (ذمم دائنة)حـ/  ىإل  350000    300000    600000   
 

  :المطالبات المرسلة للعمیل إثبات  )ب(
2010  2011  2012    

 من حـ/ ذمم مدینة    200000    400000    500000

 اإلنجازفواتیر حـ/  إلى  200000    400000    500000  

 :المبلغ المسدد من العمیل إثبات  )ج(
  

2010  2011  2012    

 من حـ/ النقدیة    300000    350000    450000

 ذمم مدینةحـ/  إلى  300000    350000    450000  
 

 :الخاص بكل فترة باإلیراد اإلعترافقید   )د(
  

2010  2011  2012    

مــــن حـــــ/ تكــــالیف عقــــود إنشــــاء طویلــــة             600000
 )الفعلّیة(التكالیف  األجل

 (مجمل الربح) اإلنشاءحـ/ عقود تحت             60000

 األجـلیلـة عقـود إنشـاء طو  إیـرادحـ/  إلى          660000   
 الفترة) إیراد(

مــــن حـــــ/ تكــــالیف عقــــود إنشــــاء طویلــــة     350000    300000    
 )الفعلّیة(التكالیف  األجل

(مجمــــل  اإلنشـــاءحـــــ/ عقـــود تحــــت  إلـــى  50000    160000      
 الخسارة)

 األجـلعقـود إنشـاء طویلـة  إیـرادحـ/       300000    140000      
 الفترة) إیراد(

 

 :تسلیمه للعمیلالعقد و  إنتهاء إثباتقید   )ه(
  

2010  2011  2012    

 اإلنجازمن حـ/ فواتیر     1100000        

 اإلنشاءعقود تحت حـ/  إلى  1100000          
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 .2012 – 2010في قائمة الدخل والمیزانیة لألعوام  أعالهبیان كیفیة ظهور العقد  .4
 

  2012  2011  2010  قائمة الدخل
 300000 140000 660000  األجلعقود إنشاء طویلة  إیراد

  )350000(  )300000(  )600000(  األجلیطرح تكالیف عقود إنشاء طویلة 
 )50000( )160000( 60000  مجمل الربح (الخسارة)

  

 

  2012  2011  2010  المیزانیة
      األصول

  0  100000  50000  ذمم مدینة
 0 800000 660000  اإلنشاءعقود تحت 

     

     اإللتزامات

050000  اإلنجازفواتیر   900000 0 
 

  )16مثال (
ن شركة الصقر للمقاوالت ولكن بإفتراض أ أعاله) 15استخدم نفس المعلومات الواردة في المثال رقم (

  استخدمت طریقة المقاولة المنتهیة للمحاسبة عن العقد.
  

  )16حل مثال (
  لكل سنة من سنوات تنفیذ العقد: اإلنجازتحدید نسبة  .1

  .2012للسنة  اإلنجازوتظهر كامل نسبة  2011و 2010ین للسنت إنجازنسبة  أیةال تظهر 
  

 به لكل سنة من سنوات تنفیذ العقد: اإلعترافالواجب  اإلیرادمبلغ  .2
  

  2012  2011  2010  البیان
 %100  %0 %0  لكل فترة  اإلنجازنسبة 

 1100000 00 00  به اإلعترافالواجب  اإلیراد
  

 لعقد:بح لكل سنة من سنوات تنفیذ اتحدید مجمل الر  .3
  

  2012  2011  2010  البیان
  1100000  1100000    سعر العقد

(المقدرة)  الفعلّیةالتكالیف  إجمالي
  للعقد لتاریخه

  )1200000(  )1250000(  

  )150000(  )100000(  00  مجمل الربح (الخسارة) =
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  100000  2011خسارة معترف بها للعام  -
بها للعام  اإلعترافالخسارة الواجب 

2012  
    )50000(  

  
  

 قیود الیومیة الالزمة للعقد خالل سنوات تنفیذ العقد. إثبات .4

 المنفقة على العقد لكل فترة: الفعلّیةالتكالیف  إثبات  )أ(
  

2010  2011  2012    

   اإلنشاءمن حـ/ عقود تحت     350000    300000    600000

 النقدیة (ذمم دائنة)حـ/  إلى  350000    300000    600000   
 

 :مرسلة للعمیلالمطالبات ال إثبات  )ب(
  

2010  2011  2012    

 من حـ/ ذمم مدینة    200000    400000    500000

 اإلنجازفواتیر حـ/  إلى  200000    400000    500000  
 

 :المبلغ المسدد من العمیل إثبات  )ج(
  

2010  2011  2012    

 من حـ/ النقدیة    300000    350000    450000

 ذمم مدینةحـ/  إلى  300000    350000    450000  
 

 :الخاص بكل فترة باإلیراد اإلعترافقید   )د(
  

2010  2011  2012    

مـن حــ/ خســارة عقـود إنشـاء طویلــة         100000    
 (مجمل الخسارة) األجل

  اإلنشاءحـ/ عقود تحت  إلى      100000      

من حـ/ تكالیف عقود إنشـاء طویلـة     1150000        
 )الفعلّیة(التكالیف  األجل

 اإلنشاءتحت عقود حـ/  إلى  1150000          
 

  :العقد وتسلیمه للعمیل إنتهاء إثباتقید   )ه(
2010  2011  2012    

 اإلنجازمن حـ/ فواتیر     1100000        

عقــــود إنشــــاء طویلــــة  إیــــرادحـــــ/  إلـــى  1100000          
 األجل
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 :2012 – 2010في قائمة الدخل والمیزانیة لألعوام  أعالهبیان كیفیة ظهور العقد  .5

  2012  2011  2010  قائمة الدخل
 1100000 00 00  األجلعقود إنشاء طویلة  إیراد

یطرح تكالیف عقود إنشاء طویلة 
  األجل

00  00  )1150000(  

 )50000( )100000( 00  مجمل الربح (الخسارة)
 

  2012  2011  2010  المیزانیة
      األصول

  0  100000  50000  ذمم مدینة
 0 800000 600000  اإلنشاءعقود تحت 

     

     ماتاإللتزا

  900000 500000  اإلنجازفواتیر 
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  :أسئلة الفصل
  :(اختیار من متعدد) األولالتمرین 

  ضع دائرة حول اإلجابة األصح لكل سؤال من األسئلة التالیة:

دینار وبخصم  2500العمیل معتصم بسعر معلن یبلغ  إلىباعت شركة عمان التجاریة بضاعة  8/2/2011في  .1

  ن یقوم العمیل بتسدید قیمة البضاعة خالل شهر من تاریخ البیع.، وعلى أ%4تجاري 

 8/2/2011من قبل شركة عمان التجاریة في  أعالهبه عن العملیة  اإلعترافالمبیعات الواجب  إیرادن قیمة إ

  یبلغ:
  صفر  -د    دینار 2600 -ج    دینار 2400 -ب  دینار 2500 -أ

  

دینار. ومن خالل  250000مبلغ  2011من العام  12مبیعات شركة الرمال التجاریة خالل شهر بلغت مجموع  .2

یوم من  90من البضاعة المباعة للشركة خالل فترة ال تتجاوز  %6ما نسبته  إعادةخبرة الشركة الماضیة یتم 

البیع. وبلغت البضاعة التي یوم من تاریخ  30من المبیعات للشركة خالل  %4تاریخ البیع، كما یتم رد ما نسبته 

  دینار. 8000ببضاعة مشابه  2011من العام  12قامت الشركة بمبادلتها خالل شهر 

 یبلغ: 2011/ 12شركة الرمال التجاریة عن مبیعاتها لشهر به من قبل  اإلعترافالواجب  اإلیرادن مبلغ إ

  ردینا 187500 -د  دینار 195000 -ج  دینار 212500 -ب  دینار 225000 -أ
  

على قیام مؤسسة مل للنقل البري تعاقدت مؤسسة الرازي للصحافة واإلعالن مع مؤسسة األ 15/2/2011في  .3

طن ورق طباعة لمؤسسة  25000خیرة بنقل النات لمؤسسة األمل للنقل البري مقابل قیام األعإ 10الرازي بنشر 

دینار  8000قیمة مل بعلیها مع مؤسسة األ لنقل المتعاقدجور ار. تقدر القیمة العادلة ألالرازي للصحافة والنش

طراف الخارجیة بـ دینار وسعر بیعها لأل 3500للعقد  عالنات التي ستقدمها مؤسسة الرازي تنفیذاً وتبلغ تكالیف اإل

  دینار. 9000

إعالنات  10مؤسسة الرازي قامت بنشر الـ  نأ تبین 2011من العام  األولالقوائم المالیة للنصف  إعدادعند 

من المواد المتفق على  أيبنقل  30/6/2011مل لم تقم لغایة متفق علیها مع مؤسسة األمل إال أن مؤسسة األال

  نقلها.

 سیكون: 2011من العام  األولن ما سیظهر في القوائم المالیة لمؤسسة الرازي للنصف إ

 دینار. 3500دینار وبمصاریف تبلغ  8000یبلغ  بإیراد اإلعتراف  )أ(

 دینار. 8000یبلغ  بإیراد اإلعتراف  )ب(

  من خدمة النقل المتفق علیها. اإلستفادةمصروف حتى یتم  أو إیراد بأي اإلعترافعدم   )ج(
  دینار. 9000یبلغ  بإیراد اإلعتراف  )د(
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وكیلها مؤسسة  إلىبرسم البیع  (س)وحدة من الصنف  500 بإرسالقامت شركة الحریة  15/11/2011في  .4

من  %15عمولة نسبتها  دینار للوحدة مقابل حصوله على 400وكیل بسعر البركة التجاریة لیتم بیعها من قبل ال

ركة بمؤسسة ال إلىیصالها دینار مصاریف نقل البضاعة وإ  1500. وقد دفعت شركة الحریة قیمة المبیعات

  التجاریة. 

ة وحدات وبالسعر المحدد لذلك وقامت بخصم العمول 200ن مؤسسة البركة قد باعت تبین أ 31/12/2011في 

  التجاریة.الحریة شركة  إلىالمستحقة لها وتحویل باقي المبلغ 

  التجاریة یبلغ:الحریة به من قبل شركة  اإلعترافوالواجب  أعالهالمبیعات الخاص بالعملیة  إیرادن مبلغ إ
  

  دینار 80000 -د  دینار 78500 -ج  دینار 68000 -ب  دینار 66500 -أ
  

  ط على النحو التالي:بمجمل ربح مبیعات التقسی اإلعترافیتم  .5
    عند عملیة بیع البضاعة  )أ(
  تحصیل قیمة جمیع البضاعة المباعةفیها خالل الفترة التي یتم   )ب(
      المحصلة نقداً  األقساطبنسبة   )ج(

  تكلفة البضاعة المباعةمع المحصلة  األقساطعندما تتساوى   )د(
  

  :2011 فیما یلي البیانات الخاصة بشركة الشروق التجاریة للعام .6

  مبیعات تقسیط   ردینا 250000

  مبیعات نقدیة  دینار  150000

  داریة وبیعیة مصاریف إ  دینار  25000
  

  %50نسبة مجمل الربح 

  متحصالت نقدیة من مبیعات التقسیط  دینار  50000

  یبلغ: 2011مقدار مجمل الربح المؤجل للعام ن إ
  

  دینار 37500 -د  دینار 800000 -ج  دینار 100000 -ب  دینار 125000 -أ
  
ن یتم تسدید دینار وعلى أ 1000العمیل أسامة بقیمة  إلىباعت شركة الزهراء التجاریة بضاعة  1/5/2011في  .7

ن قید العملیة دینار. إ 900البضاعة النقدي یبلغ سعر بیع  بأنشهور من تاریخ البیع، علمًا  6القیمة بعد 

  سیتضمن جعل حساب:

    دینار 1000المبیعات دائن بقیمة   )أ(
 دینار 900مدین بقیمة  میل أسامةذمم مدینة / الع  )ب(

      دینار 100فائدة دائن بقیمة  إیراد  )ج(
  دینار. 1000دینار ومبیعات دائن بقیمة  100فائدة دائن بقیمة  إیراد  )د(
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ر یبلغ مصنع السنابل بسع إلىباعت المؤسسة الحدیثة لصناعات المعدات ماكینة تصنیع شیبس  1/7/2011في  .8
عتبارًا من تاریخ سنوات إ 4مة صیانة الماكینة لمدة م المؤسسة الحدیثة بخدن تلتز دینار نقدًا، وعلى أ 50000

  دینار.  42000سعر بیع الماكینة بدون تقدیم خدمات الصیانة تبلغ  بأنالبیع. علمًا 
به من قبل المؤسسة الحدیثة لصناعات المعدات  اإلعترافوالواجب  أعالهالصیانة الخاص بالعملیة  إیرادن مقدار إ

  یبلغ:
  

  دینار 1000 -د    دینار 2000 -ج    دینار 8000 -ب  دینار 50000 -أ
  

للشركة  ناقة للسیرامیل لتصمیم نظام محاسبيب النظم الحدیثة عقد مع مؤسسة األ وقع مكت 15/10/2011في  .9

ي دینار نقدًا عند توقیع العقد كدفعة مقدمة. ف 4000ستلم مكتب النظم الحدیثة مبلغ دینار. وقد إ 12000مقابل 

ن لمحاسبي المتفق علیه مع مؤسسة األناقة للسیرامیل. إمن النظام ا %75 إنجازتم  أنهتبین  31/12/2011

 به من قبل مكتب النظم الحدیثة یبلغ: اإلعترافوالواجب  أعالهالتصمیم الخاص بالعملیة  إیرادمقدار 
  

  صفر -د    دینار 4000 -جـ    دینار 8000 -ب    12000 -أ
  

من  أيسنوات،  4نجازه العقود الذي یستغرق إ أحدللمحاسبة عن  اإلنجازروق طریقة نسبة تستخدم شركة الش  .10

 البنود التالیة یتوجب استخدامه من قبل الشركة لقیاس مجمل الربح للسنة الثانیة من تنفیذ العقد:
 

  اإلنجازفواتیر   مجمل الربح المعترف به في السنة السابقة  
  ال  نعم    )أ(
  نعم  نعم    )ب(
  ال  ال    )ج(
  نعم  ال    )د(
 

 5به للسنة الثالثة لعقد مدة تنفیذه  اإلعترافحتساب مجمل الربح الواجب إ فإن، اإلنجازفي حالة استخدام نسبة  .11

 سنوات یتطلب استخدام ما یلي:

  العقد. إلتمامالتكالیف الباقیة  إلىلتاریخه  الفعلّیةنسبة التكالیف   )أ(
 العقد. إلنجازالمقدرة  التكالیف إجمالي إلىلتاریخه  الفعلّیةنسبة التكالیف   )ب(

 المطالبات المرسلة له.  إجمالي إلىنسبة المبالغ المسددة من العمیل   )ج(

 العقد المعترف به لتاریخه. إیرادات إلىلتاریخه  الفعلّیةنسبة تكالیف العقد   )د(

 

 4عمان الكبرى لتنفیذ جسر علوي بسعر یبلغ  أمانةوقعت شركة السماح للمقاوالت عقد مع  15/4/2010في  .12

 :2011و 2010لعامین افي نهایة لیون دینار. وفیما یلي البیانات المتعلقة بتنفیذ العقد م
 

  2011  2010  البیان
  %60 %20  لتاریخه اإلنجازنسبة 
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  3200000  3000000  العقد إلتمامالتكالیف المقدرة 
  480000  125000  من العقد لغایة تاریخهالمقدر مجمل الربح 

  

  تبلغ: 2011التي تم إنفاقها على العقد خالل العام  لّیةالفعمقدار التكالیف  إن
    دینار 1400000 -ب        دینار 1920000 -أ

  دینار 1280000 -د      دینار 1320000 -ج
  

العقدین  بأنعلمًا للمقاوالت،  اإلخالصلدى شركة  2011للعام  (ص) و (س)فیما یلي البیانات الخاصة بالعقدین  .13

 :2011تم البدء بهما خالل العام 
 

  (ص)العقد   (س)العقد   البیان
 75000 105000  سعر العقد

 70000 60000  المنفقة على العقد خالل السنة الفعلّیةالتكالیف 

 10000 30000  العقد إلتمامالتكالیف المقدرة 

 67500 37500  المطالبات المرسلة للعمیل خالل الفترة

 62500 22500  المبالغ المستلمة من العمیل خالل الفترة

الذي  (الخسارة)للمحاسبة عن العقدین، ما مقدار مجمل الربح  اإلنجازطریقة نسبة  اإلخالصاستخدمت شركة  إذا

 :(ص) و (س)عن العقدین  2011سیظهر في قائمة الدخل للعام 

    مجمل ربح  دینار 5500 -ب      مجمل ربح دینار 10000 -أ
  ربحدینار مجمل  5000 -د      خسارةمجمل  دینار 5000 -ج
 

 840000وقعت شركة األحالم للمقاوالت عقد مع مؤسسة النهضة لبناء مجمع تجاري بسعر  2/6/2011في  .14

 :2011العام دینار، وفیما یلي البیانات المتعلقة بتنفیذ العقد في نهایة 

 
 

 350000  المنفقة على العقد خالل السنة الفعلّیةالتكالیف 

 350000  العقد إلتمامالتكالیف المقدرة 

 180000  المطالبات المرسلة للعمیل خالل الفترة

 160000  المبالغ المستلمة من العمیل خالل الفترة
  

للمحاسبة عن العقد، ما مقدار مجمل الربح الذي سیظهر في  اإلنجازاستخدمت شركة األحالم طریقة نسبة  إذا

 :أعالهعن العقد  2011قائمة الدخل للعام 

  دینار 26667 -ب        دینار 20000 -أ
  دینار  70000 -د        دینار 30000 -ج
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وقعت شركة الفارس للمقاوالت عقد مع مؤسسة راما لبناء مجمع تجاري بسعر ملیون دینار،  2/4/2010في  .15

 :31/12/2011كما في  وفیما یلي البیانات المتعلقة بتنفیذ العقد
 

 ینارد 750000  عند البدء بالتنفیذالتكالیف المقدرة للعقد 

 600000   31/12/2011من تاریخ بدء التنفیذ وحتى المنفقة على العقد  الفعلّیةالیف التك

 200000  31/12/2011كما في  العقد إلتمامالتكالیف المقدرة 

 100000  31/12/2010مجمل الربح المعترف به في 
  

 اإلعترافالواجب لربح للمحاسبة عن العقد، ما مقدار مجمل ا اإلنجازاستخدمت شركة الفارس طریقة نسبة  إذا

 :أعالهعن العقد  2011للعام 

  دینار 87500 -ب        دینار 50000 -أ 
  دینار  150000 -د        دینار 100000  -ج

  
  

في حالة وجود خسارة متوقعة من مقاولة، فإن تلك الخسارة یتم اإلعتراف بها حسب كل من طریقة المقاولة  .16

 لتالي:المنتهیة وطریقة نسبة اإلنجاز على النحو ا
 

  طریقة نسبة اإلنجاز  طریقة المقاولة المنتهیة  
  توزع على فترة تنفیذ العقد  خالل نفس فترة توقع الخسارة    )أ(
  خالل نفس فترة توقع الخسارة  خالل نفس فترة توقع الخسارة    )ب(
  توزع على فترة تنفیذ العقد  عند اإلنتهاء من تنفیذ العقد    )ج(
  س فترة توقع الخسارةخالل نف  عند اإلنتهاء من تنفیذ العقد    )د(

  

  :األولالصحیحة للتمرین  اإلجابات
  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

 د ج ب ج د ب أ أ

9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  

 ب أ د د ج ب أ ج
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  :التمرین الثاني
ما  2011البیع بالتقسیط. وقد بلغت مبیعات الشركة للعام  أسلوبتتبع شركة الصالح التجاریة في بیع البضاعة لدیها 

 2009عوام حصالت الشركة ونسب مجمل الربح لألضافیة الخاصة بمتوفیما یلي البیانات اإلدینار.  300000یعادل 
  :2011و 2010و

  

 2009 2010 2011 

 دینار 300000 دینار 250000 دینار 200000 مبیعات

  متحصالت نقدیة:
  2009من مبیعات  -
  2010من مبیعات  -
 2011من مبیعات  -

  
90000  

 

  
80000  

120000  
 

  
20000  

100000  
180000 

 %48 %45 %40 نسبة مجمل الربح
  

  المطلوب:
  . 2011و 2010و 2009عوام به لأل اإلعتراف. تحدید مبلغ مجمل الربح الواجب 1
  . 2011و 2010و 2009عوام لأل. تحدید مقدار مجمل الربح المؤجل 2
  

  :التمرین الثالث
 50000للسندات  اإلسمیةالقیمة  بأندینار علمًا  52400حالم السعیدة سندات بقیمة شركة األاشترت  1/5/2011في 

  من كل عام.  31/12سنویًا تدفع في  %9دینار وتعطي السندات فائدة بمعدل 
  

ولغایة  1/1/2011حالم السعیدة فائدة السندات المستحقة عن الفترة من استلمت شركة األ 31/12/2011في 
31/12/2011.  

  حالم السعیدة.شركة األمن قبل  2011به للعام  اإلعترافندات الواجب فوائد الس إیرادتحدید مبلغ  المطلوب:

  
  :التمرین الرابع

دینار،  1200000وقعت شركة السالم للمقاوالت عقد مع مؤسسة النماء لبناء مستودعات بسعر یبلغ  2/1/2010في 
منه وتسلیمه  اإلنتهاءوتم  8/1/2010 ذ العقد فيیمن بدء التنفیذ. وتم البدء بتنف نوعلى أن یتم تسلیم العقد خالل سنتا

  للمحاسبة عن العقد. اإلنجاز، واستخدمت شركة السالم للمقاوالت طریقة نسبة 25/12/2011للعمیل في 
  

  :2011و 2010وفیما یلي البیانات الخاصة بالعقد للعامین 
 

  2011  2010  البیان
 400000 600000  المنفقة على العقد خالل السنة الفعلّیةالتكالیف 

 صفر 360000  العقد إلتمامالتكالیف المقدرة 



 

 -137-

 700000 500000  المطالبات المرسلة للعمیل خالل الفترة

 775000 425000  المبالغ المستلمة من العمیل خالل الفترة
  

  :المطلوب
  لكل سنة من سنوات تنفیذ العقد. اإلنجازتحدید نسبة  .1
  ة من سنوات تنفیذ العقد.به لكل سن اإلعترافالواجب  اإلیرادتحدید مبلغ  .2
 تحدید مجمل الربح لكل سنة من سنوات تنفیذ العقد. .3

 قیود الیومیة الالزمة للعقد خالل سنوات تنفیذ العقد. إثبات .4

 .2011و 2010في قائمة الدخل والمیزانیة لألعوام  أعالهبیان كیفیة إظهار البیانات الخاصة بالعقد  .5

  

  :التمرین الخامس
ن شركة السالم للمقاوالت استخدمت طریقة ولكن بإفتراض أ أعالهت الواردة في التمرین الرابع استخدم نفس المعلوما

  المقاولة المنتهیة للمحاسبة عن العقد.
 



 

 

  
  المحاسبة المالیة  محور

الخاصة بتوحید القوائم  المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةالفصل الخامس: 

  المالیة
  

  المحتویات
  الصفحة  

  139  أهداف الفصل التعلیمیة

  140  مقدمة

  وٕاجراءات إعدادها الموّحدةمفهوم القوائم المالّیة 

 الموّحدةالقوائم  إعدادإجراءات 

 التابعة أسهمبعد التملك مباشرة في حالة تملك القابضة كامل  الموّحدةیزانیة الم إعداد

  الشركة التابعة أسهممن  %100في ظل تملك الشركة القابضة ألقل من  الموّحدةالقوائم  إعداد

   خالل الفترات التالیة للتملك الموّحدةالقوائم المالیة  إعداد

  عةوالتابالعملیات المتبادلة بین القابضة 

142  
143  
144  
147  
149  
162  

  169  الفصل أسئلة
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  ةیالفصل التعلیمأهداف  

  التالیة: باألموریكون القارئ ملمًا  أنیتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 

  .وٕاجراءات إعدادها الموّحدةمفهوم القوائم المالّیة  -

 .الموّحدةالقوائم  إعدادإجراءات  -

 .التابعة أسهممباشرة في حالة تملك القابضة كامل  بعد التملك الموّحدةالمیزانیة  إعداد -

  .الشركة التابعة أسهممن  %100في ظل تملك الشركة القابضة ألقل من  الموّحدةالقوائم  إعداد -

  .خالل الفترات التالیة للتملك الموّحدةالقوائم المالیة  إعداد -

  .العملیات المتبادلة بین القابضة والتابعة -
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  مةمقد. 1
السیطرة على  األسهممالكة  للمنشأة، یصبح أخرى منشأة ألسهمالعادیة  األسهممن  %50من  ألكثر منشأةتملك  عند

بالشركة  لألسهمویطلق في هذه الحالة على الشركة المالكة  لهامة في المنشأة المستثمر فیها،والتشغیلیة ا اإلداریةالقرارات 
المملوكة في الشركة التابعة  األسهمویتم عرض  ة المستثمر بها بالشركة التابعة.وعلى الشرك ،األمالشركة  أو  القابضة
قوائم  إعدادوتتطلب المعاییر الدولیة في هذه الحالة  في میزانیة الشركة القابضة. األجلالمالیة طویلة  اإلستثماراتضمن 

كما تتطلب معاییر المحاسبة كأنهما شركة واحدة. یتم تجمیع قوائم الشركتین و  أيمالیة موحدة للشركتین القابضة والتابعة، 
عملیة التملك ولم تسمح المعاییر باستخدام طریقة  إلثباتاستخدام طریقة الشراء  والمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

المقابل  أو ألصوللالشركة التابعة بالقیمة العادلة  أسهمعملیة تملك  إثباتالمصالح المشتركة. وتقوم طریقة الشراء على 
  الشركة التابعة. أسهم إستمالكالذي دفعته الشركة القابضة في سبیل 

  

ر الدولي االمعیو )، 27من خالل معیار المحاسبة الدولي رقم ( الموّحدةالقوائم  إعداد وٕاجراءاتمتطلبات وقد تم تغطیة 
وسیتم تغطیة  والذي صدر حدیثًا. )10( رقملمالیة ر الدولي إلعداد التقاریر ااالمعیو )، 3رقم (إلعداد التقاریر المالیة 

  . یریاالمع هفي هذا الفصل من خالل متطلبات هذ الموّحدةائم المالیة و موضوع الق
  

وذلك عند سیطرة الشركة  الموّحدةوعرض القوائم المالیة  إعدادبیان كیفیة  إلى) 27یهدف معیار المحاسبة الدولي رقم (
یمنح الشركة القابضة السیطرة على السیاسات  مما ن حقوق التصویت في الشركة التابعةم %50القابضة على أكثر من 

تعتبر أن الشركة التابعة هي  الموّحدةالقوائم  فإنالمالیة والتشغیلیة للشركة التابعة لتحقیق منافع من أنشطتها، وبالتالي 
  جزء من الشركة القابضة وكأنها أحد فروعها.

  

، األعمال منشآت إندماجبیان ووصف كیفیة التقریر عن عملیات  )3رقم (ي إلعداد التقاریر المالیة ر الدولاالمعیو ویغطي 
  بها. واإلعترافوتحدید الشهرة 

  

  ضمن ما یلي:فت) 10رقم (ر الدولي إلعداد التقاریر المالیة االمعی أما
 أكثر) بإعداد قوائم مالیة موحدة. أوالطلب من الشركة القابضة (وهي الشركة التي تملك السیطرة على قرارات شركة  .1
 .الموّحدةإلعداد القوائم  أساسعتبار السیطرة وضع األساس التي تحدد السیطرة، وإ  .2
 تحدید كیفیة استخدام مبدأ السیطرة في عملیة تحدید الرقابة من قبل الشركة القابضة على الشركة التابعة. .3
 .الموّحدةلیة وضع األسس المحاسبیة الالزمة إلعداد القوائم الما .4
  

  .)27لمعیار المحاسبة الدولي رقم (جاء مكمًال ) 10رقم (ر الدولي إلعداد التقاریر المالیة االمعین ویالحظ أ
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  الموّحدةالشروط الواجب توافرها إلعداد القوائم المالّیة 
 أسهممن  %50من  ألكثرلقابضة هو تملك الشركة ا الموّحدةن الشرط األساسي المطلوب توافره إلعداد القوائم المالّیة إ

من  )19نت الفقرة رقم (الشركة التابعة وتوفر النیة والرغبة لدى الشركة القابضة بالسیطرة على الشركة التابعة. وقد بیّ 
 أخرى منشأةن سیطرة الشركة القابضة على أ) 2004، األعمال إندماج( )3رقم (ر الدولي إلعداد التقاریر المالیة االمعی

ن تلك إثبات أ، ما لم یكن من الممكن المنشأةمن نصف حقوق التصویت في تلك  أكثرالشركة القابضة  تمتلكما یتم عند
ن السیطرة قد تحدث رغم تملك الشركة الدامجة على ) أ27معیار المحاسبة الدولي رقم (ن الملكیة ال تشكل سیطرة. وقد بیّ 

  :في الحاالت التالیة األخرىالشركة  أسهممن نصف  أقل

  المساهمین. أغلبیةمما یشكل مع الشركة الدامجة  آخرینمع مستثمرین  اإلتفاق .1

 .األخرىتشریع یمنح الشركة الدامجة سلطة السیطرة على السیاسات المالیة والتشغیلیة في الشركة  أووجود قانون  .2

 .األخرىشركة في ال اإلدارةمجلس  أغلبیةوجود نفوذ لدى الشركة الدامجة یعطیها الحق في تعیین وعزل  .3

 .األخرىفي الشركة  اإلدارةمجلس  إجتماعاألصوات في  أغلبیةأن یكون بإمكان الشركة الدامجة تجمیع  .4

ن رقابة الشركة القابضة على التابعة یتم من خالل ) أ27معیار المحاسبة الدولي رقم () من 10دت الفقرة (كما حدّ 
  الشركة التابعة.  ألسهممن نصف مجموع حقوق التصویت  كثرألغیر مباشرة  أوتملك الشركة القابضة بشكل مباشر 

  

من قبل الشركة المستثمرة (القابضة)، یتم ن تحدید السیطرة أن فبیّ ) 10رقم (ر الدولي إلعداد التقاریر المالیة االمعیأما 
على الشركة  والتي یتوجب علیها استخدام جمیع الحقائق المتاحة والظروف المحیطة لتحدید مدى وجود سیطرة لها

(التابعة) عندما تستطیع  أخرىن المعیار إن الشركة المستثمرة (القابضة) تسیطر على شركة المستثمر بها (التابعة). وبیّ 
للشركة التابعة  اإلداریةعندما یعطیها القانون الحق في التدخل في القرارات  أوالتابعة  ألسهمالقابضة من خالل تملكها 

  وعوائد الشركة التابعة. إیراداتلى مما یؤثر هذا التدخل ع
  

توفرت جمیع الشروط والحاالت  إذایتحقق تملك الشركة المستثمرة السیطرة على الشركة المستثمر بها ن ن المعیار أوبیّ 
  الثالث التالیة:

 أنشطة یعطیها ذلك القدرة على توجیهبها على الشركة المستثمر  نفوذ عالٍ  أوكان لدى الشركة المستثمرة قوة  إذا .1
 بها. المستثمرالشركة 

 مكنها من تغییر عوائد الشركة المستثمر بها.القدرة التي تلدى الشركة المستثمرة  أووجود الحق  .2

على العوائد  التأثیریعطیها القدرة في بها على الشركة المستثمر  نفوذ عالٍ  أوكان لدى الشركة المستثمرة قوة  إذا .3
 لشركة المستثمر بها.ستثماراتها في االمتحققة لها من إ

الحاالت التي تعفى فیها الشركة  إحدىالذي طرأ علیه  األخیر) وفي التعدیل 27د معیار المحاسبة الدولي رقم (وقد حدّ 
رغبت)، حیث تعفى في حالة توفر  إذاقوائم موحدة  إعداد(لكن یجوز لها  الموّحدةالقوائم المالیة  إعدادالقابضة من 

  :1ة مجتمعةالتالی األربعةالشروط 

                                                           
1 Alfredson. K. et al., (2007) Applying International Accounting Standards. John Wiley and Sons. 
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 .أخرىكانت الشركة القابضة هي نفسها شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة  إذا .1

من الشركات القابضة الوسیطة تعد قوائم مالیة موحدة تتفق ومتطلبات  أي أوكانت الشركة القابضة النهائیة  إذا .2
 المعاییر الدولیة.

 بضة غیر متداولة في سوق عام (بورصة).أدوات حقوق الملكیة للشركة القا أوكانت أدوات الدین  إذا .3

 أي أومالیة  أوراقلدى هیئة  الموّحدة، لبیاناتها المالیة إیداعلیست قید عملیة  أولم تقم الشركة القابضة بإیداع،  إذا .4
 هیئة تنظیمیة.

  

ظل قیود صارمة طویلة كون الشركة التابعة تعمل في  الموّحدةالقوائم المالّیة  إعدادمن  اإلستثناءولم یسمح المعیار من 
القوائم المالّیة  إعداده الحالة ال بد من ذبشكل یضعف من قدرتها على تحویل األموال للشركة القابضة. ففي ه األمد

  .الموّحدةالقوائم المالّیة  إعدادمن  اإلستثناءحتى یحصل  (Control)، وال بد من غیاب السیطرة الموّحدة
  

  وٕاجراءات إعدادها ةالموّحدمفهوم القوائم المالّیة 
توحید القوائم المالیة للشركة القابضة والشركة التابعة كشركة واحدة،  إفتراضیقوم على  الموّحدةن مفهوم القوائم المالّیة إ

قائمة دخل واحدة للشركتین تبین نتائج أعمالهما باعتبارهما من الناحیة المحاسبیة شركة واحدة،  إعدادمما یتطلب ضرورة 
  میزانیة واحدة وقائمة تدفقات نقدیة واحدة لكال الشركتین. إعداد الموّحدةالقوائم المالّیة  كما تتطلب

  

تقع في العادة على عاتق محاسب الشركة القابضة والذي یقوم بتحضیرها من واقع  الموّحدةالقوائم المالّیة  إعدادن مهمة إ
معلومات إضافیة، وكما سنبین  إلىتابعة، كما قد یحتاج القوائم المالیة الخاصة بكل من الشركة القابضة والشركة ال

  ، ال تتوفر في القوائم المالیة للشركتین، مثل العملیات المالیة المتبادلة بین الشركتین.الحقاً 
  

كان ذلك  إذاال ات التابعة لها في نفس التاریخ، إالقوائم المالیة للشركة القابضة والشرك إعدادوجوب  إلىوتجدر اإلشارة 
). وفي حالة اختالف نهایة السنة المالیة 27، من معیار المحاسبة الدولي رقم 26غیر ممكن من الناحیة العملیة (الفقرة 

على السنة المالیة للشركة  تعد بناءً  الموّحدةالقوائم المالّیة  السنة المالیة للشركة التابعة، فإنللشركة القابضة عن نهایة 
من كل عام، في حین كانت تنتهي السنة المالیة  31/12نة المالیة للشركة القابضة في الس إنتهاءالقابضة. ففي حال 
وهو نهایة السنة  31/12تعد في هذه الحالة في  الموّحدةالقوائم المالّیة  فإنمن كل عام،  31/10للشركة التابعة في 

الهام في القوائم  األثرالجوهریة ذات  المالیة للشركة القابضة. وفي هذه الحالة یتوجب إجراء تعدیالت على األحداث
مالیة للشركة التابعة. مع المالیة للشركة التابعة والمتعلقة بالفترة بین نهایة السنة المالیة للشركة القابضة ونهایة السنة ال

  شهور.  3تجاوز ایة السنة المالیة للشركتین یجب أن ال تن الفروقات الزمنیة لنهالعلم أ
  

) ضرورة استخدام نفس السیاسات المحاسبیة من قبل الشركة 27) من معیار المحاسبة الدولي رقم (28( دت الفقرةكما حدّ 
  المتشابهة لدى الشركتین. األحداثالقابضة والشركات التابعة لها لمعالجة 
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ر مباشر غی أو: هي الجزء من حقوق الملكیة في شركة تابعة والذي ال ینسب بشكل مباشر الحصة غیر المسیطر علیها
) ضمن حقوق الملكیة في الحقوق غیر المسیطر علیهاتعرض الحصة غیر المسیطر علیها (یتم . القابضةشركة ال إلى

الشركة التابعة بین الشركة القابضة والحقوق غیر  أرباحیتم توزیع و ، وبشكل مستقل وفي بند منفصل.الموّحدةالمیزانیة 
قابضة للتابعة. ویتم تحمیل الحقوق غیر المسیطر علیها بخسائر التابعة المسیطر علیها وذلك في ضوء نسبة ملكیة ال

تجاوزت الخسارة رصید ملكیة  أيوجود عجز في رصید ملكیة الحقوق غیر المسیطر علیها ( إلىذلك  أدىحتى لو 
  ).االحقوق غیر المسیطر علیه

  

  وعلى النحو التالي: 10 لي إلعداد التقاریر المالیةالمعیار الدو تم تغطیتها في فقد  الموّحدةالقوائم  إعدادأما إجراءات 

 للمنشأةوحقوق الملكیة والدخل والمصروفات المتماثلة بندًا بندًا للقوائم المالیة  واإللتزامات األصولتجمیع بنود  .1
  القابضة ومنشأتها التابعة.

 نیة الشركة القابضة.في الشركات التابعة من میزا اإلستثمارالمسجلة لحساب  أوحذف القیمة الدفتریة  .2

العملیات التي تتم بین  أيحذف جمیع المعامالت واألرصدة وبنود الدخل والمصاریف بین المجموعات بشكل كامل،  .3
الشركة القابضة وشركاتها التابعة وبین الشركات التابعة نفسها. حیث یتم حذف الربح الناتج من العملیات المتبادلة 

  المتعلقة بالتغیر الناتج عن الربح. واإللتزامات األصول دةأرصبین شركات المجموعة وتعدیل 
من تاریخ نفاذ  الموّحدةالشركة التابعة في القوائم المالیة  وأرباحومصاریف  إیراداتن یتم تضمین یتوجب أ •

  على الشركة التابعة. سیطرتهاالسیطرة وحتى تفقد الشركة القابضة 
 ألصولالشركة التابعة في ضوء القیمة العادلة  وٕایراداتمصاریف  تعدیلیتم  الموّحدةقائمة الدخل  إعدادعند  •

  التابعة بتاریخ تملكها من قبل الشركة القابضة. وٕالتزامات
  

ن الشركة القابضة تعد بعد التملك مباشرة میزانیة موحدة فقط، في حین تقوم في الفترات المالیة التالیة أ إلىوتجدر اإلشارة 
بعد  الموّحدةالمیزانیة  إعدادومیزانیة وقائمة تدفقات موحدة. لذا سیتم في هذا الجزء شرح كیفیة للتملك بإعداد قائمة دخل 

  خالل الفترات التالیة للتملك. الموّحدةالقوائم  إعدادالالحقة شرح لعملیة  األجزاءالتملك مباشرة، وعلى أن یتم في 
  

  )1الشكل رقم (

  للشركة القابضة والشركة التابعة الموّحدةالقوائم المالیة  عدادإنموذج لورقة العمل التي تستخدم في عملیة 

  التابعة  القابضة  البیان
  التسویات

  موحدة
  دائن  مدین
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  التابعة  أسهمفي حالة تملك القابضة كامل بعد التملك مباشرة  الموّحدةالمیزانیة  إعداد
ختالف بین القیمة هو وجود إالشركة التابعة  ألسهموعند تملك الشركة القابضة بًا في الواقع العملي ن ما یحدث غالإ

 إعداد فإنختالف سالبة، وفي حالة حدوث مثل هذا اإل أوالتابعة ووجود شهرة موجبة  وٕالتزامات ألصولالدفتریة والعادلة 
 وٕالتزامات أصولد التسویات في ورقة العمل وبحیث تعدل یتطلب ضرورة إظهار هذا الفرق في عمو  الموّحدةالمیزانیة 

لكل بند من بنود  الموّحدةن ما یظهر في عمود المیزانیة أ أيبالقیمة العادلة لها.  الموّحدةالتابعة لتظهر في عمود 
ما شركة التابعة. أال المیزانیة یمثل مجموع كل من القیمة الدفتریة للبند لدى الشركة القابضة والقیمة العادلة للبند لدى

الطرف الشهرة الموجبة في تظهر حیث  ،سالبة أوفتكون أما موجبة  الموّحدةالقوائم  إعدادالشهرة الناتجة عن عملیة 
 كإیرادن وجدت فیتم إطفائها . أما الشهرة السالبة إالموّحدةود علیه إظهارها ضمن عم المدین بعمود التسویات ولیتم بناءً 

  الشهرة على النحو التالي: إحتسابویتم ها التملك. في السنة التي حدث ب
  

  الشركة التابعة. ألصولصافي القیمة العادلة  – اإلستثمارالشهرة = تكلفة 
  

  ولتوضیح ما سبق نورد المثال التالي:
 

  )1مثال (
لشركة شراء انتج عن لقد . نقداً دینار  285000بسعر  (ص)الشركة  أسهم كامل (س)اشترت الشركة  1/1/2011في 
الشراء مباشرة على بعد وقد ظهرت میزانیة الشركتین  عالقة قابضة وتابعة بین الشركتین. (ص)الشركة  ألسهم (س)

  النحو التالي:

  (س)الشركة   البیان
  (ص)الشركة 

  العادلةالقیمة   القیمة الدفتریة

  15000  15000  5000  النقدیة

  58000  65000  130000  ذمم مدینة

  78000  80000  180000  بضاعة

  80000  120000  100000  آلتا

  20000  15000  60000  سیارات

      285000  (ص)في الشركة التابعة  اإلستثمار

  251000  295000  760000    األصولمجموع 

 51000 50000  310000  ذمم دائنة

   190000  350000  رأس المال
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   20000  75000  اإلضافي رأس المال

   35000  25000  محتجزة أرباح

    295000  760000  وحقوق الملكیة اإللتزاماتمجموع 
  

  .(ص)التابعة الشركة في  اإلستثمار إلثباتالشراء طریقة  (س)الشركة  تبعتإ
  المطلوب:

  .وبعد التملك مباشرة 1/1/2011في  الموّحدةالمیزانیة  إعداد. 1
  .الموّحدةأوراق العمل الخاصة بإعداد المیزانیة قیود  إثبات. 2
  

  )1ثال (حل م
  .(ص)ستخراج قیمة الشهرة الخاصة بالشركة التابعة سیتم إ الموّحدةالمیزانیة  إعدادقبل البدء في 

  

  الشركة التابعة. ألصولصافي القیمة العادلة  – اإلستثمارالشهرة = تكلفة 
  

  دینار "شهرة موجبة". 85000) = 51000 – 251000( – 285000الشهرة = 
  

  وبعد التملك مباشرة فتظهر على النحو التالي: 1/1/2011في  الموّحدةأما المیزانیة 
  )1الجدول رقم (

  1/1/2011كما في  (ص)والشركة التابعة  (س)للشركة القابضة  الموّحدةورقة العمل الخاصة بإعداد المیزانیة 

الشركة   البیان

 (س)

الشركة 

  (ص)

  موحدة  دائن  مدین

  20000      15000  5000  النقدیة
  188000  7000    65000  130000  ذمم مدینة

  258000  2000    80000  180000  بضاعة
  180000  40000    120000  100000  آلتا

 80000    5000  15000  60000  سیارات

  000 285000      285000  (ص)في الشركة التابعة  اإلستثمار
  85000   85000      شهرة

  811000      295000  760000   األصولمجموع 
  361000  1000   50000  310000  ذمم دائنة

  350000    190000 190000  350000  رأس المال
  75000    20000 20000  75000  اإلضافي رأس المال

  25000    35000 35000  25000  محتجزة أرباح
  811000  335000  335000  295000  760000  وحقوق الملكیة اإللتزاماتمجموع 
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  ) أعاله ما یلي:1یالحظ من الجدول رقم (

ة، ففي حالة الذمم الشركة التابع ألصولود التسویات إظهار مقدار الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة العادلة تم في عم .1
دینار، فقد تم  7000) بمقدار 65000من القیمة الدفتریة ( أقلدینار) وهي  58000ن قیمتها العادلة (المدینة وبما أ

األصل ینخفض عند جعله دائنًا ویزید عند جعله  ألنرًا لدائن من عمود التسویات، نظوضع الفرق في الجانب ا
من عمود  الدائن أو تم إظهار فرق البضاعة واآلالت والذمم الدائنة في الجانب المدین األسلوبوبنفس  مدینًا.

  .وحسب مقتضى الحال التسویات
 ظرًا ألنها أصل.حتسابها سابقًا، في الجانب المدین من التسویات نتم إظهار قیمة الشهرة، وكما تم إ .2

وحساب رأس مال الشركة التابعة ورأس المال اإلضافي  (ص)في الشركة التابعة  اإلستثماركل من حساب  إلغاءتم  .3
 واألرباح المحتجزة لدى التابعة.

إظهار مجموع القیم الظاهرة لكل بند في میزانیة الشركة القابضة ومیزانیة الشركة التابعة، مع  الموّحدةتم في عمود  .4
 ن وجدت.اهرة بعمود التسویات إالحظة األخذ بأثر التسویات الظم

 

تساوى مجموع المبالغ الظاهرة في الجانب المدین من عمود التسویات مع مجموع الجانب الدائن من یتوجب أن ی .5
  عمود التسویات.

 

 قیود أوراق العمل 

في الشركة التابعة  اإلستثمارالمیزانیة مثل حساب  ن بعض بنود) أ1في الجدول رقم ( المعّدة الموّحدةیالحظ من المیزانیة 
من خالل عمود التسویات، كما تم تعدیل حساب الذمم المدینة والبضاعة حذفه وحقوق الملكیة في الشركة التابعة قد تم 

قیود تدعى قیود  إعدادال بقیود یومیة، لذا یتم تلغى محاسبیًا إ أون قیم الحسابات ال تعدل . وبما أوالذمم الدائنة واآلالت
ن قیود أ إلى. ویجب التنویه الموّحدةأوراق العمل تستخدم لتسهیل إجراء التعدیل على الحسابات المعنیة في القوائم المالّیة 

  الشركة التابعة.  أومن الشركة القابضة  أيترحل في سجالت  أوأوراق العمل تعد على أوراق خارجیة وال تسجل 
  

من خالل تحدید الحسابات التي  أيالقوائم المالیة،  إعدادد أوراق العمل من واقع متطلبات قیو  إعدادویتم في العادة 
  قیود أوراق العمل للحالة السابقة تظهر على النحو التالي: فإنیتوجب تعدیلها وقیم التعدیل. لذا 

 

  حـ/السیاراتمن     5000
  حـ/ الشهرة        85000

  رأس المالحـ/          190000
  اإلضافي رأس المالحـ/         20000
  محتجزة أرباححـ/         35000

  حـ/ ذمم مدینة إلى   7000  
  حـ/ بضاعة       2000  
  حـ/ آالت       40000  
  (ص)في الشركة التابعة  اإلستثمارحـ/        285000  
  حـ/ ذمم دائنة       1000  
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  الشركة التابعة أسهممن  %100ن في ظل تملك الشركة القابضة ألقل م الموّحدةالقوائم  إعداد
الشركة التابعة تكون مملوكة من قبل  أسهمبقیة  فإنالشركة التابعة،  أسهممتالك الشركة القابضة لكامل حالة عدم إ في

 2Interest  –Non)الحقوق غیر المسیطر علیهاغیر المسیطر علیها (حقوق یطلق علیهم ال أخرىأطراف 

Controlling  غیر المسیطر علیها حقوق یتوجب إظهار ال الموّحدةومنها المیزانیة  الموّحدةوائم المالیة الق إعداد، وعند
غیر حقوق إظهار الإن ) 27) من معیار المحاسبة الدولي رقم (33الفقرة (نت وقد بیّ . الموّحدةكبند مستقل في المیزانیة 

ابضة ل منفصل عن حقوق الملكیة للشركة القضمن حقوق الملكیة وبشكیكون  الموّحدةالمسیطر علیها في المیزانیة 
  . إلتزامغیر المسیطر علیها هي مصدر تمویل من المالكین ولیس حقوق ن الوأعتبرت أ

  

التابعة  ألسهمبتاریخ تملك القابضة  الموّحدةأما عن قیمة الحقوق غیر المسیطر علیها التي یتوجب إظهارها في المیزانیة 
   ، ویحسب على النحو التالي:الشركة التابعة ألصوللعادلة على صافي القیمة ا فیتم بناءً 

صافي القیمة العادلة × في الشركة التابعة  الحقوق غیر المسیطر علیهاالحقوق غیر المسیطر علیها = نسبة تملك 

  الشركة التابعة. ألصول
  

في الشهرة في حالة  طر علیهاالحقوق غیر المسیعدم إظهار ما یخص  إلى )27الدولي رقم ( معیار المحاسبةوقد أشار 
  الشركة التابعة.  ألصولعلى تكلفة التملك من قبل الشركة القابضة وصافي القیمة العادلة  وجودة شهرة والتي تحسب بناءً 

  

  )2مثال (

شراء نتج عن لقد . نقداً دینار  215000بسعر  (ص)الشركة  أسهم من %80 (س)اشترت الشركة  1/1/2011في 
الشراء مباشرة بعد وقد ظهرت میزانیة الشركتین  .عالقة قابضة وتابعة بین الشركتین (ص)الشركة  مألسه (س)الشركة 

  على النحو التالي:
 

  (ص)الشركة   (س)الشركة   البیان

  العادلةالقیمة   القیمة الدفتریة

  15000  15000  75000  النقدیة
  58000  65000  130000  ذمم مدینة

  78000  80000  180000  بضاعة
  80000  120000  100000  آلتا

  20000  15000  60000  سیارات
      215000  (ص)في الشركة التابعة  اإلستثمار
  251000  295000  760000    األصولمجموع 

 51000 50000  310000  ذمم دائنة

                                                           
غیر المسیطر علیها حقوق ال بمصطلح Interests Minority  األقلیةحقوق مصطلح  إستبدالعلى معاییر المحاسبة الدولیة  األخیرتم في التعدیل   2

Interest  Non –controlling.  
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   190000  350000  رأس المال

   20000  75000  اإلضافي رأس المال

   35000  25000  محتجزة أرباح

    295000  760000  وحقوق الملكیة لتزاماتاإل مجموع 
  
  .(ص)التابعة الشركة في  اإلستثمار إلثباتالشراء طریقة  (س)الشركة  تبعتإ

  المطلوب:
  .وبعد التملك مباشرة 1/1/2011في  الموّحدةالمیزانیة  إعداد. 1
  .الموّحدةأوراق العمل الخاصة بإعداد المیزانیة قیود  إثبات. 2

  

  )2حل مثال رقم (
  الشركة التابعة. ألصولمن صافي القیمة العادلة  %80 – اإلستثمارالشهرة = تكلفة 

  

  ) =51000 – 251000× ( %80 – 215000الشهرة = 
  دینار "شهرة موجبة" 55000=  200000×  80% -215000 
  

  دینار. 40000) = 51000 – 251000× ( %20= الحقوق غیر المسیطر علیها 
 

 بعد التملك مباشرة: 1/1/2011ي ف الموّحدةالمیزانیة  .1
 

  )2الجدول رقم (

  1/1/2011كما في  (ص)والشركة التابعة  (س)للشركة القابضة  الموّحدةورقة العمل الخاصة بإعداد المیزانیة 

  موحدة  دائن  مدین  (ص)الشركة   (س)الشركة   البیان
  90000      15000  75000  النقدیة

  188000  7000    65000  130000  ذمم مدینة
  258000  2000    80000  180000  بضاعة

  180000  40000    120000  100000  آلتا
  80000    5000  15000  60000  سیارات

  000  215000      215000  (ص)في الشركة التابعة  اإلستثمار
  55000    55000      الشهرة

  851000      295000  760000    األصولمجموع 
  361000  1000   50000  310000  ذمم دائنة

  350000    190000  190000  350000  المالرأس 
  75000    20000  20000  75000  اإلضافي رأس المال

  محتجزة أرباح
  الحقوق غیر المسیطر علیها

25000  35000  35000    
40000  

25000  
40000  

  851000  305000  305000  295000  760000  وحقوق الملكیة اإللتزاماتمجموع 
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  ا یلي:) أعاله م2یالحظ من الجدول رقم (

لشركة التابعة ا وٕالتزامات ألصولتم في عمود التسویات إظهار مقدار الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة العادلة  -
  . %100من  أقلن نسبة تملك القابضة في التابعة وبكامل الفرق رغم أ

 ألنها أصل. حتسابها سابقًا، في الجانب المدین من التسویات نظراً تم إظهار قیمة الشهرة، وكما تم إ -

وحساب رأس مال الشركة التابعة ورأس المال اإلضافي  (ص)في الشركة التابعة  اإلستثماركل من حساب  إلغاءتم  -
 واألرباح المحتجزة لدى التابعة.

تم إظهار الحقوق غیر المسیطر علیها ضمن حقوق الملكیة وفي الجانب الدائن من عمود التسویات كونها تمثل  -
 مصدر تمویل.

 

 :الموّحدةد أوراق العمل الخاصة بإعداد المیزانیة قیو  .2
 

  حـ/السیاراتمن     5000
  حـ/ الشهرة        55000

  رأس المالحـ/          190000
  اإلضافي رأس المالحـ/         20000
  محتجزة أرباححـ/         35000

  حـ/ ذمم مدینة إلى   7000  
  حـ/بضاعة  2000  
  حـ/آالت  40000  
  (ص)في الشركة التابعة  ستثماراإلحـ/   215000  
  حـ/ ذمم دائنة  1000  
  الحقوق غیر المسیطر علیها حـ/  40000  

  

   خالل الفترات التالیة للتملك الموّحدةالقوائم المالیة  إعداد
ل الفترات ، أما خالالموّحدةالمیزانیة  إعدادبعد التملك مباشرة تنحصر في  الموّحدةالقوائم المالیة  إعدادن عملیة الحظنا أ

 األرباحكل من قائمة الدخل وقائمة والتي تشمل  الموّحدةالقوائم المالیة مجموعة كاملة من  إعدادالتالیة للتملك فیتم 
  المحتجزة والمیزانیة العمومیة وقائمة التدفقات النقدیة.

  

المیزانیة  إعدادث اإلجراءات عملیة خالل الفترات التالیة للتملك تشابه من حی الموّحدةالقوائم المالیة  إعدادن عملیة إ
ن عملیة اإلعداد في الفترات التالیة للتملك تصبح أكثر تعقیدًا. فالمفهوم العام الذي تقوم بعد التملك مباشرة، إال أ الموّحدة

للتملك یقوم على  لفترات التالیةخالل ا المعّدة أوبعد التملك مباشرة  المعّدةسواء  الموّحدةالقوائم المالیة  إعدادعلیه فكرة 
خالل الفترات  الموّحدةالقوائم المالیة  إعدادعملیة  فإنعتبار الشركة القابضة والشركة التابعة بمثابة شركة واحدة. وعلیه إ 

لیة وباقي بنود القوائم الما واإللتزاماتالتالیة للتملك یتم من خالل جمع (توحید) بنود اإلیرادات والمصاریف واألصول 
القوائم المالیة مع إجراء بعض التعدیالت على بعض بنود ، عتبارهما بمثابة شركة واحدةقابضة والتابعة وإ للشركتین ال
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المدیونیة  إلغاءكما یتم  .التالیة من الفصل األجزاءاإلنشاء، وكما سیتم توضیحه في  أوالحذف  أوالزیادة  أوبالتخفیض 
بمقدار ما یقابلها)  أو( والذمم الدائنةما یقابلها)  أو(ض الذمم المدینة المتبادلة بین الشركة القابضة والتابعة وذلك بتخفی

  تلك الدیون.
  

للفترات التالیة للتملك سیتم شرح المعالجة المحاسبیة للتغیرات  الموّحدةالقوائم المالیة  إعدادوقبل الشروع في شرح إجراءات 
  تلك القوائم. إعدادهمیة وعالقة هذا التغیر في عملیة في الشركة التابعة نظرًا أل اإلستثمارالتي تطرأ على حساب 

 

 في الشركة التابعة اإلستثمارالمعالجة المحاسبیة للتغیر على حساب 

الشركة القابضة عند تملك توجب على  والمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةمعاییر المحاسبة  فإنسابقًا، كما بینا 
 نا سابقًا،كما بیّ  وتعتمد طریقة الشراء الشركة التابعة. أسهمعملیة شراء  إلثباتریقة الشراء طاستخدام التابعة الشركة  أسهم

فروقات بین القیمة  ظهور إلىالعادلة، مما یؤدي  أوالشركة التابعة حسب القیمة السوقیة  وٕالتزامات أصولعلى تقییم 
  .الشركة التابعة وٕالتزامات ألصولالدفتریة والقیمة العادلة 

  

 إحدىبفیتم التالیة للتملك القابضة خالل الفترات  الشركة في دفاتر اإلستثمارحساب على ا عن كیفیة معالجة التغیر أم
  ثالث طرق هي:

 Equity Methodطریقة الملكیة  -

 Incomplete (Partial) Equity Methodغیر المكتملة  ةیكلالمطریقة  -

  Cost Method التكلفةطریقة  -
  

في  اإلستثماراستخدام الشركة القابضة طریقة الملكیة للمحاسبة عن  )27اسبة الدولي رقم (معیار المح وقد أوجب
 إعداد) في حالة عدم 39معیار المحاسبة الدولي رقم ( أواستخدام طریقة التكلفة  أوجبن المعیار الشركة التابعة، إال أ

 شركات التابعة بشكل منفصل. الشركة القابضة لقوائم مالیة موحدة وعرض قوائم الشركة القابضة وال
  

في الشركة  اإلستثمارتقوم كل طریقة من الطرق الثالثة أعاله على فلسفة ومبدأ خاص لمعالجة التغیر على حساب 
  مور التالیة:ركة التابعة في نهایة كل عام باألفي الش اإلستثمارالتابعة. فحسب طریقة الملكیة یتأثر حساب 

  خسائر) الشركة التابعة. أو( أرباحار حصة الشركة القابضة في تخفیضه) بمقد أویتم زیادته ( .1
 ألصولزیادته) بمقدار الجزء الواجب إطفاؤه سنویًا من الفرق بین القیمة العادلة والقیمة الدفتریة  أویتم تخفیضه ( .2

 الشركة التابعة.

 الشركة التابعة. أرباحیتم تخفیضه بمقدار حصة الشركة القابضة من توزیعات  .3

  

المشار إلیهما  3و  1في الشركة التابعة سنویًا بالبند  اإلستثمارحسب طریقة الملكیة غیر المكتملة فیتأثر حساب  أما
الشركة التابعة وبحصة القابضة من  أرباحیتأثر بحصة القابضة من  أي، 2أعاله في طریقة الملكیة وال یتأثر بالبند 

  الشركة التابعة. أرباحتوزیعات 
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قید واحد فقط في دفاتر الشركة القابضة في نهایة كل عام، ویتعلق هذا القید بحصة  إثباتكلفة، فیتم أما طریقة الت
علیه، یبقى رصید  بموجب طریقة التكلفة إیراد. وبناءً  األرباحالشركة التابعة، وتعتبر توزیعات  أرباحالقابضة بتوزیعات 

یبقى  أية كما هو دون تغییر خالل الفترات التالیة للتملك، في الشركة التابعة بموجب طریقة التكلف اإلستثمارحساب 
في الشركة التابعة بموجب  اإلستثمارمثبتًا بالتكلفة المدفوعة عند التملك. وحسب معاییر المحاسبة الدولیة یخفض حساب 

التي  األرباحة لها عن الشركة التابعة بعد تاریخ تملك الشركة القابض أرباحطریقة التكلفة في حالة زیادة قیمة توزیعات 
ضة في حققتها التابعة بعد التملك، ویكون مبلغ التخفیض بمقدار الزیادة في حصة القابضة من التوزیعات عن حصة القاب

 إنخفاضفي الشركة التابعة بموجب طریقة التكلفة في حالة وجود  اإلستثماركما یخفض حساب  التابعة بعد التملك. أرباح
  في التابعة. اإلستثمارقي لقیمة دائم على السعر السو 

  

في ظل استخدام الشركة القابضة طریقة الشراء  خالل الفترات التالیة للتملك الموّحدةالقوائم المالیة  إعداد

  وطریقة الملكیة
في  اإلستثماراستخدام الشركة القابضة طریقة الملكیة للمحاسبة عن  )27معیار المحاسبة الدولي رقم ( إعتمادفي ظل 

توضیح هذه الطریقة. وسیتم في ظل خالل الفترات التالیة  الموّحدةالقوائم المالیة  إعدادسیتم شرح  شركة التابعة،ال
 أرباحمن القابضة  صةح إحتسابكیفیة  ، كما سیتم بیانعتماد على حالة توضیحیة شاملةاإلبذلك باإلجراءات الخاصة 

 ألصولطفاء الفروقات بین القیمة العادلة والدفتریة وإ ، األرباحات توزیعمن التابعة في نهایة العام، وحصتها الشركة 
  التابعة عند التملك. وٕالتزامات

  

  )3مثال رقم (

، وكانت صافي القیمة نقداً دینار  150000بسعر  (ص)الشركة  أسهم من %80 (س)اشترت الشركة  1/1/2011في 
الشركة التابعة عند  ألصولبینما بلغت صافي القیمة العادلة  ،دینار 160000الشركة التابعة عند الشراء  ألصولالدفتریة 
وفیما  عالقة قابضة وتابعة بین الشركتین، (ص)الشركة  ألسهم (س)شراء الشركة نتج عن لقد  .دینار 139000الشراء 

ن القیمة الدفتریة ختالفات بیعة عند الشراء والتي أظهرت وجود إالموجودة لدى الشركة التاب واإللتزامات األصولیلي بنود 
  والقیمة العادلة:

  

  توزیع الفرق  العادلةالقیمة   القیمة الدفتریة  البند

  2011بیعت بالكامل خالل عام   85000  80000  بضاعة
  سنوات 4عمرها المتبقي   100000  125000  آالت

  2011سددت بالكامل خالل عام   61000  60000  ذمم دائنة
بنسبة  2011في نهایة العام  نخفضتتبین أن قیمتها قد إ      شهرة 

  من قیمتها عند التملك. 20%
  

  



 

 -152-

، واتبعت طریقة الملكیة للمحاسبة (ص)في الشركة التابعة  اإلستثمارعملیة  إلثباتطریقة الشراء  (س)استخدمت الشركة 
القابضة  ظهرت القوائم المالیة للشركة 31/12/2011. في (ص)في الشركة التابعة  اإلستثمارعن التغیر في حساب 

  على النحو التالي: (ص)والشركة التابعة  (س)
 

  31/12/2011قائمة الدخل عن الفترة المالیة المنتهیة في 

  (ص)الشركة   (س)الشركة   البیان

  120000  800000  المبیعات
  )70000(  )650000(  یطرح تكلفة المبیعات

  50000  150000  مجمل الربح
  )10000(  )40000(  وبیعیةیطرح مصاریف إداریة 
  40000  110000  صافي الربح التشغیلي

    26040  التابعةالشركة في  اإلستثمار أرباح
    136040  صافي الربح العام

 

  31/12/2011المحتجزة في  األرباحقائمة 
  (ص)الشركة   (س)الشركة   البیان

  30000  250000  1/1محتجزة  أرباح
  40000  136040  العام أرباح

  )15000(  )100000(  أرباحتوزیعات  -
  55000  286040  31/12محتجزة  أرباح
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  31/12/2011المیزانیة كما في 

  (ص)الشركة   (س)الشركة   البیان

  50000  100000  النقدیة
  40000  200000  ذمم مدینة

  110000  500000  بضاعة
    12000  مستحقة القبض أرباح توزیعات

    164040  (ص)في الشركة التابعة  اإلستثمار
  100000  500000  ت بالصافيآال

  300000  1476040  األصولمجموع 
      اإللتزامات
  100000  180000  ذمم دائنة
  15000  100000  مستحقة الدفع أرباحتوزیعات 

      حقوق الملكیة
  100000  800000  رأس المال

  30000  110000  رأس المال اإلضافي
  55000  286040  محتجزة أرباح

  300000  1476040  ق الملكیةوحقو اإللتزاماتمجموع 
  

  المطلوب:

  الشركة التابعة. أسهمقید الیومیة الالزم في دفاتر الشركة القابضة والمتعلقة بشراء  إثبات .1

 كل من الشهرة والحقوق غیر المسیطر علیها عند التملك. إحتساب .2

مع بیان حصة  2011لتابعة للعام الشركة ا ألصولالفروقات بین القیمة الدفتریة والقیمة العادلة  إطفاءجدول  إعداد .3
 . اإلطفاءمن تلك  الحقوق غیر المسیطر علیهاالقابضة وحصة 

في  اإلستثمارفي دفاتر الشركة القابضة والمتعلقة بالتغیر بحساب  2011قیود الیومیة الالزمة في نهایة العام  إثبات .4
  الشركة التابعة وذلك حسب طریقة الملكیة.

 .2011في نهایة العام  موّحدةالالقوائم المالیة  إعداد .5

  



 

 -154-

  )3حل مثال (

  التابعة أسهمعملیة شراء  إثبات. 1
  بموجب القید التالي: 1/1/2011في التابعة الشركة  أسهمتقوم الشركة القابضة بإثبات عملیة شراء 

  

  (ص)في الشركة التابعة  اإلستثمارمن حـ/     150000
  حـ/ النقدیة  إلى      150000  

  

 لشهرة والحقوق غیر المسیطر علیها عند التملك.ا إحتساب. 2

الشركة التابعة عند  ألصولمن صافي القیمة العادلة  %80 -في الشركة التابعة  اإلستثمارالشهرة = تكلفة  -
  التملك.

 دینار. 38800=  139000×  %80 – 150000الشهرة =  -

الشركة التابعة عند  ألصولدلة صافي القیمة العا×  %20=  1/1/2011الحقوق غیر المسیطر علیها في  -
  التملك.

  

  دینار. 27800=  139000×  %20الحقوق غیر المسیطر علیها = 
  

  ویالحظ من الحل أعاله ما یلي:
  من الشهرة الكلیة للشركة التابعة. %80ما یعادل  أيالشهرة التي تخص الشركة القابضة فقط  إحتسابتم  -
 الشركة التابعة. ألصولأساس صافي القیمة العادلة الحقوق غیر المسیطر علیها على  إحتسابتم  -

  

مع بیان  2011الشركة التابعة للعام  ألصولطفاءات الفروقات بین القیمة الدفتریة والقیمة العادلة جدول إ إعداد .3
 طفاءات. من تلك اإل الحقوق غیر المسیطر علیهاحصة القابضة وحصة 

  

الشركة  ألصولفاء جزءًا من الفروقات بین القیمة العادلة والقیمة الدفتریة بموجب طریقة الملكیة یتم في نهایة كل عام إط
الذي یتعلق به الفرق. ففي  لألصلالعمر المتبقي  أوالتابعة وبما یتناسب مع مقدار النقص الحاصل في قیمة االصل 

التابعة على العمر المتبقي لآلالت  حالة اآلالت مثًال، یتم توزیع الفرق بین القیمة العادلة والدفتریة لآلالت لدى الشركة
من هذا  %80) تتحمل الشركة القابضة 4÷  25000دینار ( 6250سنوات، وبالتالي یستهلك سنویًا مبلغ  4والبالغ 

طفاءات ) مبالغ اإل3. ویبین الجدول رقم (%20ما نسبته  أيالفرق وتتحمل الحقوق غیر المسیطر علیها الباقي، 
  . 2011الخاصة بالعام 
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  )3الجدول رقم (

  2011الشركة التابعة للعام  وٕالتزامات ألصولجدول إطفاء الفروقات بین القیمة العادلة والقیمة الدفتریة 
  

إجمالي إطفاء   إجمالي الفرق  البند

  2011فروقات 

ما یخص القابضة  من 

  2011إطفاء 

)80%(  

الحقوق غیر المسیطر ما یخص 

  2011من إطفاء  علیها

)20%(  

  )1000(  )4000(  )5000(  5000  ةبضاع
  1250  5000  6250  25000  آالت

  200  800  1000  1000  ذمم دائنة
  000  )7760(  )7760(  38800  الشهرة

  450  )5960(  )5510(  صافي مبلغ اإلطفاء
  

  

  ) ما یلي:3یالحظ من الجدول رقم (

قد تم تحمیل الشركة القابضة ، و 2011تم إطفاء كامل فرق البضاعة نظرًا لبیع كامل البضاعة خالل العام  −
 دینار بینما تم تحمیل الحقوق غیر المسیطر علیها بالباقي. 4000

دینار للعام  6250طفاء مبلغ سنوات. وعلیه تم إ 4متبقي البالغ ال اإلنتاجيعلى عمرها  اآلالتتم توزیع فرق  −
 ر المسیطر علیها بالباقي.دینار بینما تم تحمیل الحقوق غی 5000، وقد تم تحمیل الشركة القابضة 2011

 800، وقد تم تحمیل الشركة القابضة 2011تم إطفاء كامل فرق الذمم الدائنة نظرًا لسدداها بالكامل خالل العام  −
 دینار بینما تم تحمیل الحقوق غیر المسیطر علیها بالباقي.

نه لم یتم مع مالحظة أاض الحاصل في قیمتها، نخفمن قیمتها وذلك تبعًا لإل %20فاء طأما الشهرة فتم إ −
 الشهرة فقط تخص الشركة القابضة. ألنغیر المسیطر علیها نظرًا إطفاء للشهرة للحقوق  إحتساب

 

 اإلستثمارفي دفاتر الشركة القابضة والمتعلقة بالتغیر بحساب  2011قیود الیومیة الالزمة في نهایة العام  إثبات .4

  في الشركة التابعة وذلك حسب طریقة الملكیة.
  

 نا سابقًا، تقوم الشركة القابضة بموجب طریقة الملكیة بإثبات ثالث قیود سنویًا هي:كما بیّ 
  

  :2011الشركة التابعة للعام  أرباححصة القابضة من  القید األول:
 2011دینار(انظر قائمة دخل الشركة التابعة للعام  40000یبلغ  2011حققت الشركة التابعة صافي ربح للعام 

×  40000دینار ( 32000نصیب الشركة القابضة من ذلك الربح یبلغ  فإنضمن المثال)، وعلیه والمعروضة 
  ذلك في دفاتر الشركة القابضة بالقید التالي: إثبات)، حیث یتم 80%
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   (ص)التابعة الشركة في  اإلستثمارمن حـ/     32000
  (ص)التابعة الشركة في  اإلستثمار أرباححـ/  إلى     32000  

  

الشركة التابعة قد حسب بنسبة تملك الشركة القابضة، واعتبر المبلغ ربح  أرباحن نصیب الشركة القابضة من حظ أویال
في الشركة التابعة. وفي حالة تحقیق الشركة التابعة لصافي خسارة  اإلستثمارزیادة حساب  إلىیخص الفترة الحالیة وأدى 

  بمقدار حصة الشركة القابضة في الخسارة ویثبت بالخسارة القید التالي: في الشركة التابعة اإلستثمارفیتم تخفیض حساب 
  

  (ص)التابعة الشركة في  اإلستثمارخسارة من حـ/     ×××
  (ص)في الشركة التابعة  اإلستثمارحـ/  إلى      ×××  

  

  

ابعة والتي تخص الشركة الشركة الت ألصولقید إطفاء الفروقات بین القیمة العادلة والقیمة الدفتریة  القید الثاني:

  :2011القابضة والخاصة بالعام 
  

قید  إثبات). ویتم 3دینار وكما هو موضح في الجدول رقم ( 5960یبلغ  2011ن مبلغ اإلطفاء الذي یخص العام إ
  :كما یلياإلطفاء 

  

  (ص)التابعة الشركة  في اإلستثمار أرباحمن حـ/     5960
  (ص)كة التابعة في الشر  اإلستثمارحـ/  إلى      5960  

  

ما سیظهر في  فإندینار، وعلیه  5960في الشركة التابعة بمقدار  اإلستثمارات أرباحن القید أعاله قد خفض ویالحظ أ
  ). 5960 – 32000دینار ( 26040سیكون  (ص)كأرباح استثمار في الشركة التابعة  2011قائمة دخل القابضة للعام 

  

ن كًال من البضاعة أ إلىفي الشركة التابعة بمقدار صافي اإلطفاء فیعود  راتاإلستثما أرباحأما عن سبب تخفیض 
والشهرة قیمت بالنسبة للشركة القابضة بتكلفة عادلة تزید عن قیمتها الدفتریة المثبتة بدفاتر التابعة، في حین تم تقییم 

الشركة التابعة قد  أرباحة القابضة من ن حصفتریة لدى الشركة التابعة. وبما أاآلالت بقیمة عادلة تقل عن قیمتها الد
على ما هو مستخرج من دفاتر الشركة التابعة، یتوجب على الشركة القابضة تعدیل  احتسبت في القید األول أعاله بناءً 

  الفروقات بدفاترها وبمقدار الصافي بین هذه الفروقات وهذا ما تم إثباته بموجب القید الثاني أعاله.
  

  :2011الشركة التابعة للعام  أرباحالقابضة من توزیعات  حصة القید الثالث:

دینار،  15000الشركة التابعة تبلغ  أرباحن توزیعات أ 2011تجزة للشركة التابعة للعام المح األرباحیظهر من قائمة 
 ثباتإیتم وعلیه )، %80×  15000دینار ( 12000الشركة التابعة  أرباححصة القابضة من توزیعات وبالتالي تكون 

  ذلك في دفاتر الشركة القابضة بالقید التالي:
  

  مستحقة القبض  أرباحمن حـ/ توزیعات     12000
  (ص)في الشركة التابعة  اإلستثمار /حـ إلى      12000  
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في الشركة التابعة نظرًا ألنها  اإلستثمارالتي استحقت للشركة القابضة قد خفضت حساب  األرباحن توزیعات ویالحظ أ
  ستثماراتها في الشركة التابعة. إ أرباحستالم القابضة لجزءًا من إتمثل 

  

  نتیجة القیود أعاله، یظهر في القوائم المالیة للشركة القابضة مایلي:
  (قائمة الدخل). 26040في الشركة التابعة  اإلستثمار أرباح. 1
  ).األصولدینار (المیزانیة بجانب  12000مستحقة القبض  أرباح. توزیعات 2
ستخراج رصید حساب ). وقد تم إاألصولدینار (المیزانیة بجانب  164040 (ص)في الشركة التابعة  اإلستثمار. 3

  في الشركة التابعة على النحو التالي: اإلستثمار
  

  1/1/2011 اإلستثماررصید   150000
  2011في الشركة التابعة  اإلستثمار أرباح+   32000

  2011 األصولإطفاء فروقات  -  )5690(
  2011الشركة التابعة  أرباححصة القابضة في توزیعات  -  )12000(

  31/12/2011 اإلستثماررصید   164040
 

 .2011في نهایة العام  الموّحدةالقوائم المالیة  إعداد .5

 في نهایة السنة األولى للتملك سنعرض فیما یلي اإلجراءات الخاصة الموّحدةلتوضیح كیفیة تحضیر القوائم المالیة 
  بذلك:
  الموّحدةقائمة الدخل  إعدادإجراءات 

الحصول على قائمة الدخل لكل من الشركة القابضة والشركة والتابعة ویتم تفریغ البیانات الظاهرة بهما في ورقة  یتم .1
 .الموّحدةالمیزانیة  إعدادعمل، والتي تشبه ورقة العمل المستخدمة في 

الشركة التابعة والواجب إطفاؤها في السنة  وٕالتزامات ألصوللقیمة الدفتریة یتم إظهار الفروقات بین القیمة العادلة وا  .2
مجموع ما یخص  أيالحالیة في عمود التسویات، مع مالحظة إظهار كامل مبلغ اإلطفاء الذي یخص السنة الحالیة 

الشركة  ألصولدلة . ویظهر مبلغ اإلطفاء في حالة زیادة القیمة العاالحقوق غیر المسیطر علیهاالشركة القابضة و 
التابعة عن القیمة الدفتریة في الجانب المدین من عمود التسویات، في حین یظهر الفرق في الجانب الدائن في حالة 

بشكل عكسي، حیث تظهر الزیادة في القیمة  اإللتزامات. وتعامل لألصلزیادة القیمة الدفتریة عن القیمة العادلة 
 لقیمة الدفتریة في الجانب الدائن ویظهر النقص في الجانب المدین من عمود التسویات.عن ا لإللتزاماتالعادلة 

في الشركة التابعة والظاهر في قائمة دخل الشركة القابضة عن طریق جعله  اإلستثمارات أرباححساب  إلغاءیتم  .3
 مدینًا في عمود التسویات.

الشركة التابعة یعود  أرباحجزءًا من  فإن، %100قل عن الشركة التابعة ت ألسهمفي حالة كون نسبة تملك القابضة  .4
الشركة التابعة في الجانب المدین من عمود  أرباحمن  الحقوق غیر المسیطر علیهالألقلیة، لذا یتم إظهار حصة 
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الحقوق غیر ما عن سبب طرح حصة . أالموّحدةالتسویات لیتم طرحه من قیمة الربح الظاهرة في عمود قائمة الدخل 
ن ما یظهر في عمود قائمة الدخل أ إلىفیعود  الموّحدةالظاهر في عمود قائمة الدخل  األرباحمن  سیطر علیهاالم

ومصاریف الشركتین القابضة والتابعة وبالتالي مجموع ربح الشركتین. ونظرًا لوجود  إیراداتیمثل مجموع  الموّحدة
 أرباحفي  الحقوق غیر المسیطر علیهاة طرح حصة الشركة التابعة فیتم في هذه الحال أرباححصة لألقلیة في 

 أرباحمن  الحقوق غیر المسیطر علیهاحصة  إحتسابما عن كیفیة الشركتین. أ أرباحالشركة التابعة من مجموع 
 ) التالي:4الشركة التابعة فیتم كما هو موضح في الجدول رقم (

 

  )4الجدول رقم (

   شركة التابعةال أرباحفي  الحقوق غیر المسیطر علیهاحصة 
  8000  )%20×  40000الشركة التابعة ( أرباحفي  الحقوق غیر المسیطر علیهاإجمالي حصة 

طفاءات الفروقات بین القیمة العادلة من إ الحقوق غیر المسیطر علیهایضاف حصة 
  )3الشركة التابعة (انظر الجدول رقم  ألصولوالدفتریة 

450  

  
  8450  الشركة التابعة أرباحفي  یهاالحقوق غیر المسیطر علصافي حصة 

یتم جمع بنود اإلیرادات والمصاریف الظاهرة في قائمة دخل الشركة القابضة والشركة التابعة ویتم إظهار المجموع في  .5
 عتبار للقیم الظاهرة في عمود التسویات.مع األخذ باإل الموّحدةعمود قائمة الدخل 

  

 على النحو التالي: 2011للعام  موّحدةالعلى ما سبق تظهر قائمة الدخل  وبناءً 

  31/12/2011عن الفترة المالیة المنتهیة في  الموّحدةقائمة الدخل 

  (ص)الشركة   (س)الشركة   البیان
  التسویات

  دائن    مدین     
  الموّحدة

  920000      120000  800000  المبیعات

  725000    5000  )70000(  )650000(  یطرح تكلفة المبیعات

  195000      50000  150000  ربحمجمل ال

 +6250  7760  )10000(  )40000(  یطرح مصاریف إداریة وعمومیة
1000  

)50510(  

  144490      40000  110000  صافي الربح التشغیلي

  0    26040    26040  التابعةالشركة في  اإلستثمار أرباح

          136040  صافي الربح العام
 الحقوق غیر المسیطر علیهاصة ح

  التابعةالشركة  أرباحفي 
    8450    )8450(  

  136040  7250  47250      صافي الربح 
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  أعاله ما یلي: الموّحدةویالحظ من قائمة الدخل 

التابعة الشركة  ألصولبین القیمة الدفتریة والقیمة العادلة الفروقات الجزء المطفأ من  إثباتتم في عمود التسویات  .1
بالجانب المدین لزیاد تكلفة  أثبت)، حیث 5000لجزء المتعلق بالبضاعة (في االمتمثل والذي یخص السنة الحالیة، و 

قیمة زیادة  إلى أدىمما  أیضاً بالجانب المدین  أثبتتدینار) فقد  7760الشهرة (في  اإلنخفاضالمبیعات. أما 
الجانب الدائن بدینار)  1000وفرق الذمم الدائنة (دینار)  6250اآلالت ( إهتالكفرق  وأثبت .المصاریف التشغیلیة

  من عمود التسویات مما خفض قیمة المصاریف التشغیلیة.
  .الموّحدةفي عمود  اإلزدواجیةلمنع في الشركة التابعة  اإلستثمار أرباح إلغاءتم  .2
من عمود الجانب المدین الشركة التابعة وذلك بإظهار القیمة في  أرباح من الحقوق غیر المسیطرحصة  إثباتتم  .3

الشركة  أرباح منالحقوق غیر المسیطر ویطرح حصة  .الموّحدةطرحه من صافي الربح بعمود تم التسویات، لی
  صافي الربح الظاهر بالموّحدة یمثل ما یخص القابضة فقط. ألننظرًا التابعة 

  

ن أیجب القابضة، كما الشركة یتساوى صافي الربح الموحد مع صافي ربح  یةكلطریقة الم إتباعفي حالة : مالحظة
المدین والدائن في عمود مجموع المبالغ الظاهرة في الجانب وى صافي ربح التابعة مع الفرق بین یتسا

  التسویات.
 

  الموّحدةالمحتجزة  األرباحقائمة  إعدادإجراءات 
  تتمثل في التالي: الموّحدةالمحتجزة  األرباحقائمة  إعدادن إجراءات إ

لتابعة وذلك بإظهار القیمة الخاصة بها في الجانب المدین من عمود المدة لدى الشركة ا أولمحتجزة  أرباح إلغاءیتم  .1
 المحتجزة لدى الشركة القابضة في بدایة العام. األرباحهو رصید  الموّحدةما یظهر في عمود  فإنالتسویات، وعلیه 

ین من عمود العام للشركة التابعة بالكامل وذلك بإظهار القیمة الخاصة بها في الجانب المد أرباح إلغاءیتم  .2
 العام للشركة القابضة. أرباحهو  الموّحدةما یظهر في عمود  فإنالتسویات، وعلیه 

لدى الشركة التابعة بإظهار القیمة الخاصة به في الجانب الدائن من عمود التسویات،  األرباحتوزیعات  إلغاءیتم  .3
 إلغاءلشركة القابضة. أما عن سبب لدى ا األرباحهو مقدار توزیعات  الموّحدةما یظهر في عمود  فإنوعلیه 

عتبار ما یخص الشركة القابضة من هذه التوزیعات تمثل توزیعات داخلیة إ  إلىالشركة التابعة فیعود  أرباحتوزیعات 
 .أیضاً  الحقوق غیر المسیطرالجزء الخاص ب إلغاءلم یقبضها مساهمو الشركة القابضة، كما یتم 

 الموّحدةزة لدى الشركة القابضة والشركة التابعة ویتم إظهار المجموع في عمود المحتج األرباحیتم جمع بنود قائمة  .4
 عتبار القیم الظاهرة في عمود التسویات.مع األخذ باإل
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  على النحو التالي: 2011للعام  الموّحدةالمحتجزة  األرباحتظهر قائمة على ما سبق  وبناءً 
  

  31/12/2011في  الموّحدةالمحتجزة  األرباحقائمة 

  (ص)الشركة   (س)الشركة   البیان
  التسویات

  دائن              مدین      
  الموّحدة

  250000    30000  30000  250000  1/1محتجزة  أرباح

  136040  7250  47250  40000  136040  العام أرباح

  )1000000(  3000+12000    )15000(  )100000(  أرباحتوزیعات  -
  286040  22250  77250  55000  286040  31/12محتجزة  أرباح

 

  
  الموّحدةالمیزانیة  إعدادإجراءات 

عد التملك مباشرة ب الموّحدةالمیزانیة  إعدادخالل الفترات التالیة للتملك بشكل مشابه إلجراءات  الموّحدةالمیزانیة  إعدادیتم 
  في نهایة السنة األولى للتملك: الموّحدةختالفات. وفیما یلي اإلجراءات الخاصة بإعداد المیزانیة مع وجود بعض اإل

 یتم الحصول على میزانیة كًال من الشركة القابضة والشركة التابعة ویتم تفریغ البیانات الظاهرة بهما في ورقة العمل. .1

الشركة التابعة وذلك برصید الفروقات في  وٕالتزامات ألصولیتم إظهار الفروقات بین القیمة العادلة والقیمة الدفتریة  .2
یة في عمود التسویات الخاصة بالسنة الحال واإللتزامات األصوللفترة. وبالمقابل یتم إظهار قیم إطفاء فروقات بدایة ا

خر لمكان ظهور قیمة الفروقات في بدایة الفترة وذلك بهدف تخفیض رصید تلك الفروقات. ففي حالة وبالجانب اآل
 5000فترة في الجانب المدین من عمود التسویات (البضاعة والتي تم إظهار الفروقات الخاصة بها في بدایة ال

القیمة العادلة للبضاعة تزید عن القیمة الدفتریة، یتم إظهار الجزء المطفأ من فرق البضاعة  ألندینار) نظرًا 
طفاء كامل الفرق من عمود التسویات، وبالتالي یتم إدینار في الجانب الدائن  5000والخاص بالسنة الحالیة والبالغ 

 رًا لبیع كامل البضاعة التي كانت لدى التابعة عند التملك في السنة الحالیة.نظ

في الشركة التابعة حیث یجعل دائنًا بعمود التسویات، ویتم في الفترات التالیة للتملك  اإلستثماریتم حذف حساب  .3
ركة التابعة في بدایة في الش اإلستثمارفي الشركة التابعة على مرحلتین حیث یحذف رصید  اإلستثمارحذف حساب 

  الفترة ثم یحذف التغیر الذي طرأ علیه خالل العام بالمرحلة الثانیة.
یتم حذف حسابات حقوق الملكیة لدى الشركة التابعة وهي حساب رأس المال ورأس المال اإلضافي واألرباح  .4

  كیة للشركة القابضة فقط.قیم حقوق المل الموّحدةالمحتجزة بجعلها مدینة في عمود التسویات، لیظهر في عمود 
الحقوق غیر  إثباتیتم إظهار قیمة الحقوق غیر المسیطر علیها بالجانب الدائن من عمود التسویات، حیث یتم  .5

المسیطر علیها على مرحلتین األولى تمثل الحقوق غیر المسیطر علیها في بدایة الفترة والثانیة التغیر الذي طرأ على 
الل الفترة. ویمثل التغیر في الحقوق غیر المسیطر علیها خالل الفترة صافي حصة الحقوق غیر المسیطر علیها خ

مطروحًا الحقوق غیر المسیطر الشركة التابعة بعد خصم مبلغ االطفاء الذي یخص  أرباحفي  الحقوق غیر المسیطر
  الشركة التابعة. أرباحفي توزیعات  الحقوق غیر المسیطرمنه حصة 
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ن مجموع المبالغ الظاهرة في الجانب المدین من عمود التسویات مساویًا لمجموع الجانب ن یكو یتوجب أ :1مالحظة
  الدائن.

إظهار مجموع القیم الظاهرة لكل بند في میزانیة الشركة القابضة ومیزانیة الشركة  الموّحدة: تم في عمود 2مالحظة 
  ن وجدت.إیات التابعة، مع مالحظة األخذ بأثر التسویات الظاهرة بعمود التسو 

  وحقوق الملكیة.  اإللتزاماتمع مجموع  األصولمجموع  الموّحدةن یتساوى في المیزانیة یتوجب أ :3مالحظة 
  

 على النحو التالي: 31/12/2011في  الموّحدةتظهر المیزانیة على ما سبق  وبناءً 
 

  31/12/2011كما في  الموّحدةالمیزانیة 

  (ص)الشركة   (س)الشركة   
  التسویات

  دائن                مدین
  الموّحدة

  150000      50000  100000  النقدیة
  240000      40000  200000  ذمم مدینة

  610000  5000  5000  110000  500000  بضاعة
  000  12000      12000  مستحقة القبض أرباح توزیعات

في الشركة التابعة  اإلستثمار
  (ص)

164040      150000+ 

14040  
000  

  581250  25000  6250  100000  500000  آالت بالصافي
  31040  7760  38800      الشهرة

  1612290      300000  1476040  األصولمجموع 
            للغیر اإللتزامات
  280000  1000  1000  100000  180000  ذمم دائنة
  103000    12000  15000  100000  مستحقة الدفع أرباحتوزیعات 

            حقوق الملكیة
  800000    100000  100000  800000  رأس المال

  110000    30000  30000  110000  رأس المال اإلضافي
  286040  20.800  75800  55000  286040  محتجزة أرباح

 +27800        الحقوق غیر المسیطر

5450  
33250  

  1612290  248050  248050  300000  1476040  وحقوق الملكیة اإللتزاماتمجموع 
  

دینار مع تخفیض  12000في میزانیة القابضة والبالغة  مستحقة القبض أرباح زیعاتتو  إلغاءویالحظ من المیزانیة أعاله 
 أرباحفي میزانیة التابعة بنفس المقدار حیث یمثل هذا البند حصة القابضة من توزیعات  مستحقة الدفع أرباحتوزیعات 

  التابعة والذي یمثل مدیونیة متبادلة بین الشركتین.
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  لقابضة والتابعةالعملیات المتبادلة بین ا
تجري في العادة الكثیر من العملیات المتبادلة بین الشركة القابضة والشركة التابعة والتي یتحقق منها للشركة البائعة ربحًا 

  قتراض. راضي واألصول الثابتة القابلة لإلهتالك واإلخسارة، ومن األمثلة على هذه العملیات بیع البضاعة واأل أو
 أوت المتبادلة بین الشركة القابضة والشركة التابعة، وبغض النظر عن طبیعة العملیة (بیع بضاعة تتم معالجة العملیا

تسجیل العملیة في دفاتر الشركة البائعة ودفاتر الشركة المشتریة وبالقیمة المتفق علیها بین بغیره)،  أوقتراض إ أوأراضي 
ل شركة، وإلظهار مدى كفاءة اإلدارة والعملیات التشغیلیة الشركتین. فنتیجة وجود شخصیة مستقلة وسجالت محاسبیة لك

العملیات المتبادلة بین الشركتین في دفاتر كل شركة بالقیمة المتفق علیها بینهما والتي قد تكون  إثباتلكل شركة، یتم 
 إلیهاكلفة مضافًا الت أوالسعر السوقي مطروحًا منه نسبة خصم،  أوالخدمة المتبادلة  أومساویة للسعر السوقي للسلعة 

  هامش ربح. 
  

من معیار  25و 24الفقرات دت خسارة للشركة البائعة، فقد حدّ  أوالعملیات المتبادلة قد ینتج عنها ربح  ألنونظرًا 

الخسائر  أو األرباحبهذه  اإلعترافیتطلب ضرورة عدم  الموّحدةالقوائم المالّیة  إعدادن أ )27المحاسبة الدولي رقم (
 أوالخسائر باألرباح  أو األرباحخارجیة، حیث یطلق على هذه  ألطرافجیلها حتى یتم بیع األصل المعني وبالتالي تأ

 إلىالخسارة غیر المتحققة  أوبالربح غیر المتحقق  اإلعترافغیر المتحققة. ویعود السبب في تأجیل  أوالخسائر المؤجلة 
وحید نتیجة أعمال الشركتین ومركزهما المالي وكأنهما شركة واحدة، ت إفتراضیقوم على  الموّحدةأن مفهوم القوائم المالّیة 

تغییر في الوضع  أينتقال األصل داخلیًا مما ال یترتب علیه بین الشركتین تمثل إ األصولعملیات بیع  فإنونتیجة ذلك 
خسائر داخلیة یتوجب  أو الخسائر الناتجة عن عملیة البیع تعتبر أرباحاً  أو األرباح فإن، لذا الموّحدةالمالي للشركة 

تر الشركة البائعة. وتتم وٕاعادة قیمة األصل لتكلفته األصلیة والتي كانت مثبتة في دفا الموّحدةإلغاؤها في القوائم المالّیة 
  . الحقاً قیود أوراق العمل والتي سیتم شرحها  إثباتثر العملیات المتبادلة عن طریق معالجة أ

  

الخسائر غیر  أو األرباحالعملیات المتبادلة بین الشركة القابضة والتابعة هو معالجة الخاصة ب األخرىومن األمور 
الحقوق غیر المسیطر علیها بربح حصة حصة القابضة بربح التابعة و  إحتسابالمتحققة الناتجة عن هذه العملیات عند 

ربح فیتم في هذه الحالة طرح كامل التابعة وتحقق منها  إلىففي حالة كون عملیة البیع تمت من القابضة التابعة. 

أن الحقوق غیر المسیطر  أي؛ الربح غیر المتحقق من حصة القابضة بربح التابعة وبغض النظر عن نسبة التملك
أطراف خارجیة یجري  إلىكلیًا  أوعلیها ال یتأثر بهذه العملیات. وفي الفترات الالحقة التي یتم فیها بیع األصل جزئیًا 

نتج عن عملیة البیع خسارة للشركة  إذاحصة القابضة بربح التابعة. أما  إلىمتحقق وبالنسبة المتحققة إضافة الربح ال
البائعة وكان البیع من القابضة للتابعة فیجري معالجة الخسارة غیر المتحققة بشكل عكسي، حیث یتم إضافة الخسارة 

  بربح التابعة. حصة القابضة إحتسابغیر المتحققة وطرح الخسارة المتحققة عند 
  

الخسارة غیر المتحققة بین القابضة  أوالقابضة فیتم تقسیم الربح  إلىكانت عملیة البیع قد تمت من التابعة  إذاأما 

(حصة الحقوق غیر المسیطر علیها بربح التابعة)، وذلك حسب نسب تملك كل  واألقلیة(حصة القابضة بربح التابعة)، 

  ر علیها.من القابضة والحقوق غیر المسیط
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خسائر غیر متحققة  أو أرباحعلى ما سبق، یمكن القول أن العملیات المتبادلة بین القابضة والتابعة والتي ینتج عنها  بناءً 

القیام بأمرین؛ األول تسجیل قیود أوراق عمل إلعادة قیمة األصل  الموّحدةالقوائم  إعدادتتطلب في نهایة العام وعند 
خسارة البیع. أما األمر الثاني  أولیة التي كان مثبت بها في دفاتر الشركة البائعة وٕالغاء ربح التكلفة األص إلىالمباع 

حصة القابضة بربح التابعة وحصة الحقوق غیر  إحتسابالخسارة غیر المتحققة عند  أوفیتمثل في معالجة الربح 
  المسیطر علیها في ربح التابعة. 

  

یات المتبادلة من خالل شرح تفصیلي لعملیات بیع البضاعة والتي تعتبر األكثر إلجراءات الخاصة بالعملاوسیتم توضیح 
 شیوعًا وتكرارًا بین الشركة القابضة والشركات التابعة لها.

  

  عملیات بیع بضاعة من القابضة للتابعة
لك البضاعة في التابعة وفي حالة بقاء جزء من ت إلىسیتم في هذا الجزء شرح كیفیة معالجة بیع بضاعة من القابضة 

  . علعملیة البی الفترات المالیة التالیة أوبیع الباقي خالل الفترة التي تم فیها البیع، وكیفیة المعالجة عند نهایة الفترة المالیة 
  

  )4مثال (
 (ص)التابعة  إلىبضاعة  (س)باعت القابضة  1/6/2010، وفي (ص)الشركة  أسهممن  %80 (س)تمتلك الشركة 

 2010دینار، وخالل السنة المالیة  40000 (س)نار، وقد بلغت تكلفة البضاعة المباعة على الشركة دی 50000بسعر 
باقي البضاعة التابعة باعت  2011دینار. خالل العام  45000خارجیة بسعر  ألطرافمن تلك البضاعة  %75تم بیع 
و  2010صافي ربح لألعوام  (ص) دینار. حققت الشركة التابعة 25000خارجیة بسعر  ألطراف (س)من  المشتراة
  دینار. 100000دینار، و  80000على التوالي  2011

  المطلوب: 

 .2011و 2010لألعوام حصة القابضة بربح التابعة  إحتساب .1

 .2011و 2010لألعوام حصة الحقوق غیر المسیطر علیها بربح التابعة  إحتساب .2

 الموّحدةالقوائم المالیة  إعداد، وبیان أثر ما سبق على 2011و 2010ألعوام اقیود أوراق العمل في نهایة  إثبات .3
  .2011و 2010لألعوام 

  

  )4حل مثال (

 .2011و 2010لألعوام حصة القابضة بربح التابعة  إحتساب .1

كامل ربح البیع غیر المتحقق یخصم من حصة  فإنالتابعة،  إلىفي حالة كون بیع البضاعة تم من القابضة 
علیه تظهر حصة القابضة بربح  وال یتأثر الحقوق غیر المسیطر علیها بهذا الربح. وبناءً القابضة بأرباح التابعة 

  التابعة على النحو التالي:
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  2011و 2010لألعوام حصة القابضة بربح التابعة  إحتسابجدول 

2010  2011    
  إجمالي حصة القابضة بربح التابعة   800004  640003

  )%25×  10000( یر متحققةبیع بضاعة غ أرباحیطرح     )2500(

  
  بیع بضاعة متحققة أرباحیضاف   2500

  
  صافي حصة القابضة بربح التابعة  82500  61500

  

  دینار. 2500خصم الربح غیر المتحقق والبالغ  2010نه قد تم في العام ویالحظ أ
  

ضاعة المتحققة والبالغة بیع الب أرباحفقد تم إضافة  2011حصة القابضة بربح التابعة للعام  إحتسابأما عند 
  دینار.  2500

  

  .2011و 2010لألعوام حصة الحقوق غیر المسیطر علیها بربح التابعة  إحتساب .2
عملیة البیع تمت من القابضة  ألننظرًا في هذه الحالة ال تتأثر حصة الحقوق غیر المسیطر علیها بربح التابعة 

تظهر على النحو   2011و 2010لألعوام یها بربح التابعة حصة الحقوق غیر المسیطر عل فإنالتابعة. وعلیه  إلى
  التالي:

  

    2011و 2010لألعوام حصة الحقوق غیر المسیطر علیها بربح التابعة  إحتسابجدول 

2010  2011    
  إجمالي حصة الحقوق غیر المسیطر علیها بربح التابعة   200006  160005
  یها بربح التابعةصافي حصة الحقوق غیر المسیطر عل  20000  16000

 

  .2011و 2010ألعوام اقیود أوراق العمل في نهایة  إثبات .3

 2010للعام  قیود أوراق العمل -

-  
  

  المبیعات والمشتریات إلغاءقید 

  من حـ/ المبیعات    50000
  حـ/ المشتریات (تكلفة المبیعات) إلى       50000  

  

                                                           
3  )80000  ×80%(.  

4  )100000  ×80%(.  

5  )80000  ×20%(.  

6  )100000  ×20%(.  
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تي حدثت خالل العام بین الشركتین، على الرغم من أن كامل قیمة المبیعات والمشتریات ال إلغاءنه تم ویالحظ أ
المشتریات  أو، وذلك إللغاء المبیعات 2010خارجیة خالل العام  ألطرافجزء من تلك البضاعة قد تم بیعه 

   الداخلیة بین القابضة والتابعة.
  

  بیع البضاعة غیر المتحققة أرباح إلغاء
الربح غیر المتحقق  فإنخارجیة،  ألطراف 2010خالل العام  ) قد تم بیعه%75بما أن جزء من تلك البضاعة (

دینار. كما أن قیمة  10000الكلیة التي حققتها القابضة من عملیة البیع والبالغة  األرباحفقط من  %25سیمثل 
من البضاعة  %25من تلك المشتراة من القابضة ستمثل  2010البضاعة المتبقیة لدى التابعة في نهایة عام 

 10000دینار ( 2500، لذا ستظهر تلك البضاعة لدى التابعة بقیمة مضخمة عن تكلفتها األصلیة بمقدار الكلیة
 ×25%.(  

  وعلیه یتوجب إجراء قید أوراق عمل یتم من خالله:
  دینار. 2500تخفیض ربح بیع البضاعة غیر المتحقق والبالغ  -
 دینار. 2500تخفیض رصید البضاعة المضخم بمقدار  -

  

  قید أوراق العمل التالي: إثبات وعلیه یجري
  

  :2010الربح غیر المتحقق وتخفیض المخزون في نهایة عام  إلغاءقید 

  المدة / دخل) آخرمن حـ/ تكلفة المبیعات (مخزون     2500
  المدة (میزانیة) آخرحـ/ مخزون  إلى       2500  

  

، یتم زیادة تكلفة المبیعات الموّحدةالدخل  عمود التسویات في قائمة إلىوبترحیل الطرف المدین في القید أعاله 
 2500مما ینتج عنه تخفیض لمجمل الربح وبالتالي صافي الربح الموحد بمقدار الربح غیر المتحقق والبالغ 

  دینار. 
إلظهار البضاعة  الموّحدةالمدة في المیزانیة  آخرأما الطرف الدائن في القید فیتم من خالله تخفیض مخزون 

  دینار). 10000=  2500 – 12500صلیة (بتكلفتها األ
  2011للعام  قیود أوراق العمل -

، وبما أن 2011السنة التالیة  إلىدینار  2500والبالغة  2010بیع البضاعة غیر المتحققة في العام  أرباحتدویر  یتم
بربح یبلغ  عترافاإل) 2011خارجیة فیتم في هذا العام ( ألطراف 2011كامل البضاعة قد تم بیعها خالل العام 

  القید التالي: إثبات الموّحدةالقوائم المالیة  إعدادوعند  2011دینار. وفي ضوء ذلك یتم في نهایة عام  2500
  

  :2010رصید الربح غیر المتحقق المدور من العام  إثباتقید 

   (ص)في الشركة التابعة  اإلستثمارمن حـ/     2500
  المدة / دخل) أولخزون حـ/ تكلفة المبیعات (م إلى     2500  
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 2500تخفیض تكلفة المبیعات بمقدار  إلىدینار، مما یؤدي  2500بمقدار  ویالحظ أن تكلفة المبیعات قد خفضت
بربح متحقق  اإلعتراف إلىدینار، وهذه بدوره سیؤدي  2500دینار وبالتالي زیادة مجمل الربح وصافي الربح بمبلغ 

  دینار. 2500یبلغ  2011للعام 
  

  ملیات بیع بضاعة من التابعة للقابضةع
في  الموّحدةالقوائم  إعداداإلجراءات المتبعة عند  فإنالقابضة،  إلىفي حالة حدوث عملیات بیع بضاعة من التابعة 

ختالفین في هذه یع من القابضة للتابعة، مع وجود إحد كبیر ما تم شرحه في حالة كون الب إلىهذه الحالة تشابه 
  الحالة هما:

 أوخسارة البیع غیر المتحقق والربح  أومعالجة ربح  فإني حالة كون بیع البضاعة تم من التابعة للقابضة، ف .1
 أوتحمیل القابضة بجزء من هذا الربح خارجیة، یتم عن طریق  ألطرافالخسارة المتحقق عند بیع البضاعة 

بربح التابعة ومن ثم إضافة الربح وذلك بطرح الربح غیر المتحقق من حصة القابضة الخسارة بنسبة تملكها 
حصة الحقوق غیر المسیطر علیها بربح التابعة فیتم تحمیله خارجیة. أما  ألطرافالمتحقق عند بیع البضاعة 

في  واألقلیةالخسائر غیر المتحققة بین القابضة  أو األرباح. والسبب في توزیع األقلیةبنسبة تملك  أيبالباقي، 
خسارة بیع البضاعة قد تم تسجیله وٕاظهاره بسجالت وقوائم الشركة التابعة، مما  أوربح ن أ إلىهذه الحالة یعود 

بما یخصها  األقلیةوالخسائر بنسبة التملك، مما یتطلب تحمیل  األرباحعلى جزء من هذه  األقلیةیعني حصول 
  الخسارة. أومن هذا الربح 

بحساب  (ص)في الشركة التابعة  اإلستثمارحساب  الإستبد بإستثناءبالنسبة لقیود أوراق العمل تبقى كما هي،  .2
 السنوات التالیة لعملیة البیع. أوالمدة في السنة  أولعند إجراء القید الخاص برصید مخزون المدورة  األرباح

القابضة مع عملیة البیع من القابضة للتابعة سیتم  إلىولتوضیح ذلك وتسهیل عملیة المقارنة بین البیع من التابعة 
  ) وكما موضح من المثال التالي:4( تخدام المثال رقماس

  

  )5مثال (
 (س)القابضة  إلىبضاعة  (ص)باعت التابعة  1/6/2010، وفي (ص)الشركة  أسهممن  %80 (س)تمتلك الشركة 

دینار، وخالل السنة المالیة  40000 (ص)دینار، وقد بلغت تكلفة البضاعة المباعة على الشركة  50000بسعر 
باعت القابضة  2011دینار. خالل العام  45000خارجیة بسعر  ألطرافمن تلك البضاعة  %75بیع  تم 2010

صافي ربح  (ص)دینار. حققت الشركة التابعة  25000خارجیة بسعر  ألطراف (ص)من  المشتراةباقي البضاعة 
  دینار. 100000دینار، و 80000على التوالي یبلغ  2011و 2010لألعوام 

  المطلوب:

 .2011و 2010لألعوام حصة القابضة بربح التابعة  ابإحتس .1

 .2011و 2010لألعوام حصة الحقوق غیر المسیطر علیها بربح التابعة  إحتساب .2

القوائم المالیة  إعداد، وبیان أثر ما سبق على 2011و 2010لألعوام قیود أوراق العمل في نهایة  إثبات .3
  .2011و 2010لألعوام  الموّحدة
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  )5حل مثال (

 .2011و 2010لألعوام حصة القابضة بربح التابعة  سابإحت .1

ربح البیع  فإنعملیة بیع البضاعة قد تمت من التابعة للقابضة،  ألنًا حصة القابضة بربح التابعة، ونظر  إحتسابعند 
على  %20:%80بنسبة  أيالتابعة،  أسهممن  بنسبة تملك كل منهما واألقلیةغیر المتحقق یوزع بین القابضة 

  بربح التابعة على النحو التالي: ةالي. وعلیه تظهر حصة القابضالتو 
  

  2011و 2010لألعوام حصة القابضة بربح التابعة  إحتسابجدول 
  

2010  2011    
  إجمالي حصة القابضة بربح التابعة   80000  64000

  )%80×  2500بیع بضاعة غیر متحققة ( أرباحیطرح     )2000(
  متحققة بیع بضاعة أرباحیضاف   2000  

  صافي حصة القابضة بربح التابعة  82000  62000
  

 .2011و 2010للعامین حصة الحقوق غیر المسیطر علیها بربح التابعة  إحتساب .2

غیر المتحققة والناتجة عن  األصولخسائر بیع  أوبربح التابعة بأرباح  الحقوق غیر المسیطر علیهاحصة تتأثر 
القابضة. وعلیه  إلىعملیة البیع تمت من التابعة  ألنبضة والشركة التابعة نظرًا العملیات المتبادلة بین الشركة القا

  تظهر على النحو التالي: 2011و 2010حصة الحقوق غیر المسیطر علیها بربح التابعة للعامین  فإن
  

    2011و 2010لألعوام حصة الحقوق غیر المسیطر علیها بربح التابعة  إحتسابجدول 
  

2010  2011    
  إجمالي حصة الحقوق غیر المسیطر علیها بربح التابعة   20000  16000

  )%20×  2500( بیع بضاعة غیر متحققة أرباحیطرح     )500(

  )%20×  2500بیع بضاعة متحققة ( أرباحیضاف   500  
  

  صافي حصة الحقوق غیر المسیطر علیها بربح التابعة  20500  15500
  

 .2011و 2010ألعوام اقیود أوراق العمل في نهایة  إثبات .3

  2010 قیود أوراق العمل في للعام -
  

  المبیعات والمشتریات إلغاءقید 

  من حـ/ المبیعات    50000
  حـ/ المشتریات (تكلفة المبیعات) إلى       50000  
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م یتغیر ن هذا القید لأو كامل قیمة المبیعات والمشتریات التي حدثت خالل العام بین الشركتین،  إلغاءنه تم ویالحظ أ
  . عما كان علیه في حالة البیع من القابضة للتابعة

  

  بیع البضاعة غیر المتحققة أرباح إلغاء
الربح غیر المتحقق سیمثل  فإنخارجیة،  ألطراف 2010) قد تم بیعه خالل العام %75بما أن جزء من البضاعة (

دینار. كما أن قیمة البضاعة  10000بالغة من عملیة البیع وال التابعةالكلیة التي حققتها  األرباحفقط من  25%
من البضاعة الكلیة، لذا  %25من تلك المشتراة من التابعة ستمثل  2010المتبقیة لدى القابضة في نهایة عام 

  ).%25×  10000دینار ( 2500ستظهر تلك البضاعة لدى القابضة بقیمة مضخمة عن تكلفتها األصلیة بمقدار 
  

  راق العمل التالي:قید أو  إثباتوعلیه یجري 
  

  :2010الربح غیر المتحقق وتخفیض المخزون في نهایة عام  إلغاءقید 

  المدة / دخل) آخرمن حـ/ تكلفة المبیعات (مخزون     2500
  المدة (میزانیة) آخرحـ/ مخزون  إلى       2500  

  

  ن هذا القید لم یتغیر عما كان علیه في حالة البیع من القابضة للتابعة.ویالحظ أ
  

  2011للعام  قیود أوراق العمل -

، وبما أن 2011السنة التالیة  إلىدینار  2500والبالغة  2010بیع البضاعة غیر المتحققة في العام  أرباحیتم تدویر 
بربح یبلغ  اإلعتراف) 2011خارجیة فیتم في هذا العام ( ألطراف 2011كامل البضاعة قد تم بیعها خالل العام 

  القید التالي: إثبات الموّحدةالقوائم المالیة  إعدادوعند  2011ء ذلك یتم في نهایة عام دینار. وفي ضو  2500
  

  :خارجیة ألطرافالربح المتحقق الناتج عن عملیة بیع البضاعة  إثباتقید 

  مدورة  أرباحمن حـ/     2500
  المدة / دخل) أولحـ/ تكلفة المبیعات (مخزون  إلى       2500  
  

، حیث یستخدم حساب (ص)في الشركة التابعة  اإلستثمارمدورة بدًال من حـ/  أرباحخدام حساب نه تم استویالحظ أ
   .مدورة في حالة كون عملیة البیع تمت من التابعة للقابضة أرباح
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  :أسئلة الفصل
  :األول (اختیار من متعدد)التمرین 

  التالیة: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

دینار وكانت صافي  200000بتكلفة تبلغ  (ص) شركةال أسهممن  %80 (س)شركة الاشترت  1/1/2010في  .1

والتي  اإلستثمارن مقدار الشهرة الناتجة عن دینار. إ 180000عند الشراء  (ص)الشركة  ألصولالقیمة العادلة 

 بعد التملك مباشرة تبلغ: الموّحدةتظهر في المیزانیة 
  

  دینار 56000 -د  دینار 36000 -ج  دینار 20000 -ب  دینار  16000 -أ
  

. كان مقدار نقداً دینار  232000بسعر  (ص)الشركة  أسهممن  %80 (س)الشركة اشترت  1/1/2010في  .2

، وكانت القیمة الدفتریة والعادلة دینار 40000بعد الشراء مباشرة  الموّحدةالتي ظهرت في القوائم المالّیة  ةشهر ال

الشركة التابعة عند الشراء  ألصولالعادلة ن مقدار صافي القیمة إ. التابعة متساویة الشركة وٕالتزامات ألصول

 یكون:
  

  دینار 290000 -د  دینار 240000 -ج  دینار 232000 -ب    19200 -أ
  

ونتج عن ذلك عالقة قابضة وتابعة بین الشركتین. كان لدى  (ص) أسهمكامل  (س)اشترت  1/1/2010في  .3

 الثابتة التالیة: األصولعند التملك  (ص)
  

  البیان  القیمة العادلة  القیمة الدفتریة
  سیارات  120000  80000
  اراضي  80000  50000

  

راضي بعد التملك مباشرة، بإفتراض أن القیمة الدفتریة لأل  الموّحدةراضي التي ستظهر في المیزانیة أن قیمة األ 

  لغ:دینار، یب 220000دینار والعادلة  200000لدى القابضة كانت 
  

  دینار 230000 -د  دینار 300000 -ج  دینار 280000 -ب    250000 -أ
  

ونتج عن ذلك عالقة قابضة وتابعة بین الشركتین. ظهرت  (ص) أسهممن  %80 (س)اشترت  1/1/2010في  .4

 بعد التملك مباشرة على النحو التالي: الموّحدةالذمم المدینة لدى القابضة والتابعة وفي المیزانیة 
  

  الموّحدةالمیزانیة   (ص)التابعة   (س)لقابضة ا  البیان

  96000  20000  80000  ذمم مدینة

  بلغ:ت (ص) ن القیمة العادلة للذمم المدینة لدى الشركة التابعةإ
  دینار 100000 -د  دینار 96000 -ج  دینار 20000 -ب    16000 -أ
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تج عن ذلك عالقة قابضة دینار، ون 150000بتكلفة تبلغ  (ص) أسهممن  %75 (س)تملكت  1/1/2010في  .5

دینار وكانت صافي  30000نتیجة التملك تبلغ  الموّحدةوتابعة بین الشركتین، وظهرت شهرة موجبة في المیزانیة 

  دینار. 120000عند التملك  (ص) ألصولالقیمة الدفتریة 

  باشرة تبلغ:بعد التملك م الموّحدةغیر المسیطر علیها التي ستظهر في المیزانیة حقوق إن ما مقدار ال
  

  دینار 45000 -د  دینار 40000 -ج  دینار 37500 -ب  دینار 30000 -أ
  

دینار ونتج عن ذلك عالقة قابضة  135000بتكلفة تبلغ  (ص) أسهممن  %75 (س)تملكت  1/1/2010في  .6

الي وتابعة بین الشركتین، بلغت مجموع حقوق المساهمین لدى القابضة والتابعة بعد التملك مباشرة وعلى التو 

  دینار.  90000عند التملك  (ص) أصولدینار وكانت القیمة العادلة لصافي  120000دینار و 420000

بعد  الموّحدةغیر المسیطر علیها) الذي سیظهر في المیزانیة حقوق ن مقدار حقوق المساهمین (بما فیه الإ

  التملك مباشرة تبلغ:

  دینار 540000 -د  دینار 510000 -ج  دینار 442500 -ب  دینار 420000 -أ
 

ستثمارات الشركة القابضة في الشركة وطریقة الملكیة عند المحاسبة عن إاستخدام طریقة الشراء في حالة  .7

بضة) (القا األمالموزعة في دفاتر الشركة  األرباحن تعالج األرباح من الشركة التابعة یجب أالتابعة، فعند توزیع 

  بإعتبارها:
  قابضةال یتم تسجیلها بدفاتر ال -أ

  المحتجزة األرباحعنها من  أعلنن التوزیعات قد إیرادات طالما أ -ب
  في الشركة التابعة اإلستثمارتخفیض لقیمة  -د      مؤجلة إیرادات  -ج

  

دینار.  2500000الشركة (ب) وذلك مقابل دفع مبلغ  أصولمن صافي  %80تملكت الشركة (أ)  1/1/2011في  .8

دینار. إن مقدار  75000 نقداً دینار وزعت منها  200000قدرها  باحأر  2011حققت الشركة (ب) خالل عام 

 رصید إستثمار الشركة (أ) في الشركة التابعة (ب) یصبح:

  دینار 2700000 -د     دینار 2660000 -ج     دینار 2600000 -ب     دینار 2500000 -أ
  
ة قابضة وتابعة بین ونتج عن ذلك عالق (ص)شركة ال أسهممن  %90 (س) شركةال تملكت 1/1/2010في  .9

دینار علماً  3000التملك یبلغ  رصید شهرة ناتج عن الموّحدةظهر في المیزانیة  31/12/2011الشركتین، وفي 

  من قیمتها المقدر عند التملك. %40في الشهرة بلغ  اإلنخفاضن مجموع بأ

  تبلغ: 1/1/2010إن مقدار الشهرة عند التملك في 
  

  دینار 6250 -د       دینار 3000 -ج    دینار 4200 -ب  دینار 5000 -أ
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بلغ  .دینار 60000مبلغ  31/12/2010في  الموّحدةالمیزانیة بلغ رصید الحقوق غیر المسیطر علیها الظاهر في  .10

كانت نسبة تملك  إذادینار.  16000 األرباحدینار وتوزیعات  40000مبلغ  2011صافي ربح التابعة لعام 

في  الموّحدةالحقوق غیر المسیطر علیها الذي سیظهر في المیزانیة رصید  فإن %75بعة االقابضة في الت

 یبلغ: 31/12/2011
 

  دینار 70000 -د  دینار 66000 -ج  دینار 64000 -ب  دینار 60000 -أ
  

ونتج عن ذلك عالقة قابضة وتابعة بین  (ص)شركة ال أسهممن  %80 (س) شركةال تملكت 1/1/2010في   .11

دینار.  60000دینار والعادلة  50000كان لدى الشركة التابعة بضاعة قیمتها الدفتریة الشركتین، وعند التملك 

یتم من خالل عامود  2010للعام  الموّحدةقائمة الدخل  إعدادمن البضاعة. عند  %60بیع  2010تم خالل العام 

 التسویات تعدیل تكلفة المبیعات بجعلها:
 

    دینار 4000یمة مدینة بق -ب      دینار 6000مدینة بقیمة  -أ
  دینار 4800مدینة بقیمة  -د      دینار 6000دائنة بقیمة  -ج

  

بضــاعة  2009خالل العام  (ص) إلى (س)فإذا باعت  (ص)الشركة  أصولمن صافي  %60 (س)تمتلك الشركة  .12

مــن هــذه الصــفقة  %80 2009خــالل العــام  (ص)دینــار وباعــت الشــركة  200000دینار بمبلغ  150000تكلفتها 

 :هو (س)قیمة الربح غیر المحقق من هذه الصفقة بدفاتر الشركة  فإنسوق الخارجي في ال
  

 ألف دینار 30 -ب        ألف دینار 50 -أ

  ألف دینار 20 -د        ألف دینار 10 -ج
 

  
دینار مع العلم أن تكلفة  50000بضاعة بسعر  (ص)التابعة  إلى (س)القابضة باعت الشركة  1/8/2009في 

كان ما  31/12/2009التابعة. في  أسهممن  %80دینار. تمتلك القابضة  40000بضة كانت القاالبضاعة على 

حققت التابعة . 2010وقد تم بیع هذا الجزء خالل العام  غیر مباعالتابعة من البضاعة لدى  %40یزال هناك 

  دینار. 100000مبلغ  2010صافي ربح للعام 

  

  :ةالتالیسئلة الثالث األجب عن أعاله أعتماد على المعلومات باإل 
  

  یبلغ: 2010رباح التابعة للعام أن مقدار حصة القابضة بإ  .13
    دینار 76000 -ب        دینار 80000 -أ

      دینار 4000 -د        دینار 84000 -ج
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عن البضاعة المباعة من  31/12/2009في  الموّحدةن مقدار مخزون البضاعة الذي سیظهر في المیزانیة إ  .14

  سیكون:بعة التا إلىالقابضة 
      دینار 12800 -ب        دینار 4000 -أ

  دینار 16000 -د        دینار 14000-ج
    

 سیكون: 31/12/2010ثباته في إن قید التسویة الواجب إ .15
  

  المدة حـ/ بضاعة أول إلى 4000  اإلستثمارمن حـ/  4000  -أ
  اإلستثمارحـ/  إلى 4000  المدة أولمن حـ/ بضاعة  4000  -ب
  میزانیة المدة/ آخرحـ/ بضاعة  إلى 4000  دخل المدة/ آخرضاعة من حـ/ ب 4000  -ج
  المدة أولحـ/ بضاعة  إلى 4000  محتجزة أرباحمن حـ/  4000  -د
    ال شيء مما ذكر صحیح  -هـ

  

  

  :ولالصحیحة للتمرین األ  اإلجابات
  

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   
  ب  د  ب  ج  أ  ب  ج  د
9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.     
    أ  د  ج  ج  أ  ج  أ

  

  :الثانيالتمرین 
شراء نتج عن . لقد نقداً دینار  105000بسعر  (ص)الشركة  أسهم من %75 (س)اشترت الشركة  1/1/2010في 

الشراء مباشرة بعد وقد ظهرت میزانیة الشركتین  .عالقة قابضة وتابعة بین الشركتین (ص)الشركة  ألسهم (س)الشركة 
  على النحو التالي:

  

  (ص)الشركة   (س)الشركة   البیان

  العادلةلقیمة ا  القیمة الدفتریة

  25000  25000  185000  النقدیة
  45000  50000  130000  ذمم مدینة

  105000  100000  180000  بضاعة
  85000  105000  100000  آلتا

  20000  20000  60000  سیارات
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      105000  (ص)في الشركة التابعة  اإلستثمار
  280000  300000  760000    األصولمجموع 

 58000 60000  310000  ذمم دائنة

   180000  350000  رأس المال
   20000  75000  اإلضافي رأس المال

   40000  25000  محتجزة أرباح
    300000  760000  وحقوق الملكیة اإللتزاماتمجموع 

  
  .(ص)التابعة الشركة في  اإلستثمار إلثباتالشراء طریقة  (س)الشركة  تبعتإ

  المطلوب:
  .وبعد التملك مباشرة 1/1/2010في  الموّحدةالمیزانیة  إعداد. 1
  .الموّحدةأوراق العمل الخاصة بإعداد المیزانیة قیود  إثبات. 2

  

  

  :الثالثالتمرین 
دینار، وقد نتج عن ذلك عالقة  260000بسعر  (ص)الشركة  أسهممن  %80 (س)اشترت الشركة  1/1/2011في 

، كما (ص)التابعة الشركة في  اإلستثمار اتإلثبالشراء طریقة  (س)الشركة  اتبعتوقد وتابعة بین الشركتین. قابضة 
تین وقد ظهرت میزانیة الشرك. (ص)في الشركة التابعة  اإلستثمارطریقة الملكیة لمعالجة التغیر في حساب  اتبعت

  الشراء مباشرة على النحو التالي:بعد القابضة والتابعة 
  

  1/1/2011كما هي في  (ص) و (س)تین لشركامیزانیة 

  (س)ة الشرك  البیان
  (ص)الشركة 

  الفروقات  القیمة العادلة  القیمة الدفتریة

  000  10000  10000  20000  النقدیة

  0000  60000  60000  130000  ذمم مدینة

  30000 +  160000  130000  180000  بضاعة
  5000 -  65000  70000  100000  آالت بالصافي

  10000 -  40000  50000  125000  أراضي
التابعة  الشركةفي  اإلستثمار

  (ص)

260000        

    335000  320000  815000  األصولمجموع 
          اإللتزامات
  000  45000  45000  290000  ذمم دائنة
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  000  25000  25000  165000  قرض بنك

          حقوق الملكیة
      180000  200000  رأس المال
      60000  100000  اإلضافيرأس المال 

      10000  60000  محتجزة أرباح
      320000  815000  الملكیة وحقوق إللتزاماتامجموع 

  وفیما یلي المعلومات اإلضافیة المتعلقة بالشركة التابعة:
  .سنوات 5 )1/1/2011التملك ( تاریخب (ص)العمر المتبقي لآلالت الموجودة لدى الشركة التابعة  -
وتم بیع الباقي عند التملك  التي كانت موجودة لدى الشركة التابعةالبضاعة من  %60بیع  2011خالل العام تم  -

  .2012خالل العام 

 .2011بقیت األراضي لدى الشركة التابعة لما بعد العام  -

 إنخفاضوجود  2011التابعة فتبین عند مراجعة قیمتها في نهایة العام  ألسهمالناتجة عن تملك القابضة الشهرة  أما -
  من قیمتها عند التملك. %10في قیمتها یعادل 

  على النحو التالي: (ص)والشركة التابعة  (س)القوائم المالیة للشركة القابضة ظهرت  31/12/2011في 
  

  31/12/2011قائمة الدخل عن الفترة المالیة المنتهیة في 
    

  (ص)الشركة   (س)الشركة   البیان

  150000  800000  المبیعات
  )80000(  )650000(  یطرح تكلفة المبیعات

  70000  150000  مجمل الربح
  )10000(  )25000(  وبیعیةرح مصاریف إداریة یط

  60000  125000  صافي الربح التشغیلي
    29600  التابعةالشركة في  اإلستثمار أرباح

    154600  صافي الربح العام
  
  
  

  31/12/2011المحتجزة في  األرباحقائمة 

  
  (ص)الشركة   (س)الشركة   البیان

  10000  60000  1/1محتجزة  أرباح
  60000  154600  العام أرباح

  )25000(  )130000(  أرباحتوزیعات  -
  45000  84600  31/12محتجزة  أرباح
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  31/12/2011المیزانیة كما في 
  

  (ص)الشركة   (س)الشركة   البیان

  2000  10000  النقدیة
  85000  125000  ذمم مدینة

  160000  225000  بضاعة
    20000  مستحقة القبض أرباحتوزیعات 

    269600  (ص)في الشركة التابعة  ماراإلستث
  85000  98000  آالت بالصافي

  50000  90000  أراضي
  382000  837600  األصولمجموع 

      اإللتزامات
  52000  123000  ذمم دائنة
  25000  130000  مستحقة الدفع أرباحتوزیعات 
  20000  200000  قرض بنك

      حقوق الملكیة
  180000  200000  رأس المال

  60000  100000  مال اإلضافيرأس ال
  45000  84600  محتجزة أرباح

  382000  837600  وحقوق الملكیة اإللتزاماتمجموع 
  

  المطلوب:

  الشركة التابعة. أسهمقید الیومیة الالزم في دفاتر الشركة القابضة والمتعلقة بشراء  إثبات .1
 كل من الشهرة والحقوق غیر المسیطر علیها عند التملك. إحتساب .2

مع بیان حصة  2011الشركة التابعة للعام  ألصولجدول إطفاء الفروقات بین القیمة الدفتریة والقیمة العادلة  دإعدا .3
 القابضة وحصة الحقوق غیر المسیطر علیها من تلك اإلطفاء. 

في  تثماراإلسفي دفاتر الشركة القابضة والمتعلقة بالتغیر بحساب  2011قیود الیومیة الالزمة في نهایة العام  إثبات .4
  الشركة التابعة وذلك حسب طریقة الملكیة.

 .2011في نهایة العام  الموّحدةالقوائم المالیة  إعداد .5
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  :الرابعالتمرین 
التابعة بضاعة الشركة  إلىالقابضة باعت الشركة  1/6/2009، وفي (ص)الشركة  أسهممن  %80 (س)تمتلك الشركة 

من تلك بضاعة ما  %20تبین أن  2009السنة المالیة  إنتهاءعند . ینارد 10000محققة ربح یبلغ  دینار 50000بسعر 
التابعة حققت الشركة أطراف خارجیة.  إلىباعت التابعة باقي البضاعة  2010خالل العام  التابعة.الشركة تزال لدى 

 أرباحوزیعات ولم تعلن عن أیة ت دینار، 100000مبلغ  2010دینار وللعام  50000مبلغ  2009للعام  أرباحصافي 
  .على المساهمین

  المطلوب:

 .2010، و 2009ین للعام (ص) التابعة الشركة أرباح من (س) القابضة مقدار حصة الشركة إحتساب .1

  .2009للعام  (ص) التابعة الشركة أرباح حصة الحقوق غیر المسیطر علیها منمقدار  إحتساب .2
في سیتم إثباتها والتي الشركة التابعة  إلىلشركة القابضة االمباعة من بالبضاعة الخاصة أوراق العمل قیود تسجیل  .3

 .الموّحدةالقوائم المالّیة  إعدادعند  31/12/2010و 31/12/2009

  

  

  :الخامسالتمرین 
بضاعة  (س)الشركة  إلى (ص)باعت الشركة  15/4/2009، وفي (ص)الشركة  أسهممن  %75 (س)تمتلك الشركة 

باعت الشركة  18/9/2009دینار. في  90000هي  (ص)على الشركة البضاعة  تكلفة أندینار علمًا  80000بسعر 
باقي  (س)باعت الشركة  14/2/2010في و  ،دینار 45000خارجیة بسعر  أطراف إلىالبضاعة من  %40 (س)

یبلغ  2010و 2009 األعوامخالل  صافي ربح (ص)حققت الشركة  .دینار 80000خارجیة بسعر  أطراف إلىالبضاعة 
  .األرباحدینار ووزعت في كل عام ربع  70000دینار و 80000لتوالي على ا

  المطلوب:
  .2010و 2009 ینللعام (ص) التابعة الشركة أرباح من (س) القابضة مقدار حصة الشركة إحتساب .1
 .2010و 2009للعامین  (ص) التابعة الشركة أرباح حصة الحقوق غیر المسیطر علیها منمقدار  إحتساب .2

في سیتم إثباتها والتي الشركة القابضة  إلىالشركة التابعة المباعة من بالبضاعة الخاصة وراق العمل أقیود تسجیل  .3
 .الموّحدةالقوائم المالّیة  إعدادعند  31/12/2010و 31/12/2009

  
  
  



 

 

  
  

  محور محاسبة التكالیف

  مفهوم التكالیف ومصطلحات التكلفة  الفصل السادس:
  

  المحتویات
 

  الصفحة  

  178  أهداف الفصل التعلیمیة

  179  مقدمة

  180  أهداف محاسبة التكالیف 

  180  عناصر التكلفة

  المواد المباشرة 
  المباشرة  األجور

   یة)التكالیف الصناعیة غیر المباشرة (األعباء اإلضاف

181  
181  
181  

  182  مصطلحات لعناصر التكلفة

  األولیةالتكالیف 
  التكالیف المتغیرة
  التكالیف الثابتة

  التكالیف المختلطة

182  
183  
184  
185  

  187  قائمة التكالیف

  191  الفصل أسئلة
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  أهداف الفصل التعلیمیة

  ألمور التالیة:القارىء ملمًا با ن یكونع أبعد دراسة هذا الفصل یتوق

 .محاسبة التكالیف في المنشأةتوضیح أهمیة  •

 .من خالل عناصر التكلفةوالمنتج  اإلنتاجتحدید تكلفة  •

 تبویب عناصر التكالیف ومعرفة المصطلحات التكالیفیة •

 .قائمة التكلفة للبضاعة المصنعة والبضاعة المباعة في المنشأة الصناعیة إعدادمعرفة كیفیة  •
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 مقدمة .1

ودعمًا  لإلدارةخدمة وذلك تعتبر محاسبة التكالیف من فروع علم المحاسبة التي تهتم بقیاس التكلفة لهدف تم تحدیده 
وتختلف وتطورها.  أداؤهامما یكسبها میزة تؤثر على  اإلداریةالقرارات تخاذ ة وظائفها الرقابیة والتخطیطیة وإ ارسملم

على وجه الخصوص في حین أن المحاسبة  اإلدارةة المالیة بأن األولى تسعى لخدمة محاسبة التكالیف عن المحاسب
. جهات حكومیة وغیرهامثل الموردین والعمالء والعمال والموظفین و  داخل وخارج المنشأة أطرافالمالیة تخدم عدة 

وقائمة الدخل وقائمة  ز الماليالمركبإعداد تقاریر مالیة تحتوي على یقوم المحاسب المالي وفي نهایة كل فترة مالیة 
هذه التقاریر على  ویتم توزیعداخلیة وخارجیة.  أطرافوفي العدید من الشركات یستخدم هذه القوائم التدفق النقدي، 

داخل المنشأة  اإلقتصادیةعلى حركة الموارد  فتركز محاسبة التكالیف أما األطراف المهتمة في خارج المنشأة وداخلها.
الالزمة  اإلداریةإلتخاذ القرارات  اإلدارةالخدمات وتقدیم المعلومات التي تطلبها  أو اإلنتاجتكالیف وتقوم بتحدید 

. وتقوم بتحدید تكلفة البضاعة المباعة وتكلفة مخزون آخر المدة إلستخدامها األمثلبالطریقة  لتسییر أعمال المنشأة
  . في التقاریر المالیة

  

التكلفة والتعرف على  إحتسابمحاسبة التكالیف من حیث كیفیة  أساسیات إلىرق في هذا الفصل الدراسي سیتم التط
جمیع وتسجیل بیانات التكالیف من ممارسة محاسبة التكالیف توتتطلب  .التكالیف ومحاسبمصطلحات یستخدمها 

اج تحت التشغیل التام واإلنت اإلنتاجوتقییم المخزون السلعي من  اإلنتاجومصروفات بغرض قیاس تكلفة  وأجورمواد 
  . في نهایة الفترة المحاسبیة وبالتالي قیاس األرباح عن الفترة عن طریق مقابلة اإلیرادات بالتكالیف

  

على تجمیع  فبعد أن كان تحدید التكلفة یعتمد عادةً  كبیراً  وقد تطور أسلوب محاسبة التكالیف في قیاس التكلفة تطوراً 
للتكلفة عن طریق تحدیدها قبل بدء  محاسبة التكالیف تهتم بالقیاس المحدد مقدماً التاریخیة بدأت  أو الفعلّیةالبیانات 

هتمام بمفهوم "مراكز اإل إلىغیر المباشرة وقد دعا هذا  للتكالیفالفعلي واستخدمت معدالت التحمیل التقدیریة  اإلنتاج
وبالتالي یكون لها  معینةوظائف  هالدوائر نشاط  أومراكز  إلى اإلقتصادیةتقسیم الوحدة بمعنى محاولة  التكلفة"

 أو سواء كان فعلیاً  اإلنتاجوقد ساعد إتباع مفهوم مراكز التكلفة على زیادة الدقة في قیاس تكلفة  الخاصة بهاتكالیفها 
دراسة سلوك عناصر التكالیف في مواجهة تقلبات حجم  إلى أیضاً كما دعا إتباع هذا األسلوب  معیاریاً  أو تقدیریاً 
 واإلحصاء وبحوث العملیات وغیرها الریاضیاتبعلوم  یاس التكلفة بطریقة سلیمة یتم اإلستعانة. ولتحقیق قاإلنتاج

وأصبحت  مستوى متقدمالمعایرة وبذلك بلغت الدقة في قیاس التكلفة  إلىمن التقدیر  أیضاً وتطور مفهوم القیاس 
  .س الوقتالتكالیف المعیاریة أداة لقیاس التكلفة والرقابة علیها في نف

  

معاییر األداء والتكالیف والموازنات  إعداد من خاللفي التخطیط والرقابة  هاماً  محاسبة التكالیف دوراً  تلعبو 
ة والقیام بلیالمستق أوومصروفات عن طریق تقدیم البیانات التاریخیة  وأجورالتخطیطیة لعناصر التكالیف من مواد 

فة في تجمیع التقدیرات والتنسیق بینها وٕاعدادها في صورة خطة شاملة " بین اإلدارات المختلاإلتصالبدور "ضابط 
قصد وی اإلداریة. كما تخدم محاسبة التكالیف عنصر الرقابة لتكالیف النشاط الجاري خالل الفترة التكالیفیة المستقلة

ولعل  لیةو ؤ بالمسوربطها  اإلنحرافاتوقیاس  لمعاییر مخططة مقدماً  الفعلّیةبالرقابة على التكالیف إخضاع التكالیف 
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هذا الهدف یعتبر من أهم أهداف محاسبة التكالیف خاصة في عالم الیوم المتمیز بالتقدم الصناعي والتكنولوجي الكبیر 
   . اإلنتاجالمستمر في أسعار عوامل  واإلرتفاع اإلستثماراتبزیادة حجم  أیضاً والمتمیز 

  أهداف محاسبة التكالیف .2

  :لعل من أهمها مایلياألهداف عدد من وسیلة لتحقیق تعتبر محاسبة التكالیف 
ومصروفات  وأجورتقوم محاسبة التكالیف بتجمیع وتسجیل بیانات التكالیف من مواد  :اإلنتاجقیاس تكالیف  )1(

التام واإلنتاج  اإلنتاجخالل فترة معینة من الزمن وتقییم المخزون السلعي من  اإلنتاجبغرض قیاس تكلفة 
هایة الفترة المحاسبیة وبالتالي قیاس األرباح عن الفترة عن طریق مقابلة اإلیرادات تحت التشغیل في ن

  .بالتكالیف
 هاماً  تلعب محاسبة التكالیف دوراً حیث  :توفیر البیانات والمعلومات الالزمة لتخطیط تكالیف النشاط الجاري )2(

موازنات التخطیطیة لعناصر التكالیف معاییر األداء والتكالیف وال إعداد من خاللفي التخطیط والرقابة وذلك 
" بین اإلدارات المختلفة في تجمیع التقدیرات اإلتصالومصروفات والقیام بدور "ضابط  وأجورمن مواد 

  .والتنسیق بینها وٕاعدادها في صورة خطة شاملة لتكالیف النشاط الجاري خالل الفترة التكالیفیة
وقیاس  لمعاییر مخططة مقدماً  الفعلّیةالتكالیف إخضاع التكالیف قصد بالرقابة على یُ و  :لرقابة على التكالیفا )3(

ولعل هذا الهدف یعتبر من أهم أهداف محاسبة التكالیف خاصة في عالم  بالمسؤولیةوربطها  اإلنحرافات
 المستمر واإلرتفاع اإلستثماراتبزیادة حجم  أیضاً الیوم المتمیز بالتقدم الصناعي والتكنولوجي الكبیر والمتمیز 

   . اإلنتاجفي أسعار عوامل 
: اإلستثماري اإلنفاقمثل  األخرى اإلداریةالقرارات  أوالتسعیر للمنتجات في مجاالت  اإلداریةترشید القرارات  )4(

قرارات إداریة سلیمة في  إتخاذبالبیانات التي تساعدها في  اإلدارةإمداد  إلىتهدف محاسبة التكالیف  یثح
عدد وبصفة عامة في المشكالت التي تتعلق باالختیار بین  اإلستثماري نفاقاإلفي مجال  أوتسعیر منتجاتها 

  من البدائل.

  التكلفة  عناصر .3

تكالیف صناعیة وتكالیف  إلىعدة تصنیفات مثًال یمكن تصنیفها حسب الوظیفة  إلىیمكن تصنیف عناصر التكلفة 
نوعین: التكالیف المباشرة والتكالیف  إلىتصنیفها وغیرها ویمكن  واإلداریةغیر صناعیة والتي تشمل التكالیف البیعیة 

ناصر تلك التي تصنف ععناصر التكلفة ات صنیفأهم ت المتغیرة والتكالیف الثابتة ومن : التكالیفإلى أوغیر المباشرة 
كما  غیر المباشرةالصناعیة ثالثة عناصر وهي المواد المباشرة واألجور المباشرة والتكالیف  إلىالتكلفة الصناعیة 

  ي:یل
  .Direct materialsالمواد المباشرة  -
  .Direct laborالمباشرة  األجور -
  .Manufacturing overhead التكالیف الصناعیة غیر المباشرة (األعباء اإلضافیة) -
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یضًا سهولة الرقابة على د قیاس تكلفة شيء معین وأنهذا التصنیف في سهولة تتبع التكالیف وحصرها ع ویساعد
  كما سیرد معنا الحقًا. اإلنحرافاتالیف وقیاس عناصر التك

 

  المواد المباشرة
على وحدات  إقتصادیةقیاسها بطریقة  أوتكلفتها  التي یسهل تتبعهي العنصر المادي الملموس من المواد الخام  الموادو 

والحبر في صناعة  والحدید في صناعة السیارات والورق األثاثثل: األخشاب والقماش واإلسفنج في صناعة مالمنتجات 
یمكن تحدید الكمیة التي تم إستخدامها  أووحدات المنتجات النهائیة تكلفتها على  یسهل تتبعهذه المواد . فجمیع الكتب

 أو اإلنتاجوهناك من المواد التي یصعب تتبعها لوحدات  وحدات المنتج.المرتبطة ب تكالیفهاتحدید منها، وبالتالي یمكن 
وذلك بسبب إنخفاض قیمتها المادیة مثل المسامیر والغراء والبراغي مثًال في صناعة  قتصادیاً إ تبعها غیر مجديیكون ت
  وهذه تعتبر مواد غیر مباشرة.  األثاث

  

  المباشرة األجور

العمال الذین یقومون بتشغیل آالت التفصیل  أجورمثل:  اإلنتاجالعمال الذین یعملون بصورة مباشرة على  أجورهي 
العمال الذین  أجور أماالعمال الذین یشرفون على آالت صب البالستیك.  وأجور، األثاثتشطیب في صناعة وال قطیعوالت

المهندسین والمشرفین فتعتبر أجورًا غیر مباشرة. وللسبب نفسه  أجورالمنتجات مثل  إنتاجال یعملون بصورة مباشرة على 
أجورًا غیر مباشرة، ألنها ال تصرف مباشرة على  اإلنتاجإدارة مدیر  وأجورعمال الصیانة والنظافة والحراسة  أجورتعتبر 
  .ة منتجاتتخص عدّ  لكنو وحدات منتج معین  إنتاج

  

  اإلضافیة) الصناعیةالتكالیف الصناعیة غیر المباشرة (األعباء 
ن العناصر التي تشمل كل عناصر التكالیف الصناعیة فیما عدا المواد المباشرة واألجور المباشرة، وتضم العدید موهذه 

  هي:كالیف ثالثة عناصر و توتتضمن هذه التختلف في طبیعتها وأهمیتها وسلوكها تجاه تغیرات حجم النشاط، 
  

  أوًال: المواد غیر المباشرة 

مثل: مواد الصیانة وقطع  اإلنتاجوحدات یصعب تتبعها ل أو وتشمل هذه المجموعة المواد التي ال یمكن تتبعها
  مواد المباشرة ضئیلة القیمة التي ال تبرر إعتبارها موادًا مباشرة.الغیار والوقود وال

  غیر المباشرة األجورثانیًا: 

المشرفین والمهندسین  أجورالعمال الذین ال یعملون بصورة مباشرة على الوحدات المنتجة مثل:  أجور وتشمل
  .وغیرها عمال الصیانة والحراسة وأجورعمال المناولة  وأجور

  

  األخرى تكالیفالثالثًا: 

تدرج ضمن المجموعتین  الصناعیة التي تتحملها المنشأة في سبیل القیام بمهمتها الصناعیة ولم التكالیفوتشمل 
والهاتف والضرائب والرسوم واإلیجارات، وتكالیف ستهالكات نة لآلالت والكهرباء والمیاه واإلالصیا مثل السابقتین

  ر مبنى المصنع. وعالجهم وٕایجا اإلنتاج إدارةنقل عمال 
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  وبالتالي یمكن تلخیص عناصر التكلفة كما یلي:
 .  Direct Material (DM)مواد مباشرة  .1

 .Direct Labor (DL) المباشرة  األجور .2

 .Manufacturing Overhead (OH) ) تكالیف صناعیة غیر مباشرة (ت.ص.إضافیة .3

  :إلىوتقسم 
 Indirect Material .  مواد غیر مباشرة -

  . Indirect Laborمباشرة  غیر أجور -

 .  Others أخرى -

  

 مصطلحات لعناصر التكلفة  .4

التكالیف وبالتالي هناك مجموعة من  سبومحایستخدمها  خاصةلهذا العلم لغة  أصبحمع تطور محاسبة التكالیف 
 مصطلحة ـالصناعی المنشآتومن ضمن المصطلحات المستخدمة في . إلیهابد من التعرف  المصطلحات التي ال

للداللة على مجموع تكلفة المواد المباشرة واألجور المباشرة، وكذلك تكلفة التحویل  Prime cost األولیةة ـالتكلف
Conversion cost  ویطلق  المباشرة والتكالیف الصناعیة غیر المباشرة. األجوروتستخدم للتعبیر عن مجموع تكلفة

والتكالیف  المواد المباشرة واألجور المباشرةتكالیف  على كل من Manufacturing costمصطلح تكلفة الصنع 
وتكالیف غیر  وأجور. ویمكن تلخیص مصطلحات التكالیف الخاصة بعناصر التكلفة من مواد الصناعیة غیر المباشرة

  مباشرة كما یلي:
  

 تكالیفوهي عبارة عن مجموع  Manufacturing Costتكلفة الصنع 

  )ة  + تكالیف صناعیة غیر مباشرة (ت.ص.إضافیةاشر المب األجور= المواد المباشرة  + 
  

 تكالیف وهي عبارة عن مجموع Prime cost  األولیة التكالیف

  المباشرة + مواد مباشرة األجور=      
  

 مجموع تكالیف وهي عبارة عن Conversion Cost التشكیل  أوتكلفة التحویل 

  )ص.إضافیةالیف صناعیة غیر مباشرة (ت.مباشرة + تك أجور=     
  

المحاسبة المالیة  إجراءاتغیر صناعیة وتكون ضمن  أخرىمصاریف  أوعناصر تكلفة  أیضاً وفي المنشأة یوجد 
المصاریف في  أوتلخیص عناصر التكالیف  أولذا یمكن تصنیف  ولیس محاسبة التكالیف ویطلق علیها تكالیف فترة

 كما یلي:حسب الوظیفة المنشأة الصناعیة 
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  Functionكالیف حسب الوظیفة تصنیف الت
  

  بند من بنود قائمة التكالیف                                          Product Costتكلفة منتج       
  اإلنتاجتحمل على                                                                 

            

  
  
  
  

  من بنود قائمة الدخل                                               Period Costتكالیف فترة           
          

  

  
مثل المواد المباشرة  اإلنتاجبسلوك وحدات ترتبط  أي تكالیف متغیرة إلىتصنف عناصر التكالیف ن یمكن أوأیضًا 

هي التكالیف الثابتة وهي  أخرىلیف وتكا اإلنتاجوثابتة على مستوى وحدة  اإلنتاجوهي تكون متغیرة على مستوى 
مثل اإلستهالكات واإلیجارات ومصاریف التأمین وغیرها وتكون هذه التكالیف ثابتة  اإلنتاجالتي ال ترتبط بوحدات 

ومتغیرة بالتناقص على مستوى وحدة المنتج فكلما زاد عدد الوحدات المنتجة كلما قل  اإلنتاجعلى مستوى وحدات 
التي تخلط في داخلها نوعین من التكلفة: التكلفة الثابتة  أیضاً ومن التكالیف  .من التكالیف الثابتة اإلنتاجنصیب وحدة 

وتالیًا نوع  شبه المتغیرة. أوالتكلفة شبه الثابتة ما یسمى ب أو، Mixed Cost التكالیف المختلطة أيوالتكلفة المتغیرة 
  .من التفصیل عن التكالیف المتغیرة والثابتة والمختلطة

 

  :)Variable Costs( التكالیف المتغیرة
، بمعنى أنه وبنفس النسبة تعرف التكالیف المتغیرة بأنها التكالیف التي یتغیر مجموعها طردیًا مع التغیر في حجم النشاط

 5طلب سیارة یت إنتاجكان  إذامثًال ف ،%20مثًال یزداد مجموع التكالیف المتغیرة بنسبة  %20زاد حجم النشاط بنسبة  إذا
دینار تكون تكلفة اإلطارات التي یجب تحمیلها على تكالیف السیارة  20إطارات، فإذا إفترضنا أن سعر اإلطار الواحد 

تبقى ، وهذا بدوره یعني أن التكلفة المتغیرة للوحدة ینارد 500سیارات تكون تكلفة اإلطارات  5 إنتاجدینار وٕاذا تم  100
 إنتاجتكلفة إطارات، وأن عدد السیارات هو مقیاس النشاط لذلك عند  اً دینار  100 إلىج ثابتة، فكل سیارة في مثالنا تحتا

دینار ویمكن تمثیل دالة التكالیف المتغیرة كما في الشكل  20000=  )100×200سیارة تكون تكلفة اإلطارات ( 200
)1.( 

 
 
 
 

  

Manufacturing  

  الصنع تكلفة

Admin 

  إداریة تكالیف

 
Selling  

  تسویقیة تكالیف
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  ) دالة التكالیف المتغیرة1الشكل (

  

(ك) ازدادت التكالیف  إلىلة عند عدم وجود نشاط من نقطة الصفر وعندما ازدادت وحدات النشاط لقد بدأت هذه الدا
 إلىدالة التكالیف  ، مما جعل الدالة خطًا مستقیمًا وهذا الخط یعرف بدالة التكالیف، ویشیر میل)ص( إلىبصورة طردیة 

الصناعیة  المنشآتمثًال في فة المتغیرة لوحدة النشاط ثابتة. التكل فإنالتكلفة المتغیرة للوحدة ونظرًا ألن الدالة خط مستقیم 
هي نجد أن المواد المباشرة واألجور المباشرة وبعض التكالیف الصناعیة غیر المباشرة وبعض المصروفات التسویقیة 

  تكالیف متغیرة.
  

  :)Fixed Costs(التكالیف الثابتة 

وذلك ضمن مدى معین  یتغیر مجموعها مع التغیر في حجم النشاط تعرف التكالیف الثابتة على أنها التكالیف التي ال
نقص تبقى هذه التكالیف على حالتها ویتم  أو، وعلیه فإذا زاد حجم النشاط Relevant Range المدى المالئمیسمى 

  ).2تمثیل دالة هذه التكالیف بیانیًا كما في الشكل (
  

  

  
 

  
  
  
  
  

  ) الرسم البیاني لدالة التكالیف الثابتة2الشكل (
 

 2000 أووحدة  1000كان عدد وحدات النشاط  إذادینار  2000من الرسم البیاني نجد أن التكالیف الثابتة ستبقى 
÷ د  2000د ( 2 هي وحدة 1000 إنتاجوحدة عند الثابتة لل تكلفةالوحدة وهذا یعني أن متوسط  3000حتى  أووحدة، 
د، و بالتالي نجد أن هناك عالقة عكسیة بین  1التكلفة الثابتة للوحدة هي وحدة تكون  2000 إنتاجوحدة) وعند  1000

  التكالیف        
 3000  دالة التكالیف الثابتة 

        2000  

      
  

  1000  

          

    1000  2000  3000  وحدات النشاط

  لمتغیرةا التكالیف دالة
  التكالیف

  ك   النشاط

  ص 
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الضرائب و ، اإلداریةتب اإلیجار والروا اإلستهالك أمثلة التكالیف الثابتة ومن منها، اإلنتاجهذه التكالیف ونصیب وحدات 
  . الثابتة وغیرها والرسوم السنویة

  

  :)Mixed Costs( المختلطةالتكالیف 
تحمل صفات من التكالیف المتغیرة وصفات من التكالیف الثابتة، فمثًال نجد أن تكلفة الكهرباء هذه التكالیف كما ذكرنا 

عدد وحدات  أوتعتمد على ساعات التشغیل متغیرة  تكلفةوهي  كهرباء مستخدمة في تشغیل اآلالت إلىیمكن تقسیمها 
النوع الثاني فهو رسوم على فاتورة الكهرباء وهذه ال ترتبط تكلفتها باإلنتاج وبالتالي تكون قیمها ثابتة عبر  أما اإلنتاج
  .الزمن

  

تكالیف عند نقطة الصفر إجمالي ال فإن). وفي هذا الشكل 3في الشكل ( كمابیانیًا المختلطة ویمكن تمثیل دالة التكالیف 
تصبح عنده إجمالي ) ك(مستوى  إلىتساوي (أ) وهذا المبلغ یساوي قیمة التكالیف الثابتة ولكن عند زیادة حجم النشاط 

  أ) وأن التكالیف الثابتة هي (أ). -عندها تكون التكالیف المتغیرة هي (ص )ص(التكالیف 
  التكالیف                                                                                             

 

                                                                                                       
                                 

  ص                                                                         
                                                                            

                                                                                                 

  أ                                                                                                               
ك                                                                                                                النشاط                          

  التكالیف شبه المتغیرة دالة ):3شكل (
  

شقیها وهما التكالیف المتغیرة والتكالیف الثابتة، ویتم ذلك  إلىیجب فصل هذه التكالیف  داریةاإلقرارات الولخدمة أغراض 
  وتوضیحها كما یلي:عدة طرق مثل طریقة الحد األعلى واألدنى  بإستخدام

  

   Low  Method  –Highوأدناه   طریقة أعلى نشاط 

عرف بنقطة ابتة بإستخدام مشاهدتین من البیانات أحدهما تُ متغیرة وث إلىهذه الطریقة بفصل التكالیف شبه المتغیرة  تقوم
أعلى مستوى نشاط وأدناه یتم تحدید التكالیف  وبعد تحدیدعرف بنقطة النشاط المنخفضة. النشاط المرتفعة والثانیة تُ 

المیل یمثل التكلفة  المناظرة لهذه المستویات. ولتقدیر التكالیف بإستخدام هذه الدالة فإنه یجب معرفة میلها وتقاطعها ألن
  المتغیرة للوحدة وأن التقاطع یمثل التكالیف الثابتة.  
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وبطبیعة الحال یجب تبریر وجود عالقة نظریة بین وحدات النشاط والتكالیف ألنه بدون وجود هذه العالقة تكون النتائج 
  غیر مفیدة ولبیان طریقة حساب میل وتقاطع خط الدالة سیتم اإلعتماد على البیانات التالیة:

  

  )1( مثال
الشركات كما في الجدول  إحدىالتي توفرت من سجالت تكالیف الصیانة یانات عن ساعات العمل المباشرة و اآلتي ب

)2:(  
  ) ساعات العمل وتكالیف الصیانة2جدول (

  تكالیف الصیانة  ساعات العمل  الحالة

  116  
153  
140  
120  
180  
150  
  

859  

684  
723  
873  
687  
876  
750  
  

4593  

  
  
  
  

  المجموع
  

  :المطلوب
  یانة.تحدید میل وتقاطع دالة تكالیف الص

  

  )1حل مثال (
في المثال أعاله ساعات العمل هي مقیاس النشاط وهي العامل المستقل وتكالیف الصیانة هي العامل التابع، ومن 

ساعة، وأن التكالیف المناظرة لهذین المستویین  116ساعة وأقل مستوى للنشاط  180البیانات یكون أعلى مستوى نشاط 
  ى التوالي، وبعد تحدید هذه البیانات یتم حساب میل دالة التكالیف كالتالي:عل اً دینار  684و، اً دینار  876هي 

  دنانیر  3   =    684 – 876   التغیر في التكالیف           =  (ب) المیل
  116 – 180   التغیر في النشاط                          

                                

دنانیر لكل ساعة عمل. ولتحدید التكالیف الثابتة یتم التعویض في معادلة دالة  3رة تساوي وهذا یعني أن التكلفة المتغی
ن أوهي إجمالي التكالیف معروفة و  )ص(قیمة المرتفعة فعند النقطة المنخفضة مثًال  أو التكالیف عند النقطة المنخفضة

في عدد وحدات النشاط وهي  )ب(تضرب قیمة  وعندما أیضاً وهي المیل المحسوب بالمعادلة السابقة معروفة  )ب( قیمة
وبتعویض القیم (التكالیف الثابتة)  )أ(المجهول الوحید هو  فإن، وبالتالي تغیرةإجمالي التكالیف الممثًال ینتج لدینا  )س(

  تساوي: )أ(تكون قیمة  النقطة المنخفضة الخاصة بها عند
  

 اً دینار  336أ  =     ومنها  116×  3= أ + 684
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  عد تحدید التكالیف الثابتة والمتغیرة للوحدة تكون دالة التكالیف كالتالي:وب
  س 3+  336ص = 

  

 150إفترضنا أن مستوى النشاط المتوقع خالل الفترة المقبلة هو  إذاللتنبؤ بالتكالیف فمثًال  أیضاً تستخدم هذه المعادلة و 
  تكالیف الصیانة المتوقعة ستكون كالتالي: فإنساعة عمل، 

  ًا.دینار   786=    دنانیر  3× ساعة   150+    336لیف الصیانة = تكا
  

تمتاز هذه الطریقة بسهولتها وبساطتها وأنها تعتمد على مشاهدتین بدًال من مشاهدة واحدة كما في حالة طریقة تحلیل 
، ومن عیوبها ي معینوالتي تقوم بتحلیل شخصي من قبل المحاسب للتكالیف المتغیرة والثابتة لحساب تكالیف الحسابات

) مشاهدات تم إستخدام مشاهدتین منها فقط، 6المتوفرة لدى المنشأة، ففي مثالنا كان لدینا ( األخرىأنها تهمل البیانات 
المستوى المنخفض قد یمثل  أووكذلك قد ال تشكل النقطتان العالیة والمنخفضة مستویات نشاط عادیة. فالمستوى العالي 

  ظاهرة غیر طبیعیة.
  

  قائمة التكالیف 
تساعدها  يلك اإلدارة إلىاألداة التى یتم من خاللها توصیل ما توفره محاسبة التكالیف من معلومات  هيقائمة التكالیف 

  :مایلي الفرق بین قوائم التكالیف والقوائم المالیةو  على القیام بوظائفها.
  لیة تحتوى على معلومات إجمالیة.على معلومات تفصیلیة بینما القوائم الما يقوائم التكالیف تحتو  -1
بینما یتم نشر معلومات  مات قوائم التكالیف ال یتم نشرهامعلو وبالتالي  اإلدارةقوائم التكالیف تعد أساسًا لخدمة  -2

  القوائم المالیة.
  

ضاعة التامة التام وتسمى قائمة تكلفة الب اإلنتاجد من خاللها تكلفة الصنع وتكلفة لقائمة تكالیف یحدّ  جفیما یلي نموذو 
  ) التالي:4في شكل رقم ( حكما هو موض Cost of goods manufacturedالصنع 

  

  مواد خام أول المدة  ×  
  زائد: مشتریات مواد خام  ×  

  تكلفة المواد الخام المتاحة لإلستخدام  )×(  
  ناقص: مواد خام آخر المدة  )×(  
  اإلنتاجمواد مباشرة مستخدمة في    ×
  مباشرة أجور   ×
  التكالیف الصناعیة غیر المباشرة:    
  مواد غیر مباشرة ×  
  غیر مباشرة أجور ×  
  إیجار ×  



 

 -188-

  إستهالك ×  
  قوى محركة ×  
  نقل ومناولة تكالیف ×  
  إجمالي التكالیف الصناعیة غیر المباشرة   ×
  التكالیف الصناعیة للفترة الجاریة   ×
  تحت التشغیل أول المدة إنتاجزائد: رصید    ×
  تحت التشغیل آخر المدة إنتاجرصید  :ناقص   )×(
  تكلفة البضاعة التامة الصنع خالل الفترة الجاریة   ×

  ): قائمة تكلفة البضاعة التامة الصنع 4شكل ( 
  

قائمة  إعدادقائمة تكلفة البضاعة المباعة وذلك لتسهیل  إعدادیتم  قائمة تكلفة البضاعة التامة الصنع إعدادن یتم بعد أ
  خل كما سیوضح تالیًا.الد
  

  :)Cost of Goods Soldتكلفة البضاعة المباعة (
 اإلنتاجالتام الصنع أول المدة على تكلفة  اإلنتاجالصناعیة بإضافة تكلفة  المنشآتتتحدد تكلفة البضاعة المباعة في 

التام  اإلنتاجذلك یطرح منها تكلفة  تكلفة البضاعة المتاحة للبیع ثم بعد إلىلنصل  الظاهر في نهایة القائمة السابقة التام
  ) التالي:5بیانها في الشكل رقم ( ویمكنالصنع آخر المدة. 

  

  تكلفة البضاعة التامة الصنع خالل الفترة الجاریة  ×  
التام أول  اإلنتاجزائد: التكالیف الصناعیة لمخزون   ×  

  الفترة
  تكلفة البضاعة المتاحة للبیع  )×(  
التام  اإلنتاجالصناعیة لمخزون ناقص: التكالیف   )×(  

  آخر الفترة
  تكلفة البضاعة المباعة   ×

  المباعة): قائمة تكلفة البضاعة  5شكل ( 
  .صبحت تكلفة البضاعة المباعة جاهزة من القائمة السابقةقائمة الدخل حیث أ إعدادوبعد ذلك یمكن 
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  )Income Statement(قائمة الدخل 
نالحظ نموذج قائمة الدخل في منشأة ) 6في الشكل ( .قائمة الدخل إعداد البضاعة المباعة یتم تكلفةقائمة  إعدادوبعد 

  .صناعیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ): قائمة الدخل لمنشأة صناعیة6شكل (
 
 

  )2مثال (

  :31/1/2012للسنة المنتهیة في (االزدهار) المعلومات التالیة من سجالت شركة الحصول علىتم 
 

  آخر المدة. أوعلمًا أنه ال یوجد مخزون تحت التشغیل سواء في أول المدة، 
  

  دینار 15.000  المباشرة الموادالزیادة في مخزون 

  دینار  35.000 النقص في المخزون التام الصنع

 دینار 430.000 مشتریات مواد خام

  دینار 200.000 مباشرة  أجور

  دینار 300.000 تكالیف صناعیة غیر مباشرة

  دینار   45.000  مصاریف نقل مبیعات
  

 .ما هي تكلفة البضاعة المباعة المطلوب:

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  المبیعات ×  
  یطرح تكلفة البضاعة المباعة: ×  
  مجمل الربح   ×
  ناقص: المصروفات التشغیلیة:    
  مصروفات تسویقیة ×  
  مصروفات إداریة ×  
  إجمالي المصروفات التشغیلیة   ×
  صافي الربح التشغیلي   ×
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  )2ل مثال (ح
   

 مشتریات مواد خام دینار   430000

 (الزیادة في مخزون المواد الخام) یطرح: دینار         )15000(

 اإلنتاجالمواد الخام المستخدمة في  دینار         415000

 المباشرة األجوریضاف:  دینار           200000

 مباشرة یضاف: تكالیف صناعیة غیر دینار           300000

 تكلفة البضاعة المصنعة  دینار           915000

 النقص في المخزون التام الصنع دینار               35000

 تكلفة البضاعة المباعة  دینار           950000
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  :أسئلة الفصل
  :(اختیار من متعدد) األولالتمرین 

  لتالیة:ضع دائرة حول اإلجابة األصح لكل سؤال من األسئلة ا
  

  المنتج (المخزون):عتبر جزء من تكلفة یالعناصر التكالیف التالیة أحد  .1

  العمل المباشر.           -المواد الخام.                                         ب -أ
  مصاریف إداریة وبیعیة. -تكالیف صناعیة غیر مباشرة.                       د -ج
  

  :إلىالتكالیف محاسبة في " األولیةف التكالی" مصطلحیشیر  .2
  تكلفة العمل المباشر.           -ب     تكلفة المواد الخام.                               -أ

  تكالیف التصنیع. -د    والعمل المباشر.          المباشرةتكالیف المواد  -ج
  

 بالدینار كما یلي: األجوراب الخشب وكانت تفاصیل تكالیف أبو نتاج صناعیة بإ شركةتقوم  .3

، 500، عمال نظافة المصنع 5000 اإلنتاج، عمال تصمیم 15000، مشرف المصنع 40000الت عمال تشغیل اآل

 لمباشرة خالل الفترة؟ا ، كم تبلغ األجور500عمولة البیع 

 دینار     45000 -ب                   دینار    40000 -أ

 دینار 65000 -د                  دینار       55000 -ج

   

 :تعنيالتشكیل في محاسبة التكالیف  أو التحویلتكالیف  .4

  .التكالیف الصناعیة غیر المباشرة + األجورتكلفة المواد +   -أ
 .  التكالیف الصناعیة غیر المباشرة تكلفة المواد +  -ب

  .التكالیف الصناعیة غیر المباشرة + األجورتكلفة   -ج
 .التسویقیةلمباشرة الصناعیة + التكالیف غیر المباشرة + التكالیف غیر ا األجورتكلفة   -د

  

  :2012-6مستخرجة من سجالت إحدى الشركات الصناعیة عن شهر  معلوماتاآلتي  .5

   30/6  6/ 1  المخزون 

  دینار 15000  دینار 18000  مواد مباشرة 

  دینار 6000  دینار 9000  بضاعة تحت التشغیل 

  دینار 36000  دینار 27000  بضاعة تامة الصنع     

  

  :6بعض المعلومات اإلضافیة عن شهر  واآلتي

، معدل دینار 7.5األجر المباشر بالساعة ، معدل دینار 30000مباشرة  أجور، دینار 42000مواد مباشرة مشتراة 

  .لكل ساعة عمل مباشردینار  10رة تحمیل التكالیف الصناعیة غیر المباش
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 هي: األولیة التكلفة فإنفي ضوء المعلومات السابقة 

 دینار           45000 -ب                    دینار 39000 -أ

  دینار 75000 -د              دینار             69000 -ج
  

  :2012بیروت عن فترة عام المعلومات المتعلقة بشركة  یليفیما  .6

  1/1/2012دینار بضاعة تامة الصنع أول المدة  80000

  31/12/2012ر المدة بضاعة تامة الصنع آخ 67000

  تكلفة المبیعات 270000

  المبیعات إیراد 500000

  مصاریف تشغیلیة 145000

  :يه 2012البضاعة المصنعة خالل عام تكلفة  فإنفي ضوء المعلومات السابقة 
 دینار 257000 -ب     دینار 230000 -أ

  دینار 355000 -د              دینار 283000 -ج
  

  :2012فترة عام علقة بشركة طرابلس عن فیما یلي المعلومات المت .7

  1/1/2012دینار بضاعة تامة الصنع أول المدة  80000

  31/12/2012بضاعة تامة الصنع آخر المدة  67000

  تكلفة المبیعات 270000

  المبیعات إیراد 500000

  مصاریف تشغیلیة 145000

  :هو 2012مجمل ربح سنة  فإنفي ضوء المعلومات السابقة 

 دینار 257000 -ب     ینارد 230000 -أ

  دینار 355000 -د              دینار 283000 -ج
  
من  أيالخشبي وبصفتك محاسب تكالیف في هذه المنشأة  األثاثمتخصصة في تصنیع  صناعیةفي منشأة  .8

 یة:طاوالت خشب إنتاجالتكالیف التالیة یجب تضمینها كجزء من التكالیف الصناعیة اإلضافیة غیر المباشرة في حالة 

  المبالغ المدفوعة لألشخاص الذین قاموا بتجمیع الطاوالت.   -أ
 العمولة المدفوعة لرجال البیع الذین قاموا ببیع الطاوالت. -ب

 الطاوالت. إنتاجتكلفة الغراء المستخدم في   -ج

  الطاوالت. إنتاجتكلفة الخشب المستخدم في   -د
 
 

  



 

 -193-

  :آخر سنتینعیة وتخص الصنا المنشآتحدى بإ نات التالیة تتعلقاالبی .9
  

  السنة األولى  السنة الثانیة  

  6000  11125  عدد وحدات النشاط

  دینار 4200  دینار 6250  تكالیف الصیانة
  

 ،متغیرةتكالیف ثابتة و  تكالیف إلىدناه في فصل التكالیف المختلطة أعلى نشاط وأكانت الشركة تستخدم طریقة  إذا

  :من العبارات التالیة صحیحة أي
 دینار 2050بلغ تالتكالیف الثابتة  -ب    دینار 0.40لتكلفة المتغیرة للوحدة هي ا -أ

  دینار 2000التكالیف الثابتة تبلغ  -د             للوحدة دینار 2.5التكالیف المتغیرة هي  -ج
  

  آخر سنتین:الصناعیة وتخص  المنشآتحدى بإ نات التالیة تتعلقاالبی .10
  

  السنة األولى  السنة الثانیة  

  6000  11125  دد وحدات النشاطع

  دینار 4200  دینار 6250  تكالیف الصیانة
  

 ،متغیرةتكالیف ثابتة و  تكالیف إلىدناه في فصل التكالیف المختلطة أعلى نشاط وأكانت الشركة تستخدم طریقة  إذا

  :من العبارات التالیة صحیحة أي

 دینار 2050بلغ تلثابتة التكالیف ا -ب    دینار 0.70التكلفة المتغیرة للوحدة هي  -أ

  دینار1800التكالیف الثابتة تبلغ  -د             للوحدة دینار 2.5التكالیف المتغیرة هي  -ج
  

غیر  ةكانت المصاریف الصناعی إذامن تكلفة التحویل.  %60تساوي  العمال أجورفي شهر شباط كانت تكلفة  .11

  :العمال هي أجورن تكلفة إ .دینار 22000تكلفة المواد المباشرة و  دینار 78000المباشره للشهر 
 دینار 46800 -ب                          دینار 117000 -أ

  دینار 60000 -د                                   دینار 217000 -ج
  

 

ر غی ةكانت المصاریف الصناعی إذامن تكلفة التحویل.  %60تساوي  العمال أجورفي شهر شباط كانت تكلفة  .12

  هي: الصنعن تكلفة دینار. إ 22000ة المواد المباشرة تكلفدینار و  78000شره للشهر المبا

 دینار 46800 -ب                          دینار 117000 -أ

  دینار 60000 -د                                   دینار 217000 -ج
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  الصناعیة: المنشآتوذلك إلحدى  2011ر أمكنك جمع البیانات اآلتیة عن عناصر التكالیف خالل شهر ینای .13

  التكالیف الصناعیة :أوالً 

  دینار 230000مواد مباشرة 

  دینار 120000مباشرة  أجور

  دینار 50000 أخرىمصاریف مباشرة 

  دینار  90000تكالیف غیر مباشرة متغیرة 

  دینار 30000تكالیف غیر مباشرة ثابتة 

  : التكالیف التسویقیةثانیاً 

  دینار   25000ة متغیرة تكالیف تسویقی

  دینار 10000تكالیف تسویقیة ثابتة 

  دینار 20000   اإلداریةالتكالیف  :ثالثاً 
  

  تساوي: اإلنتاج أون تكلفة الصنع فإ
 دینار 520000 -ب                          دینار 400000 -أ

  دینار 535000 -د                                   دینار 490000 -ج
  

  الصناعیة: المنشآتوذلك إلحدى  2011جمع البیانات اآلتیة عن عناصر التكالیف خالل شهر ینایر  أمكنك .14

  التكالیف الصناعیة :أوالً 

  دینار 230000مواد مباشرة 

  دینار 120000مباشرة  أجور

  دینار 50000 أخرىمصاریف مباشرة 

  دینار  90000تكالیف غیر مباشرة متغیرة 

  دینار 30000تكالیف غیر مباشرة ثابتة 

  : التكالیف التسویقیةثانیاً 

  دینار   25000تكالیف تسویقیة متغیرة 

  دینار 10000تكالیف تسویقیة ثابتة 

  دینار 20000      اإلداریةالتكالیف  :ثالثاً 
  

  ن تكلفة الفترة (التكالیف الدوریة) تساوي:فإ
 دینار 35000 -ب               دینار 40000 -أ

  دینار 575000 -د                        دینار 55000 -ج
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  ):16-15(جابة على األسئلة من استخدم المعلومات التالیة لإل

  :ي المعلومات المتعلقة بشركة أب جفیما یل

  دینار بضاعة تامة الصنع أول المدة   50000

  بضاعة تامة الصنع آخر المدة دینار   30000

  البضاعة المصنعةتكلفة  270000

  المبیعات إیراد 500000

  مصاریف تشغیلیة 145000
  

  هي:المبیعات خالل الفترة ن تكلفة إ .15

 دینار 290000 -ب                        دینار 230000 -أ

  دینار 355000 -د                       دینار 283000 -ج
  

  یساوي:الفترة ربح الشركة خالل  صافين إ .16
 دینار 210000 -ب                        دینار 65000 -أ

  دینار 355000 -د                         دینار 283000 -ج
  
  

  :األولجابة الصحیحة للتمرین اإل
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  د  أ  ج  أ  ب  د  ج  ب  ج  د

11  12  13  14  15  16          
          أ  ب  ج  ب  ج  أ

  

  
  :التمرین الثاني

 :صنیعیة لشركة العروبةالمعلومات التالیة تخص العملیات الت

  31/3/2012  1/3/2012  مخزونال

  دینار 30.000  دینار 72.000  مواد مباشرة 
  دینار  12.000  دینار  18.000  بضاعة تحت التشغیل 
  دینار  72.000  دینار  54.000  بضاعة تامة الصنع 

  

 
 



 

 -196-

  :ضافیةمعلومات إ

  دینار 48.000       مواد مباشرة مشتراة 
  دینار 60.000         مباشرة  أجور

  دینار 7.5    ساعة العمل المباشرة جرمعدل أ
  دینار 10  معدل تحمل ساعة العمل المباشرة من المصاریف الصناعیة غیر المباشرة

  

  :المطلوب
  .2012/ لشهر آذار األولیةما هي التكلفة  .1
  .2012/ تكلفة البضاعة المصنعة لشهر آذارما هي  .2
  

  
  :التمرین الثالث

وحتى  1/1/2003لیة من حدى الشركات الصناعیة عن الفترة المافیما یلي بیانات مقدمة إلیك من سجالت إ
30/4/2003:  

  

  دینار صیانة آالت المصنع   800  دینار مواد مباشرة أول المدة 5500
   دینار مصاریف نقل المبیعات   200  دینار مواد مباشرة مشتراة خالل المدة  14500

  دینار عمولة وكالء البیع    800  دینار مواد مباشرة متبقیة آخر المدة  3000
    دینار دعایة وٕاعالن  1000  مباشرة  أجوردینار  4000
    دینار صیانة سیارات  البیع   500  دینار خدمات صناعیة مباشرة  2500
  دینار مصاریف إداریة وتمویلیة  5000  غیر مباشرة  أجوردینار  1200
  التشغیل أول المدة  دینار البضاعة تحت 4200  دینار إیجار المصنع  1500
  دینار البضاعة تامة الصنع أول المدة  3500  دینار البضاعة تحت التشغیل آخر المدة  2700
    دینار البضاعة تامة الصنع آخر المدة  3000

  

  :المطلوب

  إیجاد القیم التالیة:
  خالل المدة. اإلنتاج. تكلفة المواد المباشرة المستخدمة في 1
 لمباشرة الصناعیة خالل المدة.. مجموع التكالیف ا2

 . مجموع التكالیف الصناعیة غیر المباشرة خالل المدة .3

  . مجموع التكالیف البیعیة خالل المدة.4
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  :التمرین الرابع
 :31/12/2011الصناعیة عن السنة المنتهیة في شرقاللي بعض البیانات المقدمة من شركة یفیما 

  31/12/2011في  1/1/2011في   مخزون:البیانات 

  دینار 20000 دینار 30000 تكلفة مخزون المواد المباشرة 

  دینار 25000 دینار 15000 تحت التشغیل اإلنتاجتكلفة  

  دینار 50000 دینار 40000 التام اإلنتاجتكلفة  

 

 عناصر تكالیف الفترة:

   دینار 80000 المباشرة األجور  دینار 90000  مشتریات المواد المباشرة

 دینار 5000 إضافیة لعمال المصنع امزای دینار 18000 مواد غیر مباشرة مستخدمة

 دینار 35000  أخرىتكالیف صناعیة  دینار 70000 آالت المصنع هتالكإ 

 دینار 20000 تكالیف إداریة متنوعة دینار 15000 تكالیف تسویقیة متنوعة

الباقي تخص تخص معارض البیع و  دینار 9000تخص المصنع،  دینار 33000(منها  دینار 47000غیر مباشرة  أجور
 العامة). اإلدارة

 على التوالي). %20، %30، %50العامة بنسبة  اإلدارةوٕادارة المبیعات و  اإلنتاجیوزع بین إدارة ( دینار 60000إیجار 

  دینار 490000المبیعات  إیراد

  المطلوب:

 .31/12/2011لتام عن السنة المنتهیة في قائمة التكالیف الصناعیة لإلنتاج ا إعداد .1

  .31/12/2011عن السنة المنتهیة في قائمة الدخل  إعداد .2
  

  
  :التمرین الخامس

  اإلنتاج ألحد المصانع:فیما یلي بیانات التكالیف و 
  

  التكلفة بالدینار   بالوحدات اإلنتاجحجم   الشهر 

  15000  10000  كانون ثاني

  17000  12000  شباط

  16000  11000  ذارآ

  18000  13000  نیسان

  

  .تحلیل التكلفة المتغیرة عن التكلفة الثابتة بطریقة الحد األدنى واألعلى :المطلوب
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  میةأهداف الفصل التعلی

  القارىء ملمًا باألمور التالیة: ن یكونبعد دراسة هذا الفصل یتوقع أ

 .التكلفة لخدمة قرارات التسعیر إحتسابتوضیح أهمیة  •

 والمنتج باستخدام مداخل تحمیل التكلفة الكلیة والمتغیرة. اإلنتاجتحدید تكلفة  •

 .الدخل بإحتساعلى  األثرمن حیث التمییز بین المدخل الكلي والمدخل المتغیر  •

 .القرارات إتخاذفي  اإلدارةشرح مفهوم مساهمة الربح ودوره في خدمة  •

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

- 200 - 

 

  مقدمة . 1 .1

 اإلدارةلدى  أعلىكالیف في قیاس التكلفة وبطرق علمیة مختلفة یتیح مرونة توجود مهارات مختلفة لدى محاسب الإن 
ترتبط فقط  عملیة تسعیر المنتجات والخدمات ال فإن التأكیدوبقرارات التسعیر.  وباألخصالقرارات  إتخاذفي مجال 

التدخل  أومثل المنافسة في السوق  اإلدارةالخارجة عن سیطرة  األخرىعوامل وبالتالي هناك ال لإلنتاجبالكلف الداخلیة 
دراسي ا الفصل الفي هذ. تسعیرالمؤثرة في عملیات وهي عوامل هامة الحكومي في أسعار بعض السلع والخدمات 

بما یفید في قضایا  اإلنتاجكلف  إحتسابنستعرض بعض العوامل المؤثرة في قضایا تسعیر السلع والخدمات وأهمیة 
 فإنالسلعة المقدمة وبالتالي  أوالعناصر المؤثرة في تسعیر السلع والخدمات عنصر التكلفة للمنتج  أهممن  إنالتسعیر. 

المدخل المتغیر والمدخل الكلي  ،هامین أسلوبین أو وفق مدخلین تاجاإلنكلف  إحتساب أیضاً هذه الوحدة تستعرض 
مثل فصل استخدام المعلومات الدراسیة الالحقة  الفصولالكلف بالمدخل المتغیر بشكل أوسع في  إحتسابأهمیة  وتبرز

  .اإلداریةالقرارات  إتخاذالمحاسبیة في مجاالت 
  

  وعوامل السوق والتكلفةتسعیر ال .2
  تسعیر  ال 1. 2

 أمام كثرها تكراراً أهم القرارات وأ تعتبر عملیات التسعیر للسلع والخدمات المقدمة من المؤسسات والشركات من
على  إیجابیةقرار التسعیر ستأتي النتیجة  إتخاذهذه الشركات وعندما تتوفر المعلومة المناسبة للمدیر قبل  مدیري

 إحتمالغیر مناسبة هناك  أوبوجود معلومات غیر كافیة  أوعتباطي لتسعیر بشكل إ شركاتهم وعندما تتخذ قرارات ا
. إیجابیةنتائج وذات فقدان فرص مناسبة كانت متاحة  األقلعلى  أولتحمل الشركة نتائج سلبیة لمثل هذه القرارات 

  . نسباألالقرار  إتخاذعملیة ي معلومات تتوفر للمدیر فتساعده ف إلىن قرارات التسعیر تحتاج أ إلىوبالتالي نخلص 
  

ونركز في هذا . اإلنتاجالمعلومات التي تخدم قرارات التسعیر معلومات عن السوق ومعلومات عن تكلفة  أهمومن 
 أمامومتغیر القیمة حسب نوع قرار التسعیر المتاح  ن النوع الثاني من المعلومات یكون مرناً الفصل الدراسي على أ

 أو معلومات تختلف عن قرار التسعیر لمنتج إلىعتیادي یحتاج إ خدمة في سوق  أوفقرار التسعیر لمنتج  ،المدیر
لها في دول ذات  إضافیة أسواقمثل قیام بعض الشركات بفتح  إضافيفي سوق  أو خدمة ضمن عرض خاص

نتناول في الجزء التالي وباختصار  .مخفضة بأسعارمنخفض وتعرض منتجاتها في هذه الدول  إقتصاديدخل 
دور التكالیف في خدمة قرارات التسعیر من خالل  إلىبیعة السوق والمنافسین ثم نتطرق العالقة بین السعر وط

  مداخل مختلفة الحتساب التكلفة.
  

  المستهدفة  األسعار 1. 1. 2
التقدیریة للسلع والخدمات والتي یتوقع الحصول علیها من العمالء  األسعار أنهاالمستهدفة على  األسعارف عرّ تُ 

یجب أن تغطي تكالیف المنشأة  فإنهامقبولة  األسعارهذه السلع والخدمات. وحتى تكون هذه حصولهم على  نظیر
وتسمح لها بتحقیق معدل ربح مناسب على رأسمالها المستثمر. ویجب أن تسایر القیم المتوقعة التي یعطیها 

 إلىللجوء اییر المنشأة و تغ إلى نمرتفعة فإنهم قد یضطرو  األسعاره كانت هذ إذاالعمالء للسلع والخدمات ألنه 
  المنافسین. 

یجب أن ال تكون منخفضة حتى  وأیضاً  مرتفعة لضمان مصالح المنشأة وعمالئها األسعارولهذا یجب أن ال تكون 
  .تحقیق خسائر إلى أو أرباحعدم تحقیق  إلىال تؤدي بالمنشأة 
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شجع الزبائن فذلك یكان السعر مرتفعًا  إذا فمثالً  .عتبارعدد من العوامل بعین اإلیجب أخذ  األسعارفعند تحدید 
 فإنذلك  إلىحصتهم السوقیة على حساب الحصة السوقیة للمنشأة. وباإلضافة  فتزدادالمنافسین  إلىعلى التحول 

نقص الحصة  إلىالصناعة وهذا بطبیعة الحال یؤدي  إلىعلى الدخول  إرتفاع السعر قد یشجع أطرافًا جدیدة
  رار بمصالحها.السوقیة للمنشأة واإلض

     

وأن ال  تخفیض معدل العائد على رأس المال إلىیجب أن ال تكون منخفضة حتى ال تؤدي  األسعار فإن وبالنتیجة
في المدى  األسعارضرورة أن تزداد  إلىوقد توصلت األبحاث  ،تكون مرتفعة حتى تستطیع أن تنافس في السوق
طرق التوزیع  أوها تصنیع قطر  أو یمكن أن تتغیر المنتجات الطویل عن التكالیف الكلیة، ففي المدى الطویل

التكالیف الكلیة وقد یصل األمر فیها  إسترداد. ولكن في المدى القصیر تركز المنشأة على الخاصة بها والتسویق
هامش یعتبر التكلفة المتغیرة فقط. وكل ما یزید عن التكالیف المتغیرة  إستردادالتركیز على  إلىفي بعض الحاالت 

. وعمومًا نجد األرباحتغطیة جزء من التكالیف الثابتة وٕاذا تم تغطیة هذه التكالیف بعدها تتحقق  یساهم في إضافي
 على الرغم من وجود قدرة محدودة لإلدارة على رقابة السعر عن طریق رقابة تنوع المنتجات والخدمات أنه

رقابة التكالیف. ولذلك نرى في الوقت الحالي تركیزًا على  لدیها قدرة أكبر على فإنوالحمالت اإلعالنیة  وجودتهما
من تحقیق  اإلدارةكن موضوع التكالیف المستهدفة والتي تقوم على ضرورة أن تسایر التكالیف المستوى الذي یمّ 

   . المنافسة األسعارالمناسب وٕاشباع رغبات المستهلكین مع المحافظة على وجود  األرباحمستوى 
     

   التغیر في السعر على كمیات البیع أثر 2.  1. 2 
مدى تأثر الكمیات المباعة في السوق بالتغیر  أيیسمى بالمرونة السعریة لمنتجاتها  ن تدرس ماإدارة المنشأة أعلى 
عند ذات مرونة سعریة متدنیة. لذا  أخرىوبالتالي هناك منتجات ذات مرونة سعریة عالیة ومنتجات  األسعار،في 
ن العالقة بین الكمیة دالة الطلب وهذه الدالة تبیّ  أوفإنهم یبدأون بتحدید منحنى  األسعاربدراسة  یینقتصاداإلقیام 

على مستوى المنشأة. ویمكن تعریف هذا  أو. وقد یتم تحدید هذه الدالة على مستوى الصناعة السعرالمطلوبة و 
حتى تتمكن المنشأة  أنه إفتراضة. ویستند على یمثل العالقة بین الكمیة المباعة وسعر بیع الوحد أنهالمنحنى على 

 إستخدامب دالة الطلبویمكن التعبیر عن  .علیها أن تقوم بتخفیض أسعارها فإن إضافیةمن بیع وحدات إنتاج 
  المعادلة التالیة:

  )1……………………………….(ب س  –ك = أ 
  أن:حیث 

  ك: الكمیة المطلوبة.
  .على الكمیةأ: مبلغ ثابت ویمثل تأثیر العوامل السوقیة 

  ب: میل الدالة وٕاشارتها سالبة. 
  س: السعر.

وتكون  ،ولتقدیر هذا المنحنى تقوم المنشأة بإجراء دراسة سوقیة لتحدید الكمیة المتوقع بیعها عند كل سعر مقترح
  :وذلك على سبیل المثالالتالي البیانات المتوافرة من هذه الدراسات كما في الجدول 
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  (الوحدات واإلیرادات باأللف) )أ(لسنوي للمنتج بیانات الطلب اجدول 
  

  6  6.5  7  7.5  8  السعر بالدینار

  150  100  80  60  50  كمیة الوحدات المطلوبة

  900  650  560  450  400  قیمة اإلیرادات بالدینار
  

 إلجمالیةان إیراداتها أألف وحدة و  50الكمیة المباعة  فإندنانیر  8كان السعر  إذا أنهنجد  السابقمن الجدول 
یمكن من هذه بالتالي وحدة.  150 إلىدنانیر للوحدة ترتفع الكمیة  6 إلىوٕاذا تم تخفیض السعر  ،ألف دینار 400

على التغیر في كمیة  األسعارالتغیر في  أثرقیاس بمرونة الطلب التي تستخدم ل ىما یسم إحتسابالبیانات 
سنقوم في مثالنا السابق . و األسعارات على نسبة التغیر في وبذلك بقسمة نسبة التغیر في الكمی الوحدات المطلوبة

  دینار كالتالي: 6.5 إلى، 7 مرونة الطلب عند تغیر السعر منباحتساب 
  

  مرونة الطلب (م) =
  

)100- 80(/80  
)6.5-7/(7  

  مرة 3.5 -=                               
 %25بنسبة المباعة في الكمیات زیادة  تقریباً بله سیقا %7.14بنسبة  األسعارتخفیض  نأمثًال وهذا یعني 

)7.14% X 3.5(. الكمیة المباعة تزداد من  فإن %7.14بنسبة  أي 6.5 إلىوتم تخفیضه  7ذا كان السعر إف
  تقریبًا. %25بنسبة  أيوحدة  100 إلىوحدة  80

  

  قرارت التسعیر والتكلفة  3.  1. 2
التكلفة والتي تمثل عوامل داخلیة و  اإلنتاجبتكلفة  أیضاً بعوامل السوق بل  ن ترتبط فقطكن أیم ن قرارات التسعیر الإ

 أم لإلنتاجالتكلفة الكلیة  أساسالقرار فهل نسعر على  إتخاذختالف حالة التي سنأخذها بعین اإلعتبار ستختلف بإ
، تسعیر خاص إلىتحتاج في بعض األحیان قد تتلقى المنشأة طلبیة خاصة وهذه التكلفة المتغیرة فمثًال  أساسعلى 

 اإلنتاجیطلبون فیها شراء كمیات من والتي المنشأة  إلىقصد بالطلبات الخاصة الطلبات التي یتقدم بها العمالء یُ و 
ه إتخاذیعتبر القرار اإلداري الذي یجب في هذه الحالة و مغایرة ألسعار السوق.  بأسعار أوو/بمواصفات خاصة بهم 

 إذاوخاصة بنفس الشروط  أخرىنه بعد تنفیذ الطلبیة قد ال تلتزم المنشأة بتنفیذ طلبیة من القرارات قصیرة األجل أل
  شعرت بأن القرار كان في غیر صالحها. 

  

 اإلیرادمقدار الزیادة في  أي على التحلیل التفاضلي للتكالیف واإلیرادات عتمادهذا النوع من القرارات یجب اإل تخاذإل
وعندما تكون اإلیرادات التفاضلیة للطلبیة أكبر من التكالیف التفاضلیة یتم قبول كلفة. وما یناظرها من زیادة في الت

المنشأة.  أرباحتحقیق هامش مساهمة موجب یعمل على تغطیة التكالیف الثابتة وزیادة  إلىالعرض ألنه یؤدي 
التفاضلیة على حالة الطاقة المتاحة، تتوقف التكلفة و  هذه القرارات إتخاذدورًا أساسیًا في لها التكالیف  فإنوبالتالي 

التكلفة التفاضلیة تكون هي التكلفة المتغیرة وأن الحد األدنى  فإنفإذا كان لدى المنشأة طاقة عاطلة عن العمل 
للسعر الذي یمكن قبوله هو التكلفة المتغیرة إلنتاج وتسلیم الوحدات التي یتكون منها الطلب. وهنا یتم إهمال 

لم یتوافر لدى المنشأة طاقة عاطلة عندها یجب إضافة تكلفة الفرص المضاعة  إذایة الثابتة. أما التكالیف الصناع
متاحة  أخرىات إستخدامالتكلفة المتغیرة، ففي هذه الحالة عند قبول الطلب الخاص سوف تضحي المنشأة ب إلى
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 عتمادلبدیلة ولتوضیح هذا األمر سیتم اإلتعرف بتكلفة الفرصة ا األرباحالتي تنتجها وهذه  األرباحلدیها مما یفقدها 
  على البیانات الواردة في المثال التالي:

  

 )1( مثال

 في إحدى الشركاتدت لمنتج والتي حدّ  اإلداریةوتكالیف التسویق والتكالیف  اإلنتاجاآلتي بیانات عن تكالیف 
  :الصناعیة
  ومتغیرة) (ثابتةالكلیة التكلفة   (متغیرة فقط) التكلفة المتغیرة  البیان

  8  8  مواد مباشرة

  10  10  مباشرة أجور

  5  5  متغیرة –تكلفة صناعیة غیر مباشرة 

  5  --  ثابتة –تكلفة صناعیة غیر مباشرة 

  2  2  متغیرة وٕاداریة مصروفات تسویقیة

  7.5  --  ثابتة وٕاداریةمصروفات تسویقیة 

  37.5  25  المجموع

  :من دراسة هذه البیانات نجد أن
  .)واإلداریةننا نستثني المصاریف التسویقیة (أل دینار للوحدة 23ناعیة المتغیرة تبلغ التكلفة الص  -1
  للوحدة. دینار 25تبلغ المتغیرة  اإلجمالیةالتكلفة   -2
  .)واإلداریة(نستثني المصاریف التسویقیة  دینار للوحدة 28التكلفة الصناعیة الكلیة تبلغ   -3
  .حدةللو  دینار 37.5الكلیة  اإلجمالیةالتكلفة   -4

  

السابقة الواردة في الجدول  التكالیفوعند دراسة مثل التكالیف الثابتة. التكلفة المتغیرة والكلیة ی لفرق بینا فإنوبالتالي 
هذه و نرى وجود مصروفات تسویقیة متغیرة  قرار تسعیري معین فمثالً  إتخاذیالئم  أومنها سیفید  أيمن المهم معرفة 

هذه لم تكن  إذالتسعیر عرض معین ها من مجموع التكالیف المتغیرة إستبعاد إمكانیةالمصروفات یجب دراسة 
  بالطلب الخاص.المصروفات مرتبطة 

 ألحدخاص عرض  اإلدارة أمامهناك  دینار. وأن 40أن وحدة هذا المنتج تباع في السوق المحلیة بسعر على فرض 
وال  في الشركة ال توجد طاقة عاطلة عن العمل هأنض مع العلم فهل نقبل هذا العر  ،دینار فقط 30وبسعر الزبائن 

  ؟ ال أمالعمل اإلضافي فالسؤال اآلن هو هل توافق على العرض  إلىیمكن اللجوء 
  

  )1(حل مثال 
دینار یفوق  40ن السعر أرباح حیث أفي السوق المحلیة تحقق  المباعةبدراسة الوضع الحالي نجد أن وحدة المنتج 

بعدم  اإلدارةیوجد طاقة عاطلة لدى الشركة سوف ننصح  ال أنهوبما . دینار  37.5وهو  للوحدة اإلجمالیةالتكلفة 
  دنانیر وهو فرق السعرین. 10ن قبول العرض سیفقد الشركة مبلغ قبول العرض أل
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 5قبول العرض یحقق هامش مساهمة مقداره  فإن اإلنتاجكان لدى الشركة طاقة فائضة وغیر مستغلة في  إذاما أ
إیراد دینار وستحقق  25فقط  إضافیةستكلف المنشأة تكلفة  اإلنتاجفي  إضافیةن كل وحدة أ أي )25-30دنانیر (

  دنانیر للوحدة.  5 إضافيذن سوف نستفید ربح دینار، إ 30
   

 Absorption Costing Approachالتكلفة الكلیة مدخل  .3

وفي الحقیقة  ،الثابتةالتكالیف التكالیف المتغیرة و بجمیع  اإلنتاجهذا المدخل في تحمیل التكالیف یتطلب تحمیل وحدات 
البد مدخل التكلفة المتغیر الذي سنأتي على تفصیله الحقًا  أوقبل قیام المحاسب باحتساب التكلفة حسب هذا المدخل 

ول هذه وقد تم تنا تكالیف متغیرة وتكالیف ثابتة نوعین إلىفي المنشأة ن یكون المحاسب قادرًا على تصنیف التكالیف أ
  :یلي التكالیف في الفصل السابق ونعرضها بشكل مختصر كما

ن أالنشاط و  أو اإلنتاجوهي التكالیف التي یتغیر مجموعها طردیًا مع التغیر في حجم  :التكالیف المتغیرة  أوًال:
  :التالي) 1(ویمكن تمثیلها بالشكل  منها ثابت. اإلنتاجنصیب وحدة 

  التكالیف المتغیرة                                                 

  دینار 2000                                                        

دینار 1000                                                                                                      

                                                             

 

  )1شكل رقم (      وحدة            1000وحدة      2000مستوى النشاط                                          
 

مستوى  إرتفاعدینار وعند  1000وحدة بلغت التكلفة المتغیرة  1000عند مستوى  یالحظ من الرسم البیاني السابق أنه
 ،عندما تضاعف النشاط تضاعفت التكلفة المتغیرة أي ،دینار 2000 إلىرتفعت التكالیف وحدة إ 2000 إلىالنشاط 

من  أيدینار عند  1ن القیمة ثابتة حیث تبلغ من التكلفة المتغیرة نجد أ اإلنتاجنصیب وحدة  إحتسابوفي حالة 
  المستویین. 
طالما  اإلنتاجبتًا بغض النظر عن التغیر في حجم وهي التكالیف التي یبقى مجموعها ثا :التكالیف الثابتة  ثانیًا:

نصیب الوحدة منها یتناسب عكسیًا مع  فإنولذلك  لإلنتاجضمن المدى المالئم  اإلنتاجبقیت تغیرات 
  :التالي) 2( ویمكن تمثیلها بالشكلعدد وحدات النشاط. 

التكالیف                                                                                                                                                                                                                              

      20000             بتغیر النشاط     رالثابتة ال تتغی التكالیف

 

  )2شكل رقم (   وحدة               1000وحدة      2000مستوى النشاط        
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 إرتفاعدینار وعند  20000وحدة بلغت التكلفة الثابتة  1000عند مستوى  أیضًا من الرسم البیاني السابق أنهیالحظ 
عندما تضاعف النشاط لم  أيدینار  20000وحدة بقیت التكالیف الثابتة عند مستوى  2000 لىإمستوى النشاط 

 أنهان القیمة متغیرة حیث من التكلفة الثابتة نجد أ اإلنتاجنصیب وحدة  إحتسابوفي حالة  ،تتغیر التكلفة الثابتة
دینار وعند مستوى النشاط  20بتة للوحدة تبلغ الكلفة الثا األولفعند مستوى النشاط  اإلنتاجتتناقص كلما زاد حجم 

  دنانیر.  10 إلىالثاني انخفضت 
  

هما طریقة التكلفة مدخلین  أوبطریقتین  لإلنتاجتكالیف متغیرة وثابتة یتم قیاس التكلفة  إلىوبعد تصنیف التكالیف 
بالتكلفة الصناعیة المتغیرة فقط  اجاإلنتالتكلفة المتغیرة بتحمیل  مدخل أو المتغیرة وطریقة التكلفة الكلیة. تقوم طریقة

الثابتة ویتم خصم  واإلداریةالمصروفات التسویقیة  إلىضاف ومن ثم تعتبر التكلفة الصناعیة الثابتة تكالیف فترة وتُ 
  رقم صافي الربح.  إلىمجموع هذه التكالیف من رقم هامش المساهمة قبل التوصل 

  

وتقوم بتحمیلها  اإلنتاجمن تكالیف  جزء الصناعیة غیر المباشرة الثابتة أما طریقة التكلفة الكلیة فتعتبر المصروفات
المصروفات لتغطي  Mark up یضاف علیها عالوة الـ لإلنتاجوبعد تحدید التكلفة الكلیة . اإلنتاجعلى وحدات 

 عتمادیر سیتم اإلالتكالیف الكلیة في التسع إستخدام. وإلیضاح كیفیة وهامش ربح مرغوب للشركة واإلداریةالتسویقیة 
  على البیانات اآلتیة:

  )2( مثال

  :تقوم بإنتاج أحد المنتجات وبیعه توافرت المعلومات التقدیریة التالیة من سجالت إحدى الشركات التي
  

  التكالیف إجمالي  تكلفة الوحدة  

    8  مواد مباشرة
    10  مباشرة أجور

    5  متغیرة –تكلفة صناعیة غیر مباشرة 
  100000  5  ثابتة –غیر مباشرة تكلفة صناعیة 

    2  متغیرة وٕاداریة مصروفات تسویقیة
  150000  7.5  ثابتة وٕاداریةمصروفات تسویقیة 

  250000  37.5  المجموع
  

هذا المستوى في تحمیل التكالیف الصناعیة الثابتة على  إستخداموحدة ویتم  20000ویقدر مستوى الطاقة العادیة بــ 
  .اً دینار  62000مقدارها  أرباحلشركة في تحقیق . وترغب ااإلنتاجوحدات 
  تحدید السعر الذي یحقق الربح المخطط.: المطلوب

  

  )2( مثال حل

قبل تحدید العالوة وبالتالي  إلیهمضافًا  لإلنتاجالسعر حسب هذا المدخل (المدخل الكلي) سوف یساوي التكلفة الكلیة 
  المعادلة التالیة: إستخدامویتم التعبیر عنها بللوحدة  Mark upالـ  أيالعالوة السعر یجب تحدید 
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  المخططة األرباح+  واإلداریةالمصروفات التسویقیة   = للوحدة العالوة
  عدد وحدات الطاقة العادیة

  

الثابتة تساوي  واإلداریةوالمصروفات التسویقیة  یناراً د 40000=  20000× 2ن المصروفات التسویقیة المتغیرة = إ
  كالتالي: العالوةوعلیه تكون  ،دینار 62000رباح المخططة تساوي واأل اً دینار  150000

  

  62000+  40000+  150000  = العالوة للوحدة
20000  

  12.6 = العالوة للوحدة
  

تكلفة الوحدة تساوي تكلفة المواد المباشرة واألجور المباشرة والتكالیف الصناعیة غیر  فإنوحسب طریقة التكلفة الكلیة 
  .)دینار 28 = 5+5+10+8متغیرة وهي تساوي (شرة الثابتة والالمبا

  ، ویساوي:العالوةالسعر یساوي التكلفة زائد  فإنوعلیه 
  اً دینار  40.6=  12.6+  28

  ویمكن التحقق من صحة اإلجابة بإعداد قائمة الدخل اآلتیة:
  

  40.6×  20000اإلیرادات   812000
  28×  20000التكلفة الصناعیة   560000
  مجمل الربح  252000

  یطرح المصروفات التسویقیة المتغیرة  40000
  ةبتوالتسویقیة الثا اإلداریةیطرح المصروفات   150000

  صافي الربح  62000
  

  :لكلیةمزایا طریقة التكلفة ا
ها في تسعیر كل المنتجات وبعد تحدید النسبة یمكن تفویض إستخدامتعتبر هذه الطریقة سهلة نسبیًا ویمكن  .1

  رؤساء األقسام ومندوبي المبیعات. إلى األسعارید تحد
فإذا اعتبرت التكلفة الخاصة بإحدى الشركات تقدیرًا  ،التسعیر في الصناعة إستقرار إلىها إستخدامقد یؤدي  .2

  أسعارها تعتبر تقدیرًا مناسبًا لألسعار التي یجب أن تسود في الصناعة. فإنمناسبًا لتكالیف الصناعة 
  

  :لطریقة اآلتيومن عیوب هذه ا
نصیب الوحدة من هذه التكالیف سوف  فإنة على الوحدات المنتجة تم تحمیل التكالیف الصناعیة الفعلیّ  إذا .1

مشكلة مرونة  مواجهة إلى، وهذا قد یؤدي اآلخرسعر البیع سوف یتذبذب هو  فإن العالوةیتذبذب، وعند ثبات 
  جزءًا من حصتها السوقیة. ، مما یفقد المنشأةاألخرىالطلب والعوامل التسویقیة 

ذلك یضعف من رغبتها في رقابة  فإنتكالیفها الكلیة،  أساست المنشأة فرض أسعارها على إستطاع إذا .2
  التكالیف.
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  تكلفة المتغیرةال مدخل .4
 وتكلفة اإلنتاجفصل التكالیف المتغیرة عن التكالیف الثابتة لتحدید تكلفة االجراء المحاسبي هو  فإنوفق هذا المدخل 

 Period فترة، أما جمیع التكالیف الثابتة فإنها تعتبر تكالیف فقط لإلنتاجالتكالیف المتغیرة  أساسالمخزون على 

Cost   كًال من المواد  لإلنتاجحدثت فیها. وتتضمن التكلفة المتغیرة  يوالخسائر فى الفترة الت األرباحتحمل لحساب
من معطیات المثال السابق تساوي و المتغیرة غیر المباشرة یة المباشرة واألجور المباشرة والمصروفات الصناع

  . )ً ادینار  23=  8+10+5(
   

  

  فى الفكر المحاسبي بطریقتین: المتغیرة والتي یسمیها البعض الحدیة تستخدمالتكالیف 
رة فقط كتكالیف المتغی اإلنتاج، وتعالج تكالیف تكالیف خاصة بالفترة المحاسبیة : تعتبر جمیع التكالیف الثابتةأوالً 

  المتغیرة. اإلنتاجالتام على تكالیف  اإلنتاجخاصة باإلنتاج كما یقتصر تقویم مخزون 
القرارات ولغرض  ٕاتخاذإعداد التقاریر الداخلیة لإلدارة بهدف التحلیل و یستهدف مدخل التكلفة المتغیرة : ثانیاً 

  .أیضاً  التخطیط والرقابة
  

  

التكالیف في تصنیف  أوفصل  إمكانیةر المالي في هذا المدخل من خالل یدالم أوذن تبدأ مهارات المحاسب إ
  مجموعتین هما: إلىالمنشأة 
ن أالنشاط و  أو اإلنتاجوهي التكالیف التي یتغیر مجموعها طردیًا مع التغیر في حجم  :التكالیف المتغیرة أوًال:

  منها ثابت.  اإلنتاجنصیب وحدة 
طالما  اإلنتاجلتكالیف التي یبقى مجموعها ثابتًا بغض النظر عن التغیر في حجم وهي ا :التكالیف الثابتة   ثانیًا:

نصیب الوحدة منها یتناسب عكسیًا مع عدد  فإنولذلك  لإلنتاجضمن المدى المالئم  اإلنتاجبقیت تغیرات 
  وحدات النشاط. 

  

  )3(مثال 
  وهي كما یلي: 31/12/2011قدمت إلیك البیانات التالیة التي تخص شركة الخلیل وذلك بتاریخ 

 غیر ، مصروفات صناعیة18000مباشرة  أجور، 3000مباشرة  ، مصروفات صناعیةدینار 27600مواد مباشرة 
 اإلنتاج، تكلفة 9000المدة المتغیرة  أولالتام  اإلنتاج، تكلفة 1800د صناعیة غیر مباشرة متغیرة موا، 1800مباشرة 

تحت التشغیل  اإلنتاجتكلفة  ، 9600متغیرة الالمدة  أولتحت التشغیل  اإلنتاج ، تكلفة6000المدة المتغیرة  آخرالتام 
ق التسوی إدارةموظفي  أجور، 1200، إیجار المصنع 4800) ثابتقسط تالك اآلالت (هإ ، 6000 المتغیرة المدة آخر

عمال  جورأ، 1200إعالن مرتبط بحجم المبیعات  ،3900 إداریة، تكالیف 4800، عمولة وكالء البیع 1800
  .1200 الت المصنعآ صیانة

  .المتغیر للمدخل وفقاً تحضیر قائمة التكالیف  :المطلوب
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        البیـــــــــــــان

  المواد المباشرة   
  + األجور المباشرة

  + المصاریف المباشرة
  

  الصنع المباشرةكلفة 
  صناعیة غیر مباشرة مصروفات + 
  مواد صناعیة غیر مباشرة+ 
  ل الصیانةعما أجور+ 

  الصنع غیر المباشرة المتغیرةكلفة 
  

  المدة أولتحت التشغیل  لإلنتاج+الكلفة المتغیرة 
  المدة آخرتحت التشغیل  لإلنتاج) الكلفة المتغیرة -(
  

  التام لإلنتاجالكلفة المتغیرة 
  المدة أولالتام  لإلنتاج+ الكلفة المتغیرة 

  ةالمد آخرالتام  لإلنتاج) الكلفة المتغیرة -(
  

  تكلفة البضاعة المباعة المتغیرة

27600  
18000  
3000  
  
  

1800  
1800  
1200  

  

  
  
  
  

48600  
  
  
  

4800  
  

9600  
)6000( 

ـــ   ـــ
57000  
9000  

)6000(  
ـــ   ـــ

60000  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التكلفة المتغیرة مدخلقائمة التكالیف وفق 
  

   هامش المساهمةمدخل التكلفة المتغیرة ومفهوم 

 ىما تسم أوالتكلفة هو إیجاد التكلفة المتغیر للوحدة  إحتسابالمدخل المتغیر عن المدخل الكلي في  زما یمی أهمأن 
الفرق بین سعر البیع  أنهعرف هامش المساهمة على یُ و  ،بهامش المساهمة ىإیجاد ما یسم أحیانا بالتكلفة الحدیة وأیضاً 

ن هذه إ بین اإلیرادات والتكلفة المتغیرة للبضاعة المباعة. و  الفرق أیضاً والتكلفة المتغیرة للوحدة المباعة. وهو یمثل 
املة یتم مع فإنهالمتغیرة. وبذلك  واإلداریةالتكالیف تشتمل على التكالیف الصناعیة المتغیرة والمصروفات التسویقیة 

مصروفات فترة ویتم طرحها من رقم هامش  أنهاعلى الثابتة  واإلداریةالمصروفات التسویقیة و التكالیف الصناعیة الثابتة 
ویمكن أن تظهر قائمة الدخل المعدة حسب طریقة التكلفة المتغیرة كما في  الربح.رقم صافي  إلىالمساهمة قبل التوصل 

  :التالي الشكل
  

  اإلیرادات     ×
  ناقص: التكلفة المتغیرة     
  اء متغیرة)مباشرة واألعبجور وأ(مواد التكلفة الصناعیة المتغیرة     (×)
  المتغیرة  واإلداریةالمصروفات التسویقیة     (×)
  هامش المساهمة     ×
  المصروفات الثابتةناقص:     
  الصناعیة الثابتة  ×  
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  التسویقیة الثابتة  ×  
  الثابتة  اإلداریة  ×  
  المصروفات الثابتة  إجمالي    (×)
  صافي الربح    ×

  قائمة الدخل حسب طریقة التكلفة المتغیرة 
  

القائمة نجد أن هامش المساهمة یعمل على تغطیة المصروفات الثابتة وما یزید عن ذلك یسمى صافي الربح. من 
إال بعد تغطیة التكالیف المتغیرة للبضاعة المباعة والتكالیف الثابتة. ویفید هامش المساهمة في  األرباحوبالتالي ال تتحقق 

تولید هامش مساهمة  إلىالقرارات أن تقوم األنشطة المختلفة في المنشأة  حیث تتطلب هذه اإلداریةالكثیر من القرارات 
القرارات في الوحدات الدراسیة  إتخاذات هامش المساهمة في إستخداموسیتم تغطیة  ،المنشأة أرباحموجب حتى تتحسن 

  .الالحقة
  .الكلیة أو اإلجمالیةمدخل التكلفة التكلفة المتغیرة و الفرق بین مدخل 

  :الفرق سیتم عرض المثال التاليولتوضیح 
  

  )4( مثال

  :توفرت المعلومات اآلتیة من سجالت إحدى الشركات الصناعیة
  

  الفترة الثانیة  الفترة األولى  
  30000  20000  المبیعات 

  25000  25000  اإلنتاج
  15000  10000  المدة  أولمخزون 
  10000  15000  المدة  آخرمخزون 

  

 50000وحدة كما تقدر األعباء اإلضافیة الصناعیة الثابتة بمبلغ  25000في كل فترة  نتاجلإلوتقدر الطاقة العادیة 
. أما التكالیف الصناعیة المتغیرة اً دینار  10000فتبلغ  األخرى واإلداریةلكل فترة وأن التكالیف الثابتة التسویقیة  اً دینار 

  فكانت تقدیراتها كالتالي: اإلنتاجلوحدة 
  

  دنانیرالمبالغ بال  البند
  3  مواد مباشرة

  2  مباشرة أجور
  1  متغیرة إضافیةأعباء 
  6  التكالیف الصناعیة المتغیرة إجمالي
  2  ثابتة محملة إضافیةأعباء 
  8  التكلفة الصناعیة للوحدة إجمالي
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تكلفة صناعیة  اً دینار  20000تكلفة صناعیة متغیرة و  اً دینار  60000 دینار منها 80000المدة  أولتكلفة بضاعة  تبلغو 
  دنانیر.  10ن سعر بیع الوحدة یبلغ أثابتة و 

  

  التكلفة المتغیرة. حسب و  اإلجمالیةإعداد قائمة الدخل حسب طریقة التكلفة : المطلوب
  

  )4(مثال حل 

دنانیر وأن نصیبها  8هي  الكلیةبدء الحل یجب أن تعرف أن التكلفة الصناعیة إلنتاج الوحدة حسب طریقة التكلفة  قبل
الدخل  التكالیف وقائمة دنانیر فقط وللمقارنة بین هذه الطرق المحاسبیة تم إعداد قائمة 6سب طریقة التكلفة المتغیرة هي ح

  ). 2التكلفة المتغیرة في الجدول ( ومدخل) 1في الجدول ( الكلیةالتكلفة  مدخلحسب 
 

  
  

  (دینار)التكلفة المتغیرة  مدخلالدخل حسب التكالیف و ): قائمة 1جدول رقم (
  قائمة التكالیف

  :التام اإلنتاجتكالیف   
  د 3مواد مباشرة   75.000
  د 2األجور المباشرة   50.000
  د 1متغیرة  إضافیةأعباء   25.000
  الصنعتكلفة   150.000
  المدة  أولبضاعة زائد:   60.000
  المدة آخرناقص : بضاعة   90.000
  تكلفة البضاعة المباعة  120.000

  لقائمة الدخ
    الفترة األولى
  المبیعات:   200.000
  یطرح تكلفة البضاعة المباعة:  120.000
  هامش المساهمة  80.000

  یطرح التكالیف الثابتة الصناعیة  )50.000(
  األخرىتكالیف الثابتة   )10.000(

  صافي الربح   20.000
  

  ار)التكلفة الكلیة (دین مدخلالدخل حسب التكالیف و ): قائمة 2جدول رقم (
  قائمة تكلفة البضاعة المباعة

  التام: اإلنتاجتكالیف   
   د 3مواد مباشرة   75.000
  د 2األجور المباشرة   50.000
  د 1 متغیرة إضافیةأعباء   25.000
  ثابتة إضافیةأعباء   50.000

  الصنعتكلفة   200.000
  المدة  أولبضاعة  :زائد  80.000

  المدة آخر: بضاعة ناقص  )120.000(
  تكلفة البضاعة المباعة  160.000
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    قائمة الدخل
    الفترة األولى

  المبیعات       200.000
  یطرح تكلفة البضاعة المباعة:  160.000
  مجمل الربح   40.000

   األخرى واإلداریةالبیعیة یطرح المصروفات   )10.000(
  صافي الربح  30.000

  

د  10.000طریقة التكلفة المتغیرة بمبلغ  أرباحالتكلفة الكلیة أكبر من  في طریقة األرباحوبمقارنة هذین الجدولین نرى أن 
 آخرالمدة عن وحدات مخزون  أولد) . والسبب في ذلك هو اختالف عدد وحدات مخزون  20.000د ـ  30.000(=

نقل جزء  إلىوحدة وهذا أدى  15.000المدة  آخروحدة وبلغ مخزون  10.000المدة  أولكان عدد وحدات قد المدة . ف
المدة وهذه التكالیف تساوي التغیر في  آخرالفترة الثانیة ألنها حملت على وحدات  إلىمن األعباء الثابتة من الفترة األولى 

 أرباحالمصروفات التي خصمت من  فإن. لهذا عباء الثابتة المحملة على الوحدةدینار قیمة األ 2وحدات المخزون ضرب 
وحدة  5000(=  10.000طریقة التكلفة المتغیرة بمبلغ  أرباحالمصروفات التي خصمت من  طریقة التكلفة الكلیة أقل من

دینار). بطبیعة الحال یتم خصم كل التكالیف الثابتة من رقم مجمل الربح في الفترة التي تحدث فیها في طریقة  2× 
  . متغیرة ألنها تعتبرها أعباء فترةالتكالیف ال

  

  )5(مثال 

 :حاسبیة إلحدى الشركات البیانات اآلتیةأظهرت السجالت الم

 وحدة 30000المنتجة  عدد الوحدات 

 وحدة 25000عدد الوحدات المباعة 

  صفردة الم مخزون بدایة
 

 دینار 30ـدة سعر البیع للوح 

  التكلفة المتغیرة للوحدة

 دینار 10تكلفة الصنع المتغیرة للوحدة  

 دینار 3المتغیرة للوحدة  واإلداریةالتكلفة البیعیة 

  التكلفة الثابتة

 دینار 100000الثابتة  واإلداریةالتكلفة البیعیة  

  دینار 150000) الثابتة اإلنتاجتكلفة الصنع ( 
  

 :المطلوب

 .وبیان الفرق بینهما المتغیرةحسب نظریة التكالیف الكلیة و  الدخل إحتساب
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  )5(مثال حل 
 :الكلیةنظریة التكالیف  تكلفة الوحدة الواحدة حسبوًال: أ

 دینار 10تكلفة الصنع المتغیرة للوحدة  

 ) 30000÷  150000دینار ( 5الصنع الثابتــة للوحدة  تكلفة  +

 ـــــــــــــــــــــــــ

  دینار 15تساوي       تكلفة الصنع للوحدة 

 

 :تكلفة الوحدة الواحدة حسب نظریة التكالیف المتغیرةثانیًا: 

 دینار 10 وهي فقط ة للوحدةالصنع المتغیر  تكلفةوتساوي 

 

 :ةلنظریة التكالیف الكلی وفقاً ًا: الدخل ثالث

  دینار  750000                                   =  30×  25000المبیعات =  
 دینار  375000               = 15×  25000البضاعة المباعة = تكلفة ناقص: 

 دینار  175000  =100000+ 75000 = واإلداریةالبیعیة  التكلفة إجماليناقص: 

 دینار  200000                                                                الدخل

 

 :المتغیرةلنظریة التكالیف  وفقاً : الدخل اً رابع

  دینار  750000                                    =  30×  25000المبیعات = 
  دینار  250000                = 10×  25000لمباعة = البضاعة اتكلفة ناقص: 
 دینار   75000        = 3×  25000المتغیرة =  واإلداریةالتكلفة البیعیة ناقص: 

 دینار  000250          = 100000+ 000150=  الثابتة التكلفة إجمالي ناقص: 

 دینار  175000                                                                 الدخل

 

 :المتغیرةالتكالیف الكلیة و  الفرق في صافي الدخل بین قائمةخامسًا: تسویة 

 دینار  25000بین المدخل الكلي والمتغیر یساوي  الفرق في صافي الدخل

 یبرر ذلك بسبب المخزون كما یلي: و 

  ردینا 75000 یساويالتكلفة الكلیة  مدخلالمدة حسب  آخرن مخزون أ

  دینار 50000  یساوي التكلفة المتغیرة مدخلالمدة حسب  آخرن مخزون أ
بنصیبه من تكلفة الصنع الثابتة  التكلفة الكلیة قد حمل مدخلالمدة في قائمة الدخل حسب  آخرنستنتج أن مخزون 

  . دینار 25000نتج عنه زیادة في الدخل بمبلغ  دینار مما خفض من تكلفة المبیعات وبالتالي 25000
  

 كما یلي: اآلخرأعطینا دخل إحد المداخل إیجاد دخل المدخل  إذاویمكن لنا دائما 

  نصیب الوحدة من التكلفة الثابتة ×) المدة عدداً  أولمخزون  – المدة عدداً  آخرفرق الربح یساوي: (مخزون 
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  أو
  )المدة أولثابتة في مخزون قیمة التكلفة ال –المدة  آخرفرق الربح یساوي: (قیمة التكلفة الثابتة في مخزون 

  
بالمقارنة مع  اإلنتاج مالربح یعتمد على حج صافيعلى  المتغیرةاستخدام التكالیف  أثرن وبالتالي نستخلص مما سبق أ

  :حجم المبیعات
  .سیكون متقارباً  خلیندالممن  أيالربح تحت  صافي فإنمن حجم المبیعات   اإلنتاجتقارب حجم  إذا  )أ(
الربح یكون أكبر تحت  صافي فإنینخفض)  اإلنتاجثر مما أنتجت (مستوى مخزون باعت المنشأة أك إذا  )ب(

  .المتغیرةالتكالیف  مدخل
 مدخلالربح یكون أقل تحت  صافي فإنیرتفع)  اإلنتاجباعت المنشأة أقل مما أنتجت (مستوى مخزون  إذا  )ج(

  .المتغیرةالتكالیف 
 

  التكلفة المتغیرة  مدخلمزایا وعیوب 

  ما یلي:المزایا  أهممن 
هولة فهم التكالیف المتغیرة ألن تكلفة الوحدات المنتجة تقتصر على التكالیف الصناعیة المتغیرة، وال تقوم بتحمیل س .1

التكالیف الصناعیة الثابتة على هذه الوحدات وتخصمها من رقم هامش المساهمة في قائمة الدخل. هذه المعالجة 
لثابتة، ألن األخیرة مخزون، وتساعد في الرقابة على عناصر التكالیف اتسهل فهم تكلفة البضاعة المباعة وتكلفة ال

  نصیب الوحدة المنتجة.  أساسولیس على  اإلجمالیةقیمتها  أساسعلى  -في العادة– یتم رقابتها
تحلیل عالقة التكلفة والحجم واألرباح: یعتبر تحلیل عالقات هذه العوامل من األمور الهامة في تخطیط تساعد في  .2

نسبة هامش  أومتغیرة وثابتة وتحدید هامش مساهمة الوحدة  إلىربحیة، وللقیام بذلك ال بد من فصل التكالیف ال
  إعداد قائمة الدخل حسب طریقة التكلفة المتغیرة یعتبر نقطة البدایة في إجراء هذا التحلیل.  فإنالمساهمة، لذلك 

 ستمرارهذه المجموعة على العدید من القرارات مثل قرار: اإلقصیرة األجل: تشمل  اإلداریةالقرارات  إتخاذتساعد في  .3
خاصة. هذه القرارات  بأسعارالشراء من مورد، قبول طلبات الشراء  أوالداخلي  اإلنتاجإیقافه،  أوفي إنتاج منتج 

التكالیف هي  أو، عتبار، وهي التكالیف التي ترتبط بالقرار محل اإلالمالئمةتحدید ما یسمى بالتكالیف  إلىتحتاج 
القرار، وتشتمل هذه التكالیف على التكالیف المتغیرة وتكالیف الفرص  إتخاذتوفیرها عند عدم  أوالتي یمكن تجنبها 

البدیلة والتكالیف الثابتة المضافة، وفي كثیر من األحوال تقتصر التكالیف المناسبة على التكالیف المتغیرة لعدم وجود 
إضافة تكلفة  إلىها وال تؤدي القرارات في كثیر من األحیان إستخدامول التي یتم تكلفة فرص بدیلة للكثیر من األص

  ثابتة جدیدة. 
  

  ما یلي: ةالمتغیر  التكلفة مدخل الصعوبات التي تواجه أو تانتقادومن اإل 
وفئات  فئات متغیرة إلىأن أكثر مشكلة تواجه الشركات عند تطبیق مدخل التكلفة المتغیرة هي صعوبة تقسیم التكلفة  .1

ل تصبح جمیع بنود ثابتة. إذ أن التغیر والثبات في التكلفة متعلق بالفترة الزمنیة. ففي الفترة الزمنیة الطویلة األج
 .التكلفة متغیرة
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على طریقة التكلفة  عتمادتتطلب المعاییر المحاسبیة المقبولة قبوًال عامًا أن یتم إعداد التقاریر المالیة الخارجیة باإل  .2
ي الخدمات المتوقعة ف إستنفاذفمبدأ مقابلة اإلیرادات والمصروفات یشترط إلجراء المقابلة أن یكون قد تم الكلیة، 

تعتبر  مثالً المستقبل. فاآلالت  إلىعتراف بالمصروف إنتاج اإلیرادات، وفي حالة عدم توفر هذا الشرط یتم تأجیل اإل
ویتم  أخرىتقبلیة، وتتناقص هذه الخدمات سنة بعد منافع مس أوضمن األصول ألنه یتوقع أن یكون لها خدمات 

ه مصروفًا ویحمل على الوحدات المنتجة وبنفس إعتبار الك، لذلك یجب هتاإل إستخدامهذا النقص محاسبیًا ب إستخدام
  المنطق یمكن تبریر معالجة بقیة المصروفات الثابتة.
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  :أسئلة الفصل
  :اختیار من متعدد)( األولالتمرین 

  

  :والثاني األولالمعلومات التالیة تخص السؤال 

  :شهر سابقةقامت هذه الشركة بإعطاء المعلومات التالیة عن نشاطها التشغیلي أل ،شركة صناعیة تنتج منتج واحد

  

  0  المدة                  أولمخزون 

  7700  الوحدات المنتجة                

  7500                الوحدات المباعة  

  200  المدة                آخرمخزون 

  

    :التكالیف المتغیرة لكل وحدة

  40مواد مباشرة                                    

  34مباشرة                                    أجور

  3  مصاریف تصنیع متغیرة                      

  10  شراف        بالبیع واإل متعلقة تكالیف متغیرة

   

    :التكالیف الثابتة

  14630  تكالیف تصنیع ثابتة                    

  60000  شراف ثابتة              إ تكالیف بیع و 

  

  :لشهر باستخدام التكالیف المتغیرةما هي تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة في ا .1

  دینار.   79 -أ    دینار. 87 -ب  دینار.    96 -ج  دینار.   77 -د
  
  :الشهر باستخدام التكالیف الكلیة ما هي تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة في .2

  دینار.   79 -أ  دینار.   87 -ب  دینار.    96 -ج  دینار.   77 -د
  
دینار للوحدة الواحدة وبلغت  14تنتج وتبیع إحدى الشركات سلعة وقد بلغت قیمة التكلفة المتغیرة لتلك السلعة  .3

وحدة، فما  60000 إلىوحدة  40000دینار سنویًا. فإذا زاد إنتاج الشركة من  600000ة التكالیف الثابتة قیم

  هو التغیر الحاصل بتكلفة الوحدة الواحدة من تلك السلعة؟ 

  .دنانیر 5أ. تكلفة الوحدة الواحدة سوف تنقص بمقدار     
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  .ردینا 14ب. تكلفة الوحدة الواحدة سوف تزید بمقدار     
  .دنانیر 2.5ج. تكلفة الوحدة الواحدة سوف تنقص بمقدار     
  د. ستبقى تكلفة الوحدة الواحدة كما هي.    

  
قامت هذه الشركة بإعطاء المعلومات التالیة عن نشاطها  ،صناعیة تنتج منتج واحدهي شركة  اإلمارات شركة .4

 التشغیلي ألشهر سابقة:

  0  المدة أولمخزون 

  2900  الوحدات المنتجة

  2500  الوحدات المباعة

  40000  المدة آخرمخزون 
  

  :التكالیف المتغیرة لكل وحدة

  27  مباشرةمواد 

  20  مباشرة أجور

  6  مصاریف تصنیع متغیرة

  4  تكالیف متغیرة متعلقة بالبیع اإلشراف
  

  :التكالیف الثابتة

  72500  تكالیف تصنیع ثابتة

  2500  ٕاشراف ثابتةتكالیف بیع و 
  

  ؟التكالیف المتغیرة إستخدامكلفة إنتاج الوحدة الواحدة في الشهر بما هي ت

  ینارد 53  .ب  ینارد 57  .أ
  ینارد 82  .د  ینارد 78  .ج

  
قامت هذه الشركة بإعطاء المعلومات التالیة عن نشاطها  ،صناعیة تنتج منتج واحد صاللة هي شركة شركة .5

 التشغیلي ألشهر سابقة:

  85  سعر البیع

  0  المدة أولمخزون 

  5000  ت المنتجةالوحدا

  4600  الوحدات المباعة

  400  المدة آخرمخزون 
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  :التكالیف المتغیرة لكل وحدة
  19  مواد أولیة
  15  أیدي عاملة

  2  مصاریف تصنیع متغیرة
  10  تكالیف متغیرة متعلقة بالبیع اإلشراف

  

  :التكالیف الثابتة
  110000  تكالیف تصنیع ثابتة

  69000  تكالیف بیع وٕاشراف ثابتة
  

تحمل  المتغیرة (ال التكالیف إستخدامما هي الكلفة الثابتة التي تحمل على قائمة الدخل كتكلفة فترة في الشهر ب

 ؟)اإلنتاجعلى 
  دینار 110000 ب.  دینار 179000 أ.

  دینار 225000 د.  دینار 115000 ج.
 
عن نشاطها  ء المعلومات التالیةقامت هذه الشركة بإعطا ،اً واحد اً صناعیة تنتج منتجالیمن هي شركة شركة  .6

 :التشغیلي ألشهر سابقة
  78  سعر البیع
  0  المدة أولمخزون 

  5300  الوحدات المنتجة
  4900  الوحدات المباعة

  400  المدة آخرمخزون 
  

  

  :التكالیف المتغیرة لكل وحدة
  31  مواد أولیة
  14  أیدي عاملة

  2  مصاریف تصنیع متغیرة
  5  لبیع اإلشرافتكالیف متغیرة متعلقة با

  

  التكالیف الثابتة
  68900  تكالیف تصنیع ثابتة

  58800  تكالیف بیع و إشراف ثابتة
  ؟التكالیف الكلیة إستخدامما هي الكلفة التي تحمل على قائمة الدخل كتكلفة فترة في الشهر ب

  ینارد 83300  .ب  ینارد 152200  .أ
  ینارد 58800  .د  ینارد 68900  .ج
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قامت هذه الشركة بإعطاء المعلومات التالیة عن نشاطها  ،اً واحد اً تنتج منتج صناعیةالریاض هي شركة شركة  .7

 التشغیلي ألشهر سابقة:
  100  سعر البیع
  0  المدة أولمخزون 

  2400  الوحدات المنتجة
  2100  الوحدات المباعة

  300  المدة آخرمخزون 
  

  :التكالیف المتغیرة لكل وحدة
  31  مواد أولیة
  14  أیدي عاملة

  1  یف تصنیع متغیرةمصار 
  8  تكالیف متغیرة متعلقة بالبیع اإلشراف

  

  :التكالیف الثابتة
  79200  تكالیف تصنیع ثابتة

  8400  ٕاشراف ثابتةتكالیف بیع و 
  ؟التكالیف الكلیة إستخدامما هي الكلفة التي تحمل على قائمة الدخل كتكلفة فترة في الشهر ب

  ینارد 8400  .ب  ینارد 792000  .أ
  ینارد 25200  .د  ینارد 104400  .ج

  

قامت هذه الشركة بإعطاء المعلومات التالیة عن نشاطها  ،اً واحد اً صناعیة تنتج منتج دبي هي شركة شركة .8

 ة:التشغیلي ألشهر سابق
  0  المدة أولمخزون 

  20000  الوحدات المنتجة
  19000  الوحدات المباعة

  100  سعر البیع لكل وحدة
  :یف المتغیرة لكل وحدةالتكال

  12  لیةمواد أو 

  25  أیدي عاملة

  3  مصاریف تصنیع متغیرة

  2  تكالیف متغیرة متعلقة بالبیع اإلشراف
  

  :التكالیف الثابتة

  500000  تكالیف تصنیع ثابتة
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  600000  ٕاشراف ثابتةتكالیف بیع و 

  ؟تكلفة المتغیرةما هو صافي دخل األنشطة التشغیلیة من خالل طریقة ال

  ینارد 57000  .ب  ینارد 12000  .أ
  ینارد 27000  .د  ینارد 2000  .ج

  
ال یوجد  أنهوحدة علمًا  2000المدة لفترة زمنیة معینة إلحدى الشركات الصناعیة  آخربلغ عدد وحدات مخزون  .9

 فإندینار  2خالل هذه الفترة  اإلنتاجالمدة فإذا كان متوسط التكلفة الثابتة المحملة على وحدة  أولمخزون 

 :المتغیرة مدخل التكلفةبصافي ربح  الكلیة مقارنةمدخل التكلفة صافي ربح 

  دینار. 4000یزید بـِ   .ب  دینار. 4000یقل بـِ   .أ
  دینار  2یزید بـِ   .د  دینار. 2یقل بـِ    .ج

 
 أوطریقة التكلفة الكلیة  باستخداموذلك  اً دینار  77000صافي دخل مقداره  حیفاحققت شركة  2011خالل عام  .10

دینار)  3بلغ (حمیل التكالیف الثابتة اإلضافیة تغیرة. إن معدل تطریقة التكلفة الم باستخداموذلك  اً دینار  70700

فما عدد  2011) وحدة خالل عام 18000قامت الشركة بإنتاج ( فإذالكل وحدة إنتاج للسنوات الثالث األخیرة. 

 .2011الوحدات المباعة خالل عام 

  ) وحدة15900(  .ب  ) وحدة 11700(  .أ
  ) وحدة24300(  .د  ) وحدة.20100(  .ج

  
  )13-11(سئلة جابة على األبیانات التالیة لإلال ماستخد

 ،المـدة بدایةفي مخزون یوجد  ال ،وحدة 25000عدد الوحدات المباعة  ،وحدة 30000المنتجة  عدد الوحدات

  وحدة 5000دة مخزون نهایة الم

لتكلفة البیعیة ا ،دینار 3المتغیرة للوحدة  واإلداریةالتكلفة البیعیة  ،دینار 10تكلفة الصنع المتغیرة للوحدة 

  .دینار 30سعر بیع الوحدة  ،دینار 150000) الثابتة اإلنتاجتكلفة الصنع ( ،دینار 100000الثابتة  واإلداریة
  

  :نتاجیة حسب المدخل الكلي تساوين تكلفة الوحدة اإل إ .11

  دینار.   15 .أ  دینار.   10 .ب  دینار.    18 .ج  دینار.   22 .د
  
 :حسب المدخل المتغیر تساوينتاجیة ن تكلفة الوحدة اإل إ .12

  
  
  

 

  دینار.   15 .أ  دینار.   10 .ب  دینار.    18 .ج  دینار.   22 .د
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  :ن هامش مساهمة الوحدة یساويإ .13

  دینار.   17 .أ  دینار.   20 .ب  دینار.    15 .ج  دینار.   8 .د
  

  )15-14(سئلة جابة على األالتالیة لإل استخدم البیانات

  لتالیة هي من سجالت إحدى الشركات التي تقوم بإنتاج أحد المنتجات وبیعه.المعلومات التقدیریة ا

  

  تكلفة الوحدة  

  16  مواد مباشرة

  20  مباشرة أجور

  10  متغیرة –تكلفة صناعیة غیر مباشرة 

  10  ثابتة –تكلفة صناعیة غیر مباشرة 

  4  متغیرة وٕاداریةمصروفات تسویقیة 

  15  ثابتة وٕاداریةمصروفات تسویقیة 

  75  المجموع

  

وحدة ویتم إستخدام هذا المستوى في تحمیل التكالیف الصناعیة  40000ویقدر مستوى الطاقة العادیة بــ 

  دینارًا. 1000000مقدارها  أرباح. وترغب الشركة في تحقیق اإلنتاجالثابتة على وحدات 

  

  :حسب المدخل الكلي یساويالمتوقع ن سعر الوحدة إ .14

  دینار.   100 .أ  دینار.   81 .ب  دینار.    75 .ج  دینار.   110 .د
 

  :نتاجیة المتوقعة حسب المدخل الكلي تساوين تكلفة الوحدة اإل إ .15

  دینار.   56 .أ  دینار.   75 .ب  دینار.    60 .ج  دینار.   100 .د
 

  

  :األولللتمرین  الصحیحة اإلجابات
  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  ب  ب  ج  د  ب  أ  ب  أ  أ  د
11  12  13  14  15            

            أ  أ  أ  ب  أ
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  :التمرین الثاني
  :تجمیع بیانات عن إنتاجها كالتاليب القاهرةقامت شركة 

  اإلجمالي  الوحدة  
    6  مواد مباشرة

    12  مباشرة أجور
    5  متغیرة –تكلفة صناعیة غیر مباشرة 
  200000  4  ثابتة –تكلفة صناعیة غیر مباشرة 
  -  2  مصروفات تسویقیة متغیرة

  150000  3  وتسویقیة ثابتة إداریةروفات مص
  

وحدة. وترغب الشركة في  50000والبیع هي  لإلنتاجأن الطاقة العادیة  أساسوكان قد تم إعداد هذه التكالیف على 
  بالنسبة للتكلفة الكلیة. %50عالوة مقدارها الحصول على 

  ة.طریقة التكلفة الكلی إستخدامما السعر المتوقع في حالة : المطلوب
  

  :الثالث التمرین
  فیما یلي المعلومات المتعلقة بالمنتج الوحید لدى شركة عمان في الشهر األخیر من عملیاتها:

  العنصر  المبلغ بالدینار
  سعر بیع الوحدة  دینار 114

  عدد الوحدات المنتجة   7300
  عدد الوحدات المباعة   7200

  عدد الوحدات في نهایة المدة  100
  

  للوحدة: تكالیف متغیرة
  العنصر  المبلغ بالدینار

  مواد مباشرة  دینار 30
  مباشرة أجور  53
  تكالیف صناعیة غیر مباشرة متغیرة  3
  متغیرة وٕاداریةتكالیف بیعیة   8

  

  :تكالیف ثابتة
  العنصر  المبلغ بالدینار

  تكالیف صناعیة غیر مباشرة ثابتة   دینار 73000
  ثابتة وٕاداریةتكالیف بیعیة   57600
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  .تكلفة إنتاج الوحدة خالل الشهر طبقًا لطریقة التكلفة المتغیرةتحدید : المطلوب
  
  

  :الرابع التمرین
 اً دینار  150000دنانیر وتحقق الشركة حالیًا أرباحًا مقدارها  8وسعر بیعها  نانیرد 5كانت التكلفة المتغیرة إلنتاج الوحدة 

ستراتیجیات إحدى اإل إتباعیمكن  أنه إلىتم التوصل  من دراسات السوقو تكالیف ثابتة.  اً دینار  75000بعد خصم مبلغ 
  الطاقة العاطلة: إستغاللالتالیة بهدف 

  
  الزیادة في حجم المبیعات  تخفیض السعر  ستراتیجیةاإل

1  5%  10%  
2  7%  20%  
3  10%  25%  

  
  بقاء هیكل التكالیف كما تم ذكره أعاله. إفترض
  أكثرها ربحیة.  ٕاختیارو  یجیاتاالستراتتقییم هذه  :المطلوب

  

  
  :الخامس التمرین

  -:(أ)، (ب) ینالصناعیة وتتعلق بالمنتج شركة القدساآلتي بیانات مستخرجة من دفاتر 
  المنتج ب  المنتج أ  الوحدات

  وحدة 19500  وحدة 18500   اإلنتاج
  وحدة 20000  وحدة 17500  المبیعات 
  وحدة 5000  وحدة 4500  المدة  أولمخزون 

  وحدة 4500  وحدة 5500  المدة  آخرخزون م
      وكانت البیانات المالیة للوحدة كالتالي:

  دینار 14  دینار 16  سعر بیع الوحدة 
  دینار 4  دینار 5  تكلفة أولیة 

  دینار 1  دینار 3  تكالیف صناعیة غیر مباشرة متغیرة 
إنتاج  أساس(على  التكالیف الصناعیة الثابتة

  دینار 1.2  دینار 1.8  ))ب( و )أ(وحدة من كل من  20000

  
الثابتة  واإلداریةمن قیمة مبیعات المنتجین وبلغت المصروفات التسویقیة  %2 مقدارهاوتدفع المنشأة عمولة مبیعات 

  وهذه یتم توزیعها على المنتجین بنسبة قیمة المبیعات.  دینار 70000للشركة 
  :المطلوب

  سب: إعداد قائمة الدخل للمنتجین وللمنشأة ح
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  طریقة التكلفة المتغیرة.  .1
  طریقة التكلفة الكلیة.  .2

  

  
  :السادس التمرین

وحدة وباعت  98000وحتى نهایة السنة أتمت الشركة إنتاج  1/1/2010أعمالها اإلنتاجیة في  شركة الحصنلقد بدأت 
حصلت هذه  وحدة وقد 10000في حساب إنتاج تحت التشغیل  وبقيللوحدة،  دینار 20بسعر وحدة  90000منها 

من تكالیف التحویل وبلغت التكالیف المحملة على حساب إنتاج  %50من المواد وحصلت على  %100الوحدات على 
  تحت التشغیل خالل السنة اآلتي:

 

  دینار 540000  مواد مباشرة 
  دینار 360500  مباشرة  أجور

  دینار 257500  متغیرة  أخرىتكالیف صناعیة 
  دینار 515000  تكالیف صناعیة ثابتة 

  

وبلغت  اً دینار  85000للوحدة وبلغت المصروفات التسویقیة الثابتة  دینار 1وبلغت المصروفات التسویقیة المتغیرة 
  وتستخدم الشركة طریقة التكالیف المتغیرة.  اً دینار  75000الثابتة  اإلداریةالمصروفات 

  إعداد قائمة الدخل للشركة.  :المطلوب
  



 

 

  
  

  محور محاسبة التكالیف
  النشاط  أساسوالمراحل والتكلفة على  األوامرنظام تكالیف : الثامنالفصل 

  

  المحتویات
  

  الصفحة  

  225  أهداف الفصل التعلیمیة

  226  مقدمة

  اإلنتاجیة األوامرنظام تكالیف 

  األوامرمعرفة كیفیة قیاس التكلفة باستخدام نظام 

227  
228  

  نظام تكالیف المراحل

  باستخدام تقریر المرحلة  اإلنتاجتحدید تكلفة 

  معرفة كیفیة قیاس التكلفة باستخدام نظام المراحل

236  
236  
237  

  239  النشاط أساسنظام التكلفة على 

  ABCخطوات تطبیق نظام 

                                النشاط أساستطبیق نظام التكلفة على  دوافع

                                      النشاط أساسلتكلفة على تطبیق نظام اوعیوب   مزایا

240  
242  
243  

  244  الفصل أسئلة
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  الفصل التعلیمیةأهداف 

  التالیة: باألموریكون القارئ ملمًا  أنیتوقع  المحوربعد دراسة هذا 

 أساسنظام التكلفة على  أوحل المرا أو األوامر سواءً  المناسبتكالیف التحدید متى یتم استخدام نظام  -

 .النشاط

 األوامرمعرفة كیفیة قیاس التكلفة باستخدام نظام  -

 .األوامرمعرفة كیفیة قیاس التكلفة باستخدام نظام  -

  .معرفة كیفیة قیاس التكلفة باستخدام نظام المراحل -

 باستخدام تقریر المرحلة. اإلنتاجتحدید تكلفة  -

 . اإلنتاجتكلفة  إحتسابعند  أوالً صادر  أوالً ریقة الوارد استخدام طریقة المتوسط المرجح وط -

 .ABCالنشاط  أساستحدید مفهوم نظام التكلفة على  -

  .اإلنتاجالنشاط لوحدات  أساسالتكلفة على  إحتساب -
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  مقدمة .1
كالیف فنظام ت ،من حیث سهولتها وكلفة تطبیقها أوتتعدد أنظمة قیاس التكلفة من حیث مواءمتها لطبیعة الصناعة 

المواصفات التي یحددها العمیل  إختالفخدماتها وفق  أوالخدمات التي تختلف منتجاتها  أویناسب الصناعات  األوامر
مجموعة منتجات بمواصفات معینة سوف تتطلب بالضرورة مسك  أوفمثًال حصول المنشأة على طلبیة إلنتاج منتج 

خدمات بمواصفات  أوبینما تقدیم منتجات  .اإلنتاجيباألمر  ما یسمى أو إنتاجحسابات خاصة لكل طلبیة  أوبطاقات 
 األوامرالفصل الدراسي سیتم إستعراض انظمة تكالیف  االمراحل. في هذ تكالیفعامة تتطلب استخدام نظام  أومتماثلة 

  النشاط.   أساسالتشغیلیة ودورته المحاسبیة وكذلك نظام تكالیف المراحل ونظام التكلفة على 
  

یرتبط بأوامر معینة من العمالء (طلبات) شركة ما  إنتاجفي حالة كون  اإلنتاجیة األوامرنظام تكالیف  دمذن یستخإ
 إلىمما یؤدي  اإلنتاجكمجموعة مستقلة من وحدات  أو إنتاجالخدمة المقدمة متمیزة كوحدة  أوتكون السلعة  وبالتالي
. ویتم آخر إلى أمرلإلنتاج وبالتالي تختلف التكالیف من  والمصروفات الالزمة األجورفي كمیة المواد وكمیة  إختالف

واألثاث. ففي صناعة الكتب مثًال نجد أن كل  اآلالتاستخدام هذه الطریقة في صناعة الكتب وأفالم السینما، وصناعة 
ل كتاب یختلف عن اآلخر في عدد صفحاته، وعدد الرسومات والجداول ونوع الغالف وحجم الورق. ولحصر تكالیف ك

من مواد مباشرة وأجور مباشرة ومصروفات غیر مباشرة. ونظرًا  علیهیجب فتح حساب خاص به وتحمیله بما یصرف  أمر
عد یتم ربطها في حساب أستاذ حسابات أستاذ مسا األوامرحسابات  إعتبارفقد جرت العادة على  األوامرلوجود العدید من 

  . Work in processتحت التشغیل  إنتاجسمه حساب إعام 
  

كون إنتاج  یستخدم هذا النظام في حالة .اإلنتاجیةهو نظام تكالیف المراحل  اإلنتاجوحدات ل إن النظام المحاسبي اآلخر
متشابه ویمر في مراحل إنتاجیة معینة لذا یسمى بنظام  اإلنتاج فإننمطي معین وبالتالي  شركة ما یرتبط بتصمیم

 إنتاجد تكلفة من خالله تحدّ و تقریر  إعدادعلى حدى ثم یتم في نهایة الفترة المالیة المراحل. ویتم قیاس التكلفة لكل مرحلة 
  وتمت وتلك التي مازالت تحت التشغیل. أنتجتالوحدة وتكلفة الوحدات التي 

  

قیاس التكالیف غیر  أسلوب نوهذا النظام ركز على تحسیالنشاط  أساسیضًا یمكن قیاس التكلفة وفق نظام التكلفة على وأ
إیجاد معدل تحمیل واحد للتكالیف غیر المباشرة ووفق نظام  أساسعلى تبنى  األخرىكالیف تن نظم الالمباشرة حیث أ

معدل تحمیل خاص بكل إهتمام وتركیز إلیجاد هناك ) Activity Based Costing )ABCالنشاط  أساسالتكلفة على 
. إن نظام إنتاجبكل وحدة  أوتكلفة الخاصة بكل مركز ال دقة في تحدید عناصر إلىمستوى من النشاط حیث یؤدي ذلك 

النشاط یبدأ بتحدید تكلفة كل نشاط من التكالیف غیر المباشرة ثم یتم توزیع هذه التكالیف على المراكز  أساسالتكلفة على 
  األنظمة:وتالیًا عرض مفصل لكل نظام من هذه  ستفادتها من هذا النشاط.في ضوء إ اإلنتاجوحدات  أو
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  اإلنتاجیة األوامرنظام تكالیف  .2
 األمریتم تصمیم بطاقة و  اإلنتاجي األمرإن نقطة البدایة لحصر عناصر التكلفة لألوامر التشغیلیة هو فتح بطاقة 

مثل رقمه وتاریخ بدء  األمروتحتوي هذه البطاقة على بیانات وصفیة عن  ).1(رقم بعدة طرق منها الشكل  اإلنتاجي
لحصر تكالیف المواد المباشرة واألجور المباشرة  بشكل أساسي تستخدم هذه البطاقةتسلیمه المتوقع، و  العمل علیه وتاریخ

  واألعباء اإلضافیة. 
  

  إنتاجي أمربطاقة 
            ……………………………العمیل إسم

  : ………………….األمررقم     تاریخ البدء   /      /
  الفعلي    /     /تاریخ التسلیم     تاریخ التسلیم المتوقع      /      /

  قسم التفصیل
  اإلضافیة األعباء  المباشرة األجور  مواد مباشرة

رقم   التاریخ
  الصرف

  رقم   التاریخ  القیمة
  الصرف

  القیمة  الرقم  التاریخ  القیمة

                  
                  

  
 اإلنتاجي األمربطاقة  :)1(شكل 

  

 

  ر المحاسبي:اصر التكلفة في الدفاتعن إثباتوفیما یلي توضیح لكیفیة 
  
   Direct Materials المواد المباشرة 2/1
 

. ویتم سهلة التعقب أيوغیر مكلفة  إقتصادیةویمكن تعقبها بطریقة  اإلنتاجيالمواد التي تصرف خصیصًا لألمر وهي 
 بناًء على المستودعات إدارةسندات صرف المواد التي تحررها معین من خالل  إنتاجي ألمرالمواد المصروفة  حصر
معین  إنتاجي أمرتخص . أما أذونات الصرف التي ال الخاص به اإلنتاجي األمرعلى بطاقة  تحملثم  اإلنتاج إدارةطلب 

فتعتبر موادًا غیر مباشرة وتحمل تكالیفها على حساب مراقبة التكالیف الصناعیة غیر المباشرة للقسم الذي صرفت له. 
صرفت مواد  المالیة أنه خالل إحدى الفترات نفترضولتوضیح ذلك  وفق قید محاسبيویتم تسجیل سندات صرف المواد 

 التالیة: اإلنتاجأوامر  إلىمباشرة 

  
  

  
  
  
  

  

 
 

  د  25.000  101  رقم  األمر
  

  د  30.000  102  رقم  األمر
  

  د  15.000  103  رقم  األمر
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  :كما یليصرف هذه المواد المحاسبي لقید الیتم لذا   
  

  تحت التشغیل إنتاج/ حـ    70000
  101 األمر  25000
  102 األمر 30000
  103 األمر  15000

  مواد الخام/مراقبة ال حـ  70000  
  

تحت التشغیل وحساب مراقبة المواد الخام في دفتر األستاذ العام كما یرحل  اإلنتاجحساب  إلىویرحل القید السابق 
التي  اإلنتاجیةسوف نهمل المبالغ التفصیلیة الخاصة باألوامر  لإلختصارعلى أیة حال و  .األوامربطاقات  إلى

  .ةلالحقاظهرت في القید السابق في قیود الیومیة 
  

   Indirect Materialsالمواد غیر المباشرة
األقسام وال تخص أمرًا إنتاجیًا معینًا مثل زیوت  إلىف المواد غیر المباشرة على أنها المواد التي یتم صرفها عرّ تُ 

لقسم، التزییت ومواد النظافة. وللمحاسبة علیها یتم تحمیلها على حساب مراقبة التكالیف الصناعیة غیر المباشرة ل
لها یفإنه یتم تسج القسم إلىد  5400فإذا إفترضنا أنه خالل الفترة تم صرف مواد غیر مباشرة من المخازن بمبلغ 

  بقید الیومیة التالي:
  

  … قسم  –حـ/ مراقبة التكالیف الصناعیة غیر المباشرة     5400
  حـ/ مراقبة المواد الخام  5400  

  

  Direct Labor  المباشرة األجور 2/2
  

ویمكن تعقب تكلفتها بسهولة  اإلنتاجالمباشرة هي أجور العمال الذین یعملون بصورة مباشرة على أوامر  األجور
مثل أجور عمال  اإلنتاجغیر المباشرة فإنها تشمل أجور العمال الذین یشرفون على  األجور، أما األوامرعلى هذه 

نها: التوقیع طرق م ةالذي یقضیه العمال في المنشأة بعد الصیانة وأجور عمال التنظیف والحراسة. یتم تحدید الوقت
بطاقات الدوام اإللكترونیة. وبعد ذلك یحدد الوقت  أوإستخدام ساعة الوقت  أونصراف على سجل الحضور واإل

 24000 المستحقة للعمال األجورالعادي واإلضافي للعمال وتحدد أجورهم المستحقة وعلى إفتراض أن إجمالي 
  ه یتم قیده في الدفاتر كالتالي:. فإندینار

  

  األجورحـ/ مراقبة     24000
  المستحقة األجورحـ/  أوحـ/ النقدیة   24000  

 

  
   Time Ticket بطاقات وقت العمل

مباشرة وغیر مباشرة یتم حصر الوقت الذي یقضیه العمال في العمل على  إلىالصناعیة  األجورحتى یتم تقسیم 
. تعمل هذه البطاقة على حصر الوقت الذي )2(كل ـي الشـاقة وقت العمل الواردة فبإستخدام بط اإلنتاجأوامر 

التي عمل علیها خالل یوم عمله وفي نهایة كل یوم یتم إعتماد البطاقة  األوامرمن  أمریقضیه العامل على كل 
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الساعة لكل عامل یتم تحدید معدل أجر و  من مشرف القسم ثم یتم تفریغها في كشف العمل الیومي لعمال القسم.
زیادة دقة المعلومات  إلىلجمیع عمال القسم. ویؤدي إستخدام األسلوب األول  أولمجموعة من العمال  أوعلى حدة 

 إلىوٕاستخدام هذا المعدل یؤدي  آخر إلىألن أجور العمال تتوقف على مهارتهم وخبراتهم وهذه تختلف من عامل 
رفع تكالیف  إلىذي عمل علیه،  ولكن یؤدي إستخدام هذا األسلوب بتكلفة العمل حسب العامل ال أمرتحمیل كل 

تشغیل نظام التكالیف ألنه سوف یتعامل مع تفاصیل كثیرة، وعلى الجانب اآلخر، یؤدي إستخدام معدل واحد لكل 
  تبسیط اإلجراءات المحاسبیة وتقلیل تكالیف تشغیل نظام التكالیف.  إلىعمال القسم 

  

. األمرالتي یجب تحمیلها على  األجورد تكلفة وضربها في معدل أجرة ساعة العمل تحدّ  أمرلكل وبتحدید ساعات العمل 
ساعة  1400هي  103و 102و 101 إنتاجولتوضیح ذلك إفترض أن ساعات العمل المباشرة التي حصلت علیها أوامر 

عندها  /ساعة عمل مباشرةناردی 1.5هو  اإلنتاجيساعة على التوالي وأن معدل األجر للقسم  2700ساعة و 2100و
غیر المباشرة للقسم  األجورد. وتكون تكلفة  9300) = ینار للساعةد 1.5× ساعة  6200المباشرة ( األجورستكون تكلفة 

تكالیف  إثبات. ویتم دینار) 14700= 9300 – 24000هي الفرق بین إجمالي أجور القسم واألجور المباشرة وتساوي (
  بالقید التالي: األجور

  
  تحت التشغیل إنتاجحـ/     9300
  حـ/ تكالیف صناعیة غیر مباشرة    14700

  األجورحـ/ مراقبة   24000  
  

  وهي كالتالي: األوامربطاقات  إلىالمباشرة  األجوروبعد ذلك یتم ترحیل 
  

   2100  =  1.5  ×  ساعة  1400  =  101أمر

   3150  =  1.5  ×  ساعة  2100  =  102 أمر
   4050  =  1.5  ×  ساعة  2700  =  103أمر

  دینار 9300        المجموع
  
  
  

   Manufacturing Overheadالتكالیف الصناعیة غیر المباشرة  2/3
 Predeterminedد مقدماً بإستخدام معدل محدّ  اإلنتاجیتم تحمیل التكالیف الصناعیة غیر المباشرة على أوامر 

Overhead Rate  كالیف. ویتم حساب في نهایة فترة الت الفعلّیة نتظار حتى تتحدد التكلفةألنه من غیر العملي اإل
  :المعدل كالتالي

  الصناعیة غیر المباشرة المقدرة التكالیف           
  معدل التحمیل = 

  المقدرة عدد وحدات النشاط                                   
  

تكلفة  أو اآلالتساعات دوران  أوشر ساعات العمل المبا بعدة مقاییس منهاالمقدرة یتم قیاس عدد وحدات النشاط 
  غیرها. أوتكلفة المواد المباشرة  أوالمباشرة  األجور
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تتمیز ساعات العمل المباشرة وساعات الدوران بأنها ال تتأثر بالتغیر في المستوى العام لألسعار ویتم الحصول و 
رة والمواد المباشرة والتكلفة األولیة فإنها المباش األجورعلیها من بطاقات العمال واآلالت على التوالي، أما تكلفة 

أخرى نتیجة  إلىاإلضافیة من فترة  األعباءمعدل تحمیل  إختالفإحتمال  إلىلتقلبات األسعار مما یؤدي  هعرض
كانت المنشأة تعتمد على األیدي العاملة  إذالتغیر القوة الشرائیة للنقود لذلك یفضل إستخدام ساعات العمل المباشرة 

 إذاألن أغلب التكالیف غیر المباشرة سوف تكون مرتبطة بساعات العمل. أما  اإلنتاجیةرئیسیة في عملیاتها  بصورة
ألن أغلب عناصر  اآلالتساعات دوران  إستخدام فإنه یفضل اآلالتبصورة رئیسیة على  كانت المنشأة تعتمد

لقد أدى التقدم التكنولوجي الذي تشهده أیامنا  . وعلى أیة حالاآلالتالتكالیف غیر المباشرة ستكون مرتبطة بتشغیل 
یدي تزاید أهمیة التكالیف غیر المباشرة المرتبطة بالتجهیزات اآللیة على حساب التكالیف المرتبطة باأل إلىالحالیة 

  . اآلالتهتمام بساعات دوران العاملة وهذا یفرض زیادة اإل
  
فیر في تكالیف التشغیل ألنها متوفرة في دفاتر وسجالت المنشأة. تو  إلىیؤدي األسالیب الثالثة األخیرة  استخدام إن

ألنها غیر مرتبطة مع  اإلنتاج إدارةوقد تالئم أكثر من غیرها توزیع تكالیف رواتب وأجور المهندسین وتكالیف 
. على أیة حال یمكن للمنشأة إستخدام عدة أسس لتوزیع اآلالتمع ساعات دوران  أوساعات العمل المباشرة 

ختیار هذه األسس فإنه إمجموعة من عناصر التكالیف. فعند مالءمتها لتوزیع  أساسالتكالیف غیر المباشرة على 
  قرار نهائي بهذا الخصوص. إلىیجب مراعاة السبب والنتیجة والتكلفة والمنفعة قبل التوصل 

  

  :مباشرة بالقید التالي رتحمیل ت. صناعیة غی إثباتویتم 
 

  التشغیل تحت  إنتاجحـ/     ××
   )محملة(حـ/ ت. صناعیة غیر مباشرة       ××  

  

  نطاق معدل التحمیل
 كما لكل قسم على حدة. أویمكن أن یتم حساب معدل تحمیل التكالیف الصناعیة غیر المباشرة على مستوى المنشأة 

وتخفیض تكالیف  وامراألتسهیل تحمیل التكالیف غیر المباشرة على  إلىالمعدل على مستوى المنشأة  استخدامیؤدي 
 اإلنتاجیة األوامرألن  ،األوامرفي تحمیل التكالیف على  دقته أو عدم عدالته تشغیل نظام التكالیف ولكن یعاب علیه

  قد ال تستفید من التسهیالت الصناعیة بنفس الدرجة، ولتوضیح هذه المشكلة سیتم اإلعتماد على البیانات التالیة:
  

  )1مثال (
 ساعات عمل 10وهي عبارة عن  دینار) 100( األجوردینار) ومن  100تكلفته من المواد (بلغت  إنتاجي أمر

التكلفة هي  فمادنانیر) لكل ساعة عمل مباشر،   5( أساسوتحمل التكالیف الصناعیة غیر المباشرة على  مباشر
  ؟األمراقة القیود المحاسبیة المتعلقة بعناصر التكلفة المحملة على بط إثباتمع  النهائیة لألمر

  

  )1حل مثال (   
  :سوف تظهر التكالیف التالیة اإلنتاجي األمرن بطاقة إ

  دینار 100         مواد مباشرة -
  دینار 100         أجور مباشرة -
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  )5× ساعات  10) = 100/10((    دینار   50       ت. صناعیة غیر مباشرة   -
       دینار  250                        تكلفة نهائیة -

  

  التالي: بالقید المحاسبيمحاسبیًا  اإلنتاجالمواد المباشرة تحمل على  فإن األوامروفق نظام محاسبة 
  تحت التشغیل  إنتاجمن حـ/     100
  المواد حـ/ مراقبة إلى      100  

  

 :هو المباشرة األجوروقید تحمیل 

  تحت التشغیل  إنتاجمن حـ/     100
  جوراأل حـ/ مراقبة إلى      100  

  

 :التكلفة الصناعیة غیر المباشرةوقید تحمیل 

  تحت التشغیل  إنتاجمن حـ/     50
   )محملة(حـ/ ت. صناعیة غیر مباشرة  إلى      50  

  

  :الفعلّیةقید التكالیف الصناعیة غیر المباشرة 
  وفق القید المحاسبي التالي: الفعلّیةمستندات التكالیف غیر المباشرة  إثباتیتم 

  مراقبة التكالیف الصناعیة غیر المباشرةـ/ من ح    ××
 األجورح/ مراقبة  إلى أومراقبة المواد حـ/  إلى      ××  

  ....األخرىح/ التكالیف الصناعیة  إلى أو
  

والتكالیف غیر  اإلنتاجبد من المقارنة بین التكالیف الصناعیة غیر المباشرة المحملة على  وفي نهایة الفترة المالیة ال
أكبر من  األوامركانت التكالیف المحملة على بطاقات  إذاونتیجة المقارنة یكون التحمیل بأكثر من الالزم  الفعلّیةة المباشر 
  نجد أن:. وبالتالي قد الفعلّیةكانت التكالیف المحملة على البطاقات أقل من  إذاتحمیل بأقل من الالزم  أو الفعلّیة

 Overبالتكالیف المحملة بالزیادة  ویسمى الفرق بینهما الفعلّیةر من التكالیف أكب اإلنتاجالتكالیف المحملة على أوامر  .1

Applied.  
 Underویسمى الفرق بینهما بالتكالیف المحملة بالنقص  الفعلّیةأن تكون التكالیف المحملة أقل من التكالیف  .2

Applied Cost .  
  

. فإذا كان الفرق غیر جوهري یقفل في لى مدى أهمیتهالنقص ع أوتتوقف المعالجة المحاسبیة للفرق المحمل بالزیادة 
التي تحتوي تكلفتها أعباء  یجب توزیعه على حسابات البضاعةف وجد الفرق جوهریاً  إذاحساب تكلفة البضاعة المباعة أما 

اعة التام بالمخازن، وحساب تكلفة البض اإلنتاجالمدة، وحساب  آخرتحت التشغیل  اإلنتاجإضافیة محملة وهي حساب 
ما تحتویه أرصدتها من تكالیف صناعیة غیر  أساسعلى  أوأرصدتها النهائیة  أساسالمباعة، ویتم التوزیع أما على 

  عتماد على البیانات اآلتیة: سیتم اإل األمرمباشرة ویعتبر األسلوب األخیر أكثر دقة. ولتوضیح هذا 
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  )2( مثال
 دینار 225000ة ، والفعلیّ ینارد 245000هي  اإلنتاجالمحملة على فترض أن أرصدة التكالیف الصناعیة غیر المباشرة إ

  وأن أرصدة حسابات البضاعة كالتالي:
  

  اسم الحساب  الرصید بالدینار
  تحت التشغیل إنتاج 20000
  تام بالمخازن إنتاج  80000

  تكلفة البضاعة المباعة  300000
  

  .أنه جوهري إعتبارأنه غیر جوهري ثم على  إعتبارلى اإلضافیة المحملة بالزیادة ع األعباء: معالجة المطلوب
  

  )2( مثالحل 
 األعباءأن  أيدینار،  20000بمبلغ  اإلضافیة محملة بالزیادة األعباءة نجد أن اإلضافیة المحملة والفعلیّ  األعباءبمقارنة 

  .الفعلّیة األعباءالمحملة أكبر من 
  

  :الفرق غیر مهم إعتبار
یر مهم یتم إقفاله في حساب تكلفة البضاعة المباعة ألن رصیدها أكبر أرصدة البضاعة. ویتم الفرق غ إعتبارفي حالة 

  ذلك بالقید التالي:
 

  أعباء إضافیة محملةمن حـ/     2450000
  تكلفة البضاعة المباعةحـ/  إلى      20000  
 ةحـ/ أعباء إضافیة فعلیّ            225000  

  

 األعباءحسابات إسمیة وعند ترحیل  ة ألنهااإلضافیة المحملة والفعلیّ  األعباءبات وبترحیل هذا القید یتم إقفال حسا
. ویصبح ینارد 20000بمبلغ تكلفة البضاعة المباعة  تكلفة البضاعة المباعة ینقص رصید إلىاإلضافیة المحملة بالزیادة 

  .دینار 280000رصیدها الذي سوف یظهر بقائمة الدخل 
  

  :الفرق مهماً  إعتبار
تحت التشغیل، وٕانتاج  إنتاجالفرق مهمًا فإنه یجب توزیعه على أرصدة حسابات البضاعة الثالث وهي  إعتباري حالة ف

  د حصة كل حساب منها كالتالي:ألف وتحدّ  300:80:20 ، وتكلفة البضاعة المباعة بنسبة أرصدتها والتي هيتام
                                20    

  ینارد 1000=    -----×   20000یل تحت التشغ إنتاج  
     400  
  

  

                             80  
  ینارد 4000=   ----×   20000التام بالمخازن  اإلنتاج 

  400    
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                             300     
  ینارد  15000=  ---- × 20000تكلفة البضاعة المباعة 
                                            400  

  

  

  ینارد 20000           إجمالي المبلغ الذي تم توزیعه         
  

  نتیجة التوزیع بقید الیومیة التالي: إثباتویتم 
 

  أعباء إضافیة محملةمن حـ/     245000
  تكلفة البضاعة المباعةحـ/  إلى      15000  
 تحت التشغیل إنتاجحـ/           1000  

 تام بالمخازن إنتاجحـ/           4000  

 ةحـ/ أعباء إضافیة فعلیّ            225000  

 اإلضافیة المحملة بالزیادة األعباءإقفال حسابات    
  

   المنتهیة األوامر
التام الصنع  اإلنتاجمخازن  إلىتحت التشغیل  اإلنتاجیجب تحویل تكلفته من حساب  إنتاجي أمر أيعندما ینتهي تصنیع 

یجب التأكد من تحمیله بكل عناصر التكالیف وخصوصًا التكالیف الصناعیة غیر  اإلنتاجي األمرقة وقبل إقفال بطا
  ، ویكون قید التحویل.المباشرة

 

  التام بالمخازن اإلنتاجمن حـ/     ××
  تحت التشغیل إنتاجحـ/  إلى      ××  

  

  :المباعة األوامرقید تكلفة 
  تكلفة بضاعة مباعةمن حـ/     ××
  التام بالمخازن اإلنتاجحـ/  ىإل      ××  

 

  )3( مثال
، خالل مسبقاً  اج تحت التشغیل بمعدل تحمیل محددفي شركة النعمة یتم تحمیل التكالیف الصناعیة غیر المباشرة لإلنت

  تضمنت عملیات الشركة المعلومات التالیة: 2007اط بشهر ش

 جالمواد المباشرة التي تم إصدارها لإلنتا دینار   90000     

 المواد غیر المباشرة التي تم إصدارها لإلنتاج دینار     8000     

  الفعلّیةلتكالیف الصناعیة غیر المباشرة ا دینار  125000     

 لتكالیف الصناعیة غیر المباشرة المحملةا دینار  113000     

 المباشرة األجور   107000      
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تحت  اإلنتاج( أنه ال یوجد لحساب علماً  ،2007اط بالتامة خالل شهر ش جیةاإلنتا األوامر: ما هي تكلفة المطلوب
  المدة. آخر أوالمدة  أولرصید في  التشغیل)

  

    )3( مثالحل 
  

 المواد المباشرة التي تم إصدارها لإلنتاج دینار  90000     

 المباشرة األجور دینار  107000     

 غیر المباشرة المحملة التكالیف الصناعیة دینار  113000      

 التامة اإلنتاجیة األوامرتكلفة  دینار  310000      
  

 التامة یجب أن تحتوي فقط على التكالیف الصناعیة غیر المباشرة المحملة. اإلنتاجیة األوامر: إن تكلفة مالحظة
  

   األوامرمثال شامل على نظام 
  

  )4( مثال
، وكانت أرصدة حسابات تكلفة البضاعة في دفاترها في اإلنتاجیة األوامر طریقة محاسبةشركة یمان الصناعیة تستخدم 

تام،  إنتاج ینارد 60800 221رقم  األمرتحت التشغیل ویمثل تكلفة  إنتاج ینارد 30400شهر آذار كالتالي:  أول
  مواد خام. وخالل شهر آذار حدثت العملیات التالیة: ینارد 25400

  

  على الحساب. ینارد 171000تم شراء مواد خام بمبلغ 
  

  من المخازن، بیانها كالتالي: اإلنتاجأوامر  إلىتم صرف مواد خام 
   اً دینار   35000       223  أمر      اً دینار  36000      221  أمر 
   اً دینار   31000       224  أمر      اً دینار  32000      222  أمر 
  

المباشرة  األجوروتبین من تحلیل بطاقات العمل أن قیمة  ینارد 50000 اإلنتاج إدارةبلغت رواتب وأجور موظفي عمال 
  السابقة هي كالتالي: األوامرالتي تخص 

   اً دینار   9000      223  أمر      اً دینار  6000     221  أمر
   اً دینار   10000      224  أمر      اً دینار  7000     222  أمر

  

قیمة فواتیر متنوعة على  ینارد 40000الصناعیة اإلضافیة) تتكون من  األعباءالتكالیف الصناعیة غیر المباشرة (
  .دینار 12000الحساب وأن اإلستهالك 

  

  المباشرة. األجورمن  %200اإلضافیة  األعباءیبلغ معدل تحمیل 
  

  .العمالء إلى 224، 223، 221 األوامرسلمت 
  

  لنقص في حساب تكلفة البضاعة المباعة.با أوتقوم الشركة بإقفال التكالیف المحملة بالزیادة 
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نتاج تحت التشغیل واإل اإلنتاجقیود الیومیة الالزمة إلثبات الحقائق المالیة السابقة وتصویر حسابات  إعداد: المطلوب
  التام. 

  
  )4( مثال حل

  قیود الیومیة 
  مواد خام -حـ/ المخازن    171000

  )1( حـ/ الموردین                         171000  
  تحت التشغیل إنتاجحـ/     134000

  )2(          مواد خام -المخازنحـ/        134000  
  األجورحـ/ مراقبة     50000

  )3( المستحقة             األجورحـ/       50000  
  تحت التشغیل إنتاجحـ/     32000

  )4(                األجورحـ/ مراقبة       32000  
  ةباء إضافیة فعلیّ حـ/ أع    18000

  )5(                 األجورحـ/ مراقبة      18000  
  ةحـ/ أعباء إضافیة فعلیّ     52000

  حـ/ الموردین     40000  
  )6(            مجمع اإلهتالك   حـ/      12000  

  تحت التشغیل إنتاجحـ/     64000
  )7( حـ/ أعباء إضافیة محملة              64000  

  تام إنتاجحـ/ مخزون     207400
  )8تحت التشغیل           ( إنتاجحـ/      207400  

  حـ/ تكلفة البضاعة المباعة    207400
  )9التام           ( اإلنتاجحـ/ مخزون      207400  

  حـ/ أعباء إضافیة محملة    64000
  المباعة            حـ/ تكلفة البضاعة    6000

  )11(          ةفعلیّ  حـ/ أعباء إضافیة      70000  
  

  
  
  
  



 

- 236 - 

 

  :حسابات األستاذ العام
  

  تحت التشغیل إنتاجحـ/ 
  )8(  207400  رصید  30400

134000  )2(      
32000  )4(      
64000 )7(   

   رصید نهایة المدة  53000
  

  

  تام بالمخازن إنتاجحـ/ 
  )9(  207400  رصید  60800

207400  )8(      
    رصید نهایة المدة  60800

        
  ظام تكالیف المراحلن

شركة ما  إنتاجیستخدم هذا النظام في حالة كون و  اإلنتاجیةو نظام تكالیف المراحل هالثاني  اإلنتاجنظام قیاس تكلفة إن 
یتم لذا لذا یسمى بنظام المراحل. محددة متشابه ویمر في مراحل إنتاجیة  اإلنتاج فإنیرتبط بتصمیم نمطي معین وبالتالي 

عندما تكون الوحدات المنتجة متماثلة واإلنتاج مستمرًا،  Process Costing اإلنتاجیةحاسبة المراحل م نظامإستخدام 
یتم تحدید تكلفة الوحدة في هذه الطریقة بحصر . و من المصادرنفس الحجم تستهلك نمطیة و  اإلنتاجوتكون وحدات 

وقسمتها على عدد الوحدات.  مرحلة ما أوسم ما في ق كمیة من الوحدات إنتاجالتكالیف التي تحدث خالل فترة في سبیل 
مناطق عمل متخصصة بحیث تقوم كل مرحلة بالعمل  أومراحل  أوأقسام  إلىیتم تقسیم المنشأة  األمرلتسهیل هذا لذا و 

ففي مصانع األسمنت مثًال هناك مرحلة للطحن ومرحلة للتحمیص ومرحلة  ،متجانسة إنتاجبصورة مستمرة على وحدات 
 لتقطیر البترول الخام إلنتاج المشتقات البترولیة ومرحلة لتحسین البنزین ، وفي صناعة تكریر البترول هناك مرحلةللتعبئة

  .  وهكذا وأخرى إلنتاج الزیوت المعدنیة
  

  تحدید وٕاستخدام وحدات التكلفة المناسبة
أخرى، فیبدأ في المرحلة  إلىمن مرحلة  جاإلنتاأثناء تشغیله في عدة مراحل إنتاجیة متتالیة حیث ینتقل  اإلنتاجقد یمر 

مخازن المنتجات التامة  إلى اإلنتاجالمرحلة التي بعدها وهكذا حتى یصل  إلىالمرحلة الثانیة ثم  إلىاألولى ثم یحول 
مخازن المنتجات التامة  إلىعشوائیة وبعدها یحول  أوفي مراحل متوازیة  اإلنتاجالصنع، وفي حاالت أخرى قد یمر 

كل مرحلة وكأنها وحدة  إعتبارألنه یجب  ال یؤثر على تكالیف المنتجات اإلنتاجنمط تدفق  فإن على أیة حالو  الصنع.
تلك المرحلة،  إلىمرحلة أخرى یتم تحویل تكلفتها معها  إلىمن مرحلة  اإلنتاجمحاسبیة مستقلة، وعند تحویل وحدات 
  المحولة. الیفالتك أوكالیف المستلمة أخرى بإسم الت إلىوتعرف التكالیف التي تحول من مرحلة 

  



 

- 237 - 

 

عتبر وحدة محاسبیة مستقلة ویخصص لها في الدفاتر ) یجب أن تُ إنتاجيمما سبق نستنتج أن كل مرحلة إنتاجیة (قسم 
تحت التشغیل ویتم تحمیله بتكالیف المواد المباشرة واألجور المباشرة والمصروفات  اإلنتاجعرف بحساب حساب یُ 

التام الذي أنجزته  اإلنتاجالمرحلة خالل فترة التكالیف، ویجعل دائنًا بتكلفة  إلىمباشرة التي تصرف الصناعیة غیر ال
  (أتمته) المرحلة خالل تلك الفترة.

  

أساسیة تتمثل بضرورة إیجاد التكالیف الخاصة بكل مرحلة من مواد مباشرة وأجور  عملیةفي كل مرحلة إنتاجیة هناك 
عند تحدید  المكافئة لكل مرحلة. اإلنتاجوحدات  أو اإلنتاجت اتحدید عدد وحد عملیةرة ثم مباشرة وتكالیف غیر مباش

المدة والمستویات التي  آخرالمدة ووحدات تحت التشغیل  أولالوحدات المكافئة البد أن نمیز بین وحدات تحت التشغیل 
  یعالج بطریقتین: قد اإلنتاجیةنظام تكالیف المراحل  فإن. لذا تضاف عندها عناصر التكلفة

  

  : الوحدات المكافئة حسب المتوسط المرجحأوالً 
لتحدید متوسط تكلفة الوحدة، یجب تحدید إجمالي عدد الوحدات التي سیتم قسمة التكالیف علیها، والمشكلة التي تواجهنا 

 آخرتحت التشغیل  أوالصنع الوحدات التي تستفید من التشغیل خالل الفترة الجاریة تكون إما تامة  فإنكما رأینا سابقًا 
وحدات  إلىالمدة وهذه تختلف عن بعضها من حیث درجة إستفادتها من عناصر التكالیف، لذلك یجب أن تحول الوحدات 

  مكافئة كالتالي:
  
  

  

، وهنا اإلنتاجیةف على طبیعة عناصر التكالیف وكیف یتم إضافتها في العملیة ولتحدید مستوى إتمام الوحدات یجب التعر 
یتم إضافتها على مراحل بعد ذلك المستوى، وأما  أو اإلنتاجیةقد نجد أنه یتم إضافة المواد المباشرة في بدایة العملیة 

  . Added Evenlyعناصر تكالیف التحویل فیتم إضافتها بإنتظام
  

  أوالً صادر  أوالً الوارد لمكافئة حسب طریقة : الوحدات اثانیاً 
تعمل هذه الطریقة على الفصل بین أنشطة وتكالیف الفترة الجاریة عن الفترة السابقة ولذلك ال تعمل على إضافة الوحدات 

نسبة الوحدات المكافئة للفترة الجاریة والشيء نفسه یتم بال إلىالمدة  أولالمكافئة الموجودة في وحدات تحت التشغیل 
 إنجازهاوحدة ومستوى  100المدة والتي عددها  أولن وحدات تحت التشغیل أ أي. لتكالیف الفترة الجاریة والفترة السابقة

نجاز الذي تم أوًال فقط باإلصادر  أوالً هتمام حسب طریقة الوارد سیكون اإل %30یف مثًال عند مستوى من عناصر التكال
وحدة.  70الوحدات المكافئة لها سیكون فقط  فإنوبالتالي  %70و مستوى الـخالل هذا الشهر على هذه الوحدات وه

  :سیتم اإلعتماد على البیانات اآلتیةحسب الطریقتین تقریر تكالیف المرحلة  إعدادولتوضیح خطوات 
  

   )5( مثال
 اإلنتاجانات المدة وكانت بی أولوحدات تحت التشغیل تستخدم نظام تكالیف المراحل ویوجد لدیها شركة صناعیة 

  ما یلي: 6والتكالیف خالل شهر

  نسبة إتمامها× المدة  آخر+ وحدات  %100× التام  اإلنتاجالمكافئ =  اإلنتاج
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 أودینار ومن التشكیل  750 وكانت تكلفتها من المواد %40وحدة بمستوى إتمام  1000المدة  أولوحدات تحت التشغیل 
وحدة، وحدات تحت التشغیل  4800وحدات تامة محولة  ،وحدة 4000دینار، وحدات جدیدة دخلت المرحلة  600التحویل 

تشكیل) التحویل (وتكالیف ال ،دینار 2200جاریة من المواد التكالیف وال %50وحدة بمستوى إتمام  200المدة  آخر
  المواد تضاف في بدایة المرحلة والتشكیل بانتظام. مع العلم أن دینار،  1409

  .أوالً صادر  أوالً وسط المرجح والوارد متتقریر المرحلة بطریقتي ال إعدادالمطلوب: 
  

   )5( مثالحل 
  WAالمرجح  وسطمتطریقة ال :الطریقة األولى

  التحویل  المواد  اإلجمالي  البیان
        الكمیات

      وحدة 1000  المدة  أولوحدات تحت التشغیل 
      وحدة 4000  وحدات بدأت بها المرحلة 

      وحدة 5000  المدخالتمجموع 
  

  وحدات تامة محولة
  

4800  
  

4800  
  

4800  
  )%50×  200( 100  200  )%50( 200  المدة  آخروحدات تحت التشغیل 

  4900  5000  5000 عدد الوحدات المكافئة
        

        التكالیف
  600  750  1350  المدة  أولتكالیف وحدات 

  1409  2200  3609  )تكالیف جاریة (تكالیف خالل المدة

  2009  2950  4959  مجموع التكالیف

  0.59  1  تكلفة الوحدة المكافئة
)2950  ÷5000(  

0.41 
)2009  ÷4900(  

        ملخص التقریر(تكالیف المخرجات)

  2832  4800  تكالیف وحدات تامة محولة
 )0.59 ×4800(  

1968  
)0.41  ×4800(  

  118  159  المدة آخرتكالیف وحدات تحت التشغیل 
)0.59  ×200(  

41  
)0.41  ×100(  

  2009  2950 4959  مجموع التكالیف
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  FIFO أوالً ینتج  أوالً الطریقة الثانیة: طریقة الوارد 
  

  التحویل  المواد  اإلجمالي  البیان
        الكمیات

      وحدة 1000  المدة  أولوحدات تحت التشغیل 
      وحدة 4000  وحدات بدأت بها المرحلة 

      وحدة 5000  المدخالتمجموع 
        وحدات تامة محولة

  )%60×1000( 600  0  1000  المدة أولوحدات تامة من 

  3800  3800  3800  وحدات تامة بدأت بها
  )%50×  200( 100  200  )%50( 200  المدة    آخروحدات تحت التشغیل 

  4500  4000  5000 عدد الوحدات المكافئة
        التكالیف

  (ال تجمع) 600  (ال تجمع) 750  1350  المدة أولتكالیف وحدات تحت التشغیل 
  1409  2200  3609  )تكالیف جاریة (تكالیف خالل المدة

  1409  2200  4959  كالیفمجموع الت

  0.55  0.863  تكلفة الوحدة المكافئة
)2200  ÷4000(  

0.131 
)1409  ÷4500(  

        ملخص التقریر

      1350  المدة أولرصید وحدات 

  0  187.7  المدة  أولتكالیف تامة من 
187.7  

)0.313  ×600(  
  2090  3279.4  تكالیف تامة بدأت بها

 )0.55  ×3800(  
1189.40  

)0.313 × 3800(  

  110  141.3  المدة آخرتكالیف وحدات تحت التشغیل 
 )0.55  ×200(  

31.30  
)0.313  ×100(  

     4959  مجموع التكالیف

  
  

  Activity based costing (ABC) النشاط أساسنظام التكلفة على 

مالمح بیئة  بما یتناسب معیة التقلید أوالعادیة ضرورة تطویر نظم التكالیف  إلىأدت التطورات الحدیثة في بیئة التصنیع 
نظام جدید لتخصیص التكالیف الصناعیة  التصنیع الحدیثة. وكانت من نتیجة محاوالت التطویر في نظم التكالیف تطویر

في الشركة وهو ما یطلق  اإلنتاجیةمن أنشطة الخدمات  إنتاج أمر أومدى إستفادة كل منتج  أساسعلى المنتجات على 
في المنشأة الموارد المتاحة  التي تستهلكهي  األنشطةفتراض أن إویقوم هذا النظام على  .نشطةاأل علیه نظام تكالیف
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القیاس المستخدم وفق هذا النظام  أسلوب إذن. األنشطةنتیجة ممارسة تسبب التكالیف، وأن المنتجات تحدث وبالتالي 
. إن اإلنتاجوهي النتیجة بالسبب وهو  في المنشأة ذةوالموارد المستنف األنشطةعالقة السبب والنتیجة، وذلك بربط یتمثل ب

هذا بدوره یرشد و  الالزمة لإلنتاج،والموارد  األنشطةهذا یسمح بتحدید أدق لتكالیف المنتجات ومعلومات تفصیلیة حول 
ام تكالیف إستخدام نظ فإن أیضاً  .قرارات اإلدارة القصیرة والطویلة األجل وخاصة في مجال ضبط اإلنفاق ومجال التسعیر

اإلداریة وهذا اإلجراء كان غیر ممكن في ظل إستخدام  أوتحمیل المنتج بجزء من التكلفة البیعیة  إلىقد یؤدي  األنشطة
  . ونظام تكالیف المراحل األوامرمثل نظام تكالیف  نظم التكالیف التقلیدیة

  

تخصیص  اشرة حیث یتم في المرحلة األولىنظام على مرحلتین لتخصیص التكالیف الصناعیة غیر المبهذا ال ذلك یقومل
كلفة كل نشاط، ثم یتم في المرحلة الثانیة  هذه التكالیف وذلك لتحدیدلالمسببة  األنشطةالتكالیف المباشرة ككل على 

 أولم یستخدم المنتج  إذاإستفادة كل منتج من النشاط المعین، بمعنى أنه  على المنتجات بحسب درجة األنشطةتخصیص 
لي آ أووالنشاط هو عبارة عن جهد بشري  .ن یتحمل بأي تكالیف مرتبطة بهذا النشاطأفال یجب  معیناً  نشاطاً  نتاجاإل أمر

یسمى بمحركات  ما أو المسببة لوجود التكالیف األنشطةوجود تكالیف في النظام. ومن أمثلة  أویتسبب في نشأة 
 ونشاطفحص ونشاط التصمیم ونشاط ال للتشغیل اآلالت إعدادنشاط الشركات الصناعیة  في  (Cost Drives)التكلفة

فكلما كانت عملیات  اإلنتاجیةفي الشركة المعنیة على درجة تعقید العملیات  األنشطةویتوقف عدد وغیرها.  الصیانة
  .التكالیف المسببة لوجود األنشطةالتصنیع أكثر تعقیدًا كلما زاد عدد 

 

والتركیز في  ،التكالیف إلحتسابدق أقیاس  إلىهو الوصول  األنشطة أساسى لنظام التكالیف عل األساسيلذا الهدف 
 ،إلضافیةا األعباء أوالعنصر الثالث من عناصر قیاس التكلفة وهو التكالیف غیر المباشرة قیاس هذا النظام على 

أكثر  أسلوبهو إیجاد النظام لهذا المیزة األساسیة  فإنالتكلفة  إحتسابمقارنة بأنظمة التكالیف التقلیدیة في وبالتالي 
مالءمة لتخصیص التكالیف غیر المباشرة. تعتبر التكالیف غیر المباشرة من التكالیف المهمة والتي تمثل جزءًا من التكلفة 

من هیكل التكلفة الكلیة  مرتفعة نسبة إلىالنهائیة للمنتج وفي بعض المنظمات الصناعیة تصل التكلفة غیر المباشرة 
  . ا یبرز أهمیة قیاسها بشكل دقیقلإلنتاج وهذ

  

 وذلك عام Cooper and Kaplanالباحثان تشكل كنظام قابل للتطبیق من قبل  األنشطة أساسن نظام التكلفة على إ
بكافة أنواعها الصناعیة واإلداریة نشات و الموسرعان ما طبقت العدید من التكالیف  إلحتسابنظامًا جدیدًا ك 1987

  هذا النظام الجدید معلنة تلبیته الحتیاجاتها المعلوماتیة. والخدمیة والتجاریة 
  

  ABCخطوات تطبیق نظام 
تحدید ثم  تحلیل جمیع أنشطة المنظمة،وهي: مراحل متتالیة  ثالثةعلى  األنشطة أساسعلى  یتم تطبیق نظام تكالیف

 أوالمتراكمة  األنشطةالیف ربط تكثم  ،األنشطةمجموعات متجانسة من  أومسببات التكلفة لكل نشاط  أوموجهات 
   .طلبیة معینة أوالمجمعة في أوعیة التكالیف بموضوع التكلفة الذي قد یكون منتجًا معینًا 
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  :األنشطةتحلیل 
 إعداد. وتساعد تقنیة التخطیط الشبكي في األنشطةبحیث تحدد  المنشأةیتم وضع مخطط تدفق لألنشطة المختلفة في 

تقدیم خدمة لفئة معینة من  أوسابقًا والحقًا ومرافقًا إلنجاز منتج معین  األنشطةترابط خریطة تدفق لألنشطة لتوضیح 
 اآلالتومناولة المواد األولیة ومعالجتها في المراحل المختلفة وصیانة  اإلنتاجوبرمجة  اآلالت إعدادالعمالء. مثال أنشطة 

تخصیص التكالیف غیر المباشرة على المنتجات مستویات لألنشطة عند  أربعة Cooper ویقترح. وغیرها …والتخزین
 :وذلك كما یلي

  Unit Levelأنشطة تؤدى على مستوى الوحدة .1 

 القوى المحركةو  المواد المباشرةو  وحدة المنتج، مثل العمل المباشر، على مستوى إنجازهاالتي یتم  األنشطةوهي تمثل 
  وغیرها.

  Batch Level                                  على مستوى الدفعة ىأنشطة تؤد .2

 مثال ذلك عملیة اإلعداد والتجهیز اإلنتاجمعینة من  هدفع أوبتشغیل كمیة  التي یتم تأدیتها وتتعلق األنشطةتلك وهي 
  .ومناولة المواد عملیة الفحصو 

   Product Levelعلى مستوى المنتج ىأنشطة تؤد .3 
المواد  شراءو  هندسة العملیاتو  تحدید مواصفات المنتج ذلكمثال  اإلنتاجونة معالمساعدة و یتم تأدیتها  األنشطةوهذه 

 .اإلنتاجكمیة معینة من  أو واحدة ةلخدمة منتج معین ككل، ولیس وحد ىأنها أنشطة تؤد أيوخدمات العمالء، 

    Plant Levelأنشطة تؤدي على مستوى المصنع .3
المصنع واإلضاءة  إدارةللمصنع ككل مثل  اإلنتاجیةالطاقة لتسهیل وخدمة التي یتم تأدیتها  األنشطةتلك وهي 

  .التدفئةو 
 

  
  :تحدید موجهات التكلفة

، األنشطةأكثر لكل نشاط من  أوالمختلفة یتم تحدید مسبب  األنشطة إنجازدراسات ومشاركات القائمین على  إلىاستنادًا 
وبین إحداث التكلفة نتیجة ذلك التغیر. وغالبًا ما تكون  التكلفة موجهنطالقًا من عالقة السبب والنتیجة بین تغیر إوذلك 

، عدد مرات شحن المواد، اآلالت إعداد، عدد مرات اآلالتموجهات التكلفة مقاییس كمیة عددیة مثل عدد ساعات عمل 
  . وغیرهاعدد مرات طلب المواد، عدد ساعات الفحص 

  :األنشطةربط تكالیف 
وهذا العالقة السببیة وفق مسببات التكلفة.  إلىفئات العمالء یتم استنادًا  أوجات على المنت األنشطةإن تخصیص تكالیف 

  التي تمارس داخل المنشأة.المحددة و  األنشطةیرتبط بدرجة إستفادة كل منتج من 
  النشاط نورد المثال التالي: أساسوإلیضاح مفهوم التكلفة على 
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  )6( مثال
) وقد بلغت تكلفة المواد xyz( اإلنتاجي األمر) كان لدیها 2وخالل شهر ( امراألو شركة صناعیة تستخدم نظام تكالیف 

مع العلم بأن الشركة تتبع نظام  دینار 150المباشرة الخاصة باألمر  األجوردینار وتكلفة  800 األمرالخاصة بهذا 
ستفاد غیر المباشرة، وقد إ اسها تتبع التكالیفالنشاط حیث أمكن تحدید ثالثة أنشطة یمكن على أس أساسالتكلفة على 

  كما یلي: األنشطةمن هذه  اإلنتاجي األمر
 

  النشاط  النشاط أساس  معدل التحمیل  )xyz( األمر إنتاجعدد وحدات النشاط في 
  الفحص  ساعة  لكل ساعةدینار  0.8  ساعة 100

  متابعة وتقییم  ساعة  لكل ساعةدینار  0.25  ساعة 50

  الصیانة  حدةالو   لكل وحدةدینار  9   وحدات 10
 

  .ABCباستخدام نظام  )xyz( اإلنتاجي األمرتحدید تكلفة المطلوب: 
  

  )6( مثالحل 
  )xyz( اإلنتاجي األمرتكلفة 

  دینار 800 مواد مباشرة   -
  150    أجور مباشرة  -

    :ت. غیر مباشرة -
  80  = 100 × 0.8 فحص عام تكلفة -

  12.5  =50×  0.25متابعة وتحلیل تكلفة  -

      90       = 10 × 9صیانة أساسیة تكلفة  -

  1132.5  المجموع                             
  

ت التي تعرض لها نتقادابعض اإل إلىفال بّد من اإلشارة  ABCعلى الرغم من المنافع المتوقع تحقیقها بتطبیق نظام 
ستعانة بخبرات متخصصة الذي یتطلب اإل األمرختیار مسببات التكلفة، إ نتقاد هو صعوبة التطبیق و إالنظام. إن أهم 

ام مرتفعة عمومًا، لذلك یجب الموازنة بین التكلفة والمنافع. هذا النظوٕاعادة تدریب الكادر المحاسبي. كما أن تكلفة تطبیق 
ري وفتح النظام یحقق منافع جمة خصوصًا في مجال الرقابة التكالیفیة وتحسین األداء اإلدا فإنولكن في األجل الطویل 

  مجاالت واسعة لتخفیض التكلفة.
  

  النشاط: أساستطبیق نظام التكلفة على  دوافع
الحالي بدًال من األسعار  زیادة حدة المنافسة حیث تركز الشركات المنافسة على زیادة الربحیة في ظل مستوى  .1

 .في حساب التكالیفنظم أكثر دقة تباع إ إلىنها تسعى إتخفیض األسعار ف
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العمل المباشر مقابل الزیادة غیر العادیة في  میة النسبیة لمكونات التكلفة نتیجة لتناقص أهمیة عنصرتغیر األه  .2
من  %5بیئة األعمال الحدیثة قد ال تشكل تكلفة العمل المباشر أكثر من  التكالیف الصناعیة غیر المباشرة. ففي

 اإلنتاجتكلفة  من %50لمباشرة التي ربما تزید عن غیر ا اإلنتاجاإلجمالیة فال یجوز توزیع تكالیف  اإلنتاجتكلفة 
 .التكلفة فقط من هذه %5عنصر ال یمثل سوى أقل من  أساساإلجمالیة على 

ختالفات فیما بینها من حیث الحجم والمواصفات اإل زیادة التنوع في المنتجات فال شك أن تنوع المنتجات وزیادة  .3
 ٕانتاجومستوى المجهود المطلوب لخدمة و  األنشطةأنواع  إختالف إلىیؤدي  ودرجة التعقید في عملیة التصنیع

شيء مناسب المتسببة  األنشطةالتركیز على العالقات السببیة بین التكالیف وبین  فإنلذلك  .هذه المنتجات
وبالتالي یجب تحدید . األنشطةفاألنشطة هي التي تستهلك الموارد المسببة للتكلفة، والمنتجات تستهلك  ،ومقنع

 .لكي یتم تحدید التكلفة تحدیدًا دقیقاً  ألنشطةا

  

 النشاط: أساستطبیق نظام التكلفة على  مزایا
  

تطبیق النظام وهي تحدید أنشطة الوحدة وتصنیفها وفق منهج تحلیل  مراحل أولخفض التكالیف وذلك من خالل  .1
  .ها قدر المستطاعتخفیض أوظهور أنشطة ال تضیف قیمة للمنتج فیتم إلغاؤها  القیمة، وهنا بمجرد

 .األنشطة وذلك من خالل مالحظة ورقابة األزمنة الالزمة لتأدیة األنشطةخفض أزمنة تلك  یمكن .2
یسببها وحینما تتخذ قرار لخفض ما یسبب  عندما تفهم اإلدارة إن التكالیف ال یتم فقط تحملها، بل هناك ما  .3

 .سیكون مستمراً  هذا الخفض فإنالتي تستهلك الموارد  األنشطة
  

 :النشاط أساساإلنتقادات الموجهة لنظام التكلفة على 

 النشاط یجب أن یتم تكامل بینها وبین المعلومات أساسیفرزها تطبیق نظام التكلفة على  إن المعلومات التي .1
، حیث أن الجودة الشاملة ٕاشباع رغبات العمیل وما یخصإلیرادات وبرامج تحسین التشغیل و المرتبطة با األخرى
 .النظام في ذاته ال یكفي تطبیق

وتخزین وتشغیل البیانات،  درجات أعلى من الدقة ولكنه مكلف لتجمیع إلىیشیر  األنشطةاستخدام تفاصیل كافة   .2
 .تجمیع البیانات والتقریر عن التكالیف حتمال وقوع أخطاء في المراحل المتعددة فیما بینإوهناك 

  .تشوهات في التكلفة إلىیؤدي  صحیح لم یتم إختیار مسبب التكلفة بشكل إذا  .3
 

عیوبه ولكن ال یمكن القول بإمكان تطبیقه بكافة الوحدات وذلك إلختالف  ولكن نستطیع أن نقول أن مزایا النظام تفوق
العمالقة في  المجتمع الضام لها وأن نجاح تطبیق النظام في بعض الشركات ٕاختالفهذه الوحدات و  الظروف داخل

  .ال یعني إمكانیة التعمیمدول العالم المتقدمة 
 

 .ٕاقتصادیات التطبیق وفق ظروفهاإن تدرس إمكانیة و  لذلك یجب على كل وحدة
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  :أسئلة الفصل
  ول (اختیار من متعدد)التمرین األ 

  التالیة: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 
من تكلفة  %60 أساساعیة غیر المباشرة على لتكالیف الصنا تحملو  األوامرنظام تكالیف شركة صناعیة تستخدم  .1

دینار تكلفة المواد المباشرة،  5000التكالیف التالیة  ب 99وقد أظهرت بطاقة التشغیل لألمر رقم  المباشرة، األجور
تكلفة الوحدات المباعة لهذا  فإن ب 99التشغیل رقم  أمرتم صنع وبیع فإذا  المباشرة، األجوردینار تكلفة  10000

  :تساوي األمر
  دینار 15000  .دینار            ب  21000 . أ 
  دینار  6000 .  دینار            د  16000. ج

  

رقم  اإلنتاجي األمرالتكالیف التالیة إلتمام  حدثت نیسان، خالل شهر األوامرشركة صناعیة تستخدم نظام تكالیف  .2
، یتم تحمیل التكالیف الصناعیة دینار 9600لمباشرة ا األجور تكلفة ،دینار 27400المواد المباشرة  تكلفة :م133

إذا ، فساعة دوران آلة 1600یحتاج لـ م  133 اإلنتاجي األمر، دینار لكل ساعة دوران آلة 25غیر المباشرة بمعدل 
  :تكلفة الوحدة الواحدة هي فإن، وحدة 7000 األمرنه نتج عن هذا علمت أ

     دینار 7.08 .ب             دینار 10. أ

  دینار  11  .د         دینار 5.28 .ج 
  

 إذاتكلفة األجر المباشر،  أساسصناعیة تحمل أوامرها التشغیلیة بالتكالیف الصناعیة غیر المباشرة على  شركة .3
تظهر تحمیله ب  أمرنتهاء منه خالل الفترة الجاریة له بطاقة الذي تم البدء واإل  101التشغیلي رقم  األمرعلمت أن 

 أمرأما  تكالیف صناعیة غیر مباشرة محملة،دینار  4800دینار أجور مباشرة،  6400مواد مباشرة،  دینار 4000
مواد مباشرة،  دینار 2000تظهر  أمرالذي ما زال تحت التشغیل في نهایة العام له بطاقة ، و 102التشغیل رقم 

حتى نهایة العام  102 األمرلة على ن قیمة التكالیف الصناعیة غیر المباشرة المحمدینار أجور مباشرة، إ 3000
  الجاري:

    دینار 4000 .ب      دینار  2250 .أ 
 دینار 2000.  د                    دینار 4800 .ج

  

البیانات التالیة المتعلقة  حدثت 2011شهر أیلول لعام وخالل الصناعیة تتبع نظام تكالیف المراحل  ة نعمانشرك .4
  :المرحلة في بدایةتضاف المواد علمًا بأن ) ب(اإلنتاجیةالمرحلة ب
  . اإلنتاجوهي الوحدات الوحیدة في  وحدة 4000وحدات محولة من المرحلة (أ)  -
 .وحدة 3700وحدات تامة الصنع  -
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تامة بالنسبة لتكالیف   %60ومواد لعنصر التامة بالنسبة وهي  وحدة 300 المدة آخردات تحت التشغیل وح -
على التوالي الوحدات المكافئة لعنصر المواد وعنصر التحویل  فإني ضوء المعلومات السابقة ف التشكیل.

  :تساوي
  وحدة    3780و 3900 .ب             وحدة   3880و 4000 .أ

 وحدة   4000و 4000 .د    وحدة     3900و 3900 .ج

  

 :2011المعلومات التالیة متعلقة بشركة الریاض لشهر نیسان من عام  .5
  

  البیان  عدد الوحدات
    1/4تحت التشغیل في  إنتاج  )%60مستوى ( 15000
  4وحدات بدأت في شهر   40000
  4وحدات تامة خالل شهر   42500
  30/4في تحت التشغیل  إنتاج  )%60مستوى ( 12500

دینـار ومبلـغ تكلفـة المـواد المصـروفة خـالل   5500 یتضـمن تكلفـة مـواد مقـدارها 1/4تحت التشـغیل فـي  إنتاج
  دینار. 18000، 4شهر 

  

تكلفة الوحدة  فإن اإلنتاجیةمستخدمًا طریقة المتوسط المرجح وٕاذا علمت ان جمیع المواد تضاف في بدایة العملیة  
  تساوي: تقریباً مكافئة من المواد لا
  دینار 0.43 .دینار            د 0.33 .دینار       ج 0.55 .ب       دینار 0.5 .أ

  

  دام طریقة المتوسط المرجح یساوي:في ظل استخ عدد الوحدات المكافئة في نظام المراحل إن .6
 من تصنیعها خالل الفترة الحالیة. عدد الوحدات التي تم اإلنتهاء  .أ

عدد الوحدات المكافئة  إلیها من تصنیعها خالل الفترة مضافاً  اإلنتهاءعدد الوحدات التي تم البدء بها وتم   .ب
 المدة. آخرتحت التشغیل  إنتاجلمخزون 

من تصنیعها خالل الفترة الحالیة مطروحًا منها عدد الوحدات المكافئة لمخزون  اإلنتهاءتم  عدد الوحدات التي  .ج
 المدة. آخرتحت التشغیل  إنتاجعدد الوحدات المكافئة لمخزون  إلیها المدة مضافاً  أولتحت التشغیل  إنتاج

دد الوحدات المكافئة لمخزون ع إلیهامن تصنیعها خالل الفترة الحالیة مضافا  اإلنتهاءعدد الوحدات التي تم   .د
 المدة. آخرتحت التشغیل  إنتاج

  

  :(ABC)النشاط  أساسنظام المحاسبة على تكلفة  صمن العبارات التالیة غیر صحیحة في ما یخ أي .7
تصنیفات إضافیة ومتعددة للتكالیف المباشرة مقارنة مع  إلىالنشاط یؤدي  أساسنظام المحاسبة على تكلفة   .أ

  قلیدي.نظام التكالیف الت
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تحدید أدق لتكالیف الوحدات المنتجة مقارنة مع نظام  إلىالنشاط یؤدي  أساسنظام المحاسبة على تكلفة   .ب
 التكالیف التقلیدي.

  النشاط هو أكثر تعقیدًا وأكثر كلفة مقارنة مع نظام التكالیف التقلیدي  أساسنظام المحاسبة على تكلفة   .ج
  ن استخدامه في كل من المنشآت الصناعیة وغیر الصناعیة النشاط یمك أساسنظام المحاسبة على تكلفة   .د

  

ووحدات  األنشطةتتعلق باألنشطة وتكالیف هذه البیانات التالیة و  األنشطةتستخدم نظام تكالیف  القدسمؤسسة  .8
 :النشاط المقدرة عن احدى الفترات المالیة

   

  مجموع  وحدات النشاط  مجموع التكلفة  األنشطة
  ساعة الة تجمیع 37000  دینار 710770  نشاط التجمیع

  إنتاجطلب  1800  دینار 39690  اإلنتاجطلبات  إعدادنشاط 
  ساعة فحص 1940  دینار 119116  نشاط فحص وتجریب

  

   101والبیانات  التالیة  تخص  أحد  منتجات  الشركة  وهو  منتج  
    دینار     125.10        سعر البیع لكل وحدة 

  دینار      34.94       وحدةتكلفة المواد المباشرة لكل 
  دینار      49.21     تكلفة األیدي العاملة المباشرة لكل وحدة

       460       عدد الوحدات المنتجة والمباعة في السنة 
  لةساعة آ    510         نوي للماكیناتساعات العمل الس
  طلب     80             الطلبات السنویة 
  فحصساعة     10             المعاینة السنویة 

دات المنتجة من المنتج باستخدام نظام التكلفة على أساس النشاط فإن إجمالي التكالیف غیر المباشرة لجمیع لوح
  تساوي: 101

 دینار  8425 .د دینار 50884 .ج دینار  869576. ب دینار 12175 .أ

  
ووحدات  األنشطةوالبیانات التالیة تتعلق باألنشطة وتكالیف هذه  األنشطةمؤسسة القدس تستخدم نظام تكالیف  .9

  المقدرة عن احدى الفترات المالیة:النشاط 

  مجموع  وحدات النشاط  مجموع التكلفة  األنشطة
  ساعة الة تجمیع 37000  دینار 710770  نشاط التجمیع

  طلب إنتاج 1800  دینار 39690  نشاط إعداد طلبات اإلنتاج
  ساعة فحص 1940  دینار 119116  نشاط فحص وتجریب
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   101بیانات  التالیة  تخص  أحد  منتجات  الشركة  وهو  منتج  وال
    دینار     125.10        سعر البیع لكل وحدة  

  دینار      34.94       تكلفة المواد المباشرة لكل وحدة
  دینار      49.21     تكلفة األیدي العاملة المباشرة لكل وحدة

       460       عدد الوحدات المنتجة والمباعة في السنة 
  لةساعة آ    510         نوي للماكیناتساعات العمل الس
  طلب     80             الطلبات السنویة 
  ساعة فحص    10             المعاینة السنویة 

  تساوي: تقریباً  101 جتكلفة الوحدة من المنت فإنالنشاط  أساسباستخدام نظام التكلفة على 
 دینار 82 .د دینار 125 .ج دینار 110 .ب دینار 26 .أ

  

فیما یلي و ) ب( و) أ(، ویوجد لدى الشركة منتجین هما األنشطة أساسنظام التكالیف على  دمشقتستخدم شركة  .10
 :األنشطةستفادة كل منتج من تلك إلتكالیف الخاصة باألنشطة ومستوى ا
 

 مستوى النشاط المتوقع التكلفة 

 المجموع )ب(منتج  )أ(منتج  المقدرة طااسم النش

1نشاط   500 100 400 دینار 22000 

2نشاط   580 200 380 دینار 16240 

3نشاط   750 250 500 دینار 14600 

  

  :سیكون األنشطة حسب نظام التكالیف المبني على 3معدل تحمیل تكلفة النشاط رقم  إن
  دینار 81.20 .د     دینار 19.47 .ج   دینار 28.00 .ب     دینار 44.00 .أ

و  102و  101على ثالثة أوامر تشغیلیة  2012التشغیلیة وقد عملت خالل شهر أیار  ألوامراشركة تستخدم نظام  .11
  :كما یلي األوامروكانت التكالیف الخاصة بهذه  103
  دینارًا  6000 :103 ألمرو  دینارًا  10000 :102 ألمردینارًا و  15000 :101 ألمرمواد مباشرة  •
  دینارًا  2000: 103 ألمرو   دینارًا  4000 :102 رألمدینارًا و   6000 :101 ألمرمباشرة  جورأ •

  

 5 أساستحمل التكالیف الصناعیة غیر المباشرة على  دنانیر لكل ساعة. 10معدل أجر ساعة العمل المباشر 
 ؟2012هو الطرف المدین في قید صرف المواد المباشرة خالل شهر أیار ما  ،دنانیر لكل ساعة عمل مباشر

  / بضاعة تحت التشغیلـح 15000  .ب  عة تحت التشغیل/بضاـدینارًا ح 31000  .أ
  / تكالیف صناعیة غیر مباشرةـح 15000  .د            / تكالیف صناعیة غیر مباشرةـح 31000  .ج
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شركة تونس تستخدم طریقة المتوسط المرجح في نظام المراحل والبیانات التشغیلیة للمرحلة األولى للقسم لشهر  .12
 :حزیران

 

  اإلكتمال نسبة  الوحدات  البیان
  %90  10000  المدة أولمخزون تحت التصنیع 

    75000   اإلنتاجبها  بدئالوحدات التي 
  %40  17000  مخزون تحت التصنیع نهایة المدة 

  

ر دینار تكالیف تشكیل وقد تم خالل المدة (شه 77490تبلغ كالیف مخزون تحت التشغیل بدایة المدة ٍان ت
لعنصر تكلفة التشكیل دینار، ما هي تكلفة الوحدات المكافئة  552062غ تشكیل بمبلإضافة تكالیف ) حزیران

  خالل الشهر؟
  

  7.361  .ب  8.610  .أ
   8.146  .د    8.416  .ج

  

ثالثة أوعیة لتحمیل التكالیف  إلىوتستند في نظام التكالیف لدیها  األنشطةتستخدم مؤسسة الزرقاء نظام تكالیف  .13
 :التالیة مباشرة وقد قامت المؤسسة بتقدیم البیاناتالغیر 

  التكالـیف  
  دیناراً   360000  الرواتب واألجور

  دیناراً   140000  اإلهــالك
  دینارًا   160000  منافع

  دیناراً   660000  المجموع
  توزیع الموارد المستهلكة 

  

 المجموع أخرى وتجهیز إعداد تجمیع مباشرةالأوعیة تحمیل التكالیف غیر 

 %100 %10 % 80 %10 الرواتب واألجور

 %100 %45 % 50 %5  اإلهالك

 %100 % 25 % 60 % 15  منافع
  

  كم قیمة التكلفة غیر المباشرة اإلجمالیة لنشاط اإلعداد والتجهیز والتي سوف تستخدم ضمن وعاء هذا النشاط؟
  

 دینارًا  454000. ب دینارًا  528000  .أ

 دینارًا  396000 .د  دیناراً  418000 .ج
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  :ولین األ الصحیحة للتمر  جاباتإلا
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  ج  ب  أ  أ  د  د  أ  أ  د  أ

11  12  13                
                ب  ج  أ

  

  
  :التمرین الثاني

  المدة: آخرتم الحصول على المعلومات اآلتیة من سجالت إحدى الشركات الصناعیة والخاصة بأرصدة البضاعة في 
  

  إجمالي  تكالیف غیر مباشرة محملة  أجور  مواد  
  150000  40000  60000  50000  لتشغیلتحت ا إنتاج

  400000  120000  170000  110000  تام إنتاج

  1650000  430000  680000  540000  بضاعة مباعة

  2200000  590000  910000  700000  اإلجمالي
  

  دینارًا. 33000 وكانت التكالیف الصناعیة غیر المباشرة محملة بالزیادة بمبلغ
  :المطلوب

إعتبر أن الفرق السابق غیر  إذاوعمل قید الیومیة الالزم إلقفال الحسابات  الفعلّیةإلضافیة ا األعباءتحدید قیمة  .1
  جوهري.

  الرصید النهائي لحسابات البضاعة وعمل قید الیومیة الالزم إلقفال الحسابات. أساسعلى توزیع الفرق السابق  .2
  وعمل قید الیومیة الالزم إلقفال الحسابات. التكالیف غیر المباشرة المحملةرصید  أساسعلى توزیع الفرق السابق  .3
  

  

  :التمرین الثالث
للسنة المنتهیة في دینار ) 45000لدیها تكالیف صناعیة غیر مباشرة محملة بأقل مما یجب بمبلغ ( طرابلسشركة 

  .31/12/2011قبل معالجة هذا الفرق تم تزویدك باألرصدة التالیة لبعض الحسابات كما هي في و ، 31/12/2011
  

 دینار 1200000 المبیعات

 دینار    72000 تكلفة البضاعة المباعة

  المخزون

 دینار   36000 مواد مباشرة

 دینار   54000 تحت التشغیل إنتاج

 دینار   20000 بضاعة تامة الصنع
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 أومحملة بالزیادة توزیع التكالیف الصناعیة غیر المباشرة ال أساسعلمت أن السیاسة المحاسبیة للشركة تقوم على  إذا
 . الرصید النهائي لحسابات البضاعة أساسعلى بالنقصان 

  .2011البضاعة المباعة التي یجب إظهارها في قائمة الدخل لعام تكلفة : ما هي المطلوب
  

  

  الرابع: التمرین
 23000دینار و 21000 وتكالیفها 321و 221ذات األرقام  األوامرالمدة  أولوكان لدیها  األوامرشركة تستخدم نظام 

، وبلغت التكالیف التي تم تحمیلها 421رقم  األمردینار على التوالي، وخالل فترة التكالیف الجاریة تم بدء العمل على 
  كالتالي: الجاریةخالل الفترة  اإلنتاجیة األوامرعلى 

  

  421 األمر  321 األمر  221 األمر  
  دینار 8000    دینار 10000  دینار      9000   ةالمواد المباشر 

  دینار 4200    دینار 6300  دینار     2800  دینار /ساعة) 2أجور مباشرة (بواقع 
  

  
  علمت ما یلي: إذا
/ساعة عمل مباشر وبلغت التكالیف دینار 3 أساسكانت الشركة تقوم بتحمیل التكالیف الصناعیة غیر المباشرة على  -

  دینار. 20000للفترة الجاریة  الفعلّیةغیر المباشرة 
  . األخرى األوامر إنتاجتحت التشغیل وانتهى  421 األمرفي نهایة المدة بقي  -

  :المطلوب
  .وقیمة البضاعة التامة الصنع تحت التشغیل اإلنتاجد قیمة رصید حساب حدّ  .1
  .جمیعاً  األوامرالنقص على  أود التكالیف غیر المباشرة المحملة بالزیادة حدّ  .2
 

  

  :الخامسالتمرین 
تحول (أ) والتي  اإلنتاجیةنات التالیة عن إحدى الشركات الصناعیة إلحدى فتراتها المالیة للمرحلة توفرت لدیك البیا

  (ب): اإلنتاجیةوحداتها التامة للمرحلة 
  الوحدات: .1

  وحدة. 4000 وحدات بدئ في إنتاجها    -
  وحدة 2400 وحدات تامة محولة         -
 %20تمام إ عند مستوىوحدة  1600المدة  آخروحدات تحت التشغیل  -

  

 )ص(والمادة  )أ(تضاف في بدایة تشغیل المرحلة  )س(وأن المادة  )ص(، )س(مادتین  اإلنتاجنه یستخدم في علمًا أ
  .اإلنتاجخالل عملیة  بانتظامأما تكالیف التحویل فهي تضاف  %30 إنتاجيتضاف عند مستوى تشغیل 

  ؟وعنصر التحویل )ص(والمادة  )س( ة) للمادإیجاد عدد الوحدات المكافئة (المعادلةالمطلوب: 
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  :التمرین السادس
  . 2005ین األول ر المساندة خالل شهر تش اإلنتاجیةتعتمد إحدى الشركات الوعائین التكالیفیین التالیین لألنشطة 

  

 الوعاء التكالیفي (النشاط)  تكالیف النشاط التحمیل) أساسموجه التكلفة ( مستوى النشاط

 نقل المواد 60000 عدد المرات مرة 600

  اآلالتصیانة   180000  اآلالتساعات تشغیل   ساعة 20000
  

ع األول من شهر تشرین وحدة خالل األسبو / 2500/ إنتاج /ع155/ولقد ظهرت المعلومات التالیة المتعلقة بالطلبیة 
  . 2005األول 

  

 مواد مباشرة دینار  25000

 أجور مباشرة دینار  40000

  دنقل الموا  مرة  150
  اآلالتساعات تشغیل   ساعة  4000

  

  .وتحدید تكلفة الوحدة المنتجة /ع155/ الطلبیة إنتاجتحدید تكلفة  :المطلوب
  

  

  :التمرین السابع
  .2012في إحدى الشركات الصناعیة عن شهر آذار  )أ( اإلنتاجیةاآلتي بیانات خاصة بتشغیل المرحلة 

  
  المدة أولتحت التشغیل  إنتاج  10000
  وحدات مضافة خالل الشهر  25000
  وحدات تامة محولة  18000
  المدة آخروحدات تحت التشغیل   7000

  

في بدایة عملیة التشغیل وتضاف المادة  )س(حیث تضاف المادة  )ص(، )س(هذه الوحدة مادتین هما  إنتاجیستخدم في 
 عندآخر المدة و  أولتحت التشغیل  وحدات كانتوقد بینما تضاف تكالیف التحویل بإنتظام  %70ص عند مستوى إتمام 

  .%50مستوى إتمام 

  :ستخدامبإ )أ(تحدید عدد الوحدات المكافئة للمرحلة : المطلوب
  طریقة المتوسط المرجح. .1
 طریقة األول في األول. .2
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  ةیالفصل التعلیمأهداف  

  التالیة: باألموریكون القارئ ملمًا  أنیتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 

  .مفهوم وأهداف أنظمة الرقابة الداخلیة -

  .وأهمیة كل عنصر منهاعناصر أنظمة الرقابة الداخلیة  -

  .تعریف المخاطر وكیفیة إدارتها -

  .ربط اإلجراءات الرقابیة بالمخاطر المقیمة -

  .ظمة الرقابة الداخلیةأن فعالّیةتقییم  -

  دور لجنة التدقیق والمدقق الخارجي. -

  .مهام التدقیق الداخلي ودوره في تقییم وتفعیل أنظمة الرقابة الداخلیة -

  .البیئة الرقابیة في ظل استخدام األنظمة اآللیة -
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  مقدمة .1
مل منظمة ترسم الطریق الذي یصل سیاسات وٕاجراءات ع إلىتحقیق أي منشأة ألهدافها قصیرة وطویلة األجل  یحتاج

المالیة والبشریة الالزمة، بحیث تتوفر في الموارد  اإلحتیاجاتتحقیق أهدافها. ویتضمن ذلك تحدید  إلىبالمنشأة 
األهداف المرجوة. إن  إلىالوصول  إلىة مما یؤدي البشریة الخبرات والكفاءات المناسبة إلدارة الموارد المادیة بفعالیّ 

هو نظام الرقابة الداخلیة. ومن هنا تنبع أهمیة تصمیم وتنفیذ نظام رقابي كفؤ  بأهدافها المنشأةالذي یصل هذا الطریق 
كانت تسیر على الطریق الصحیح أم ال. وبالرغم من أن نظام الرقابة الداخلیة ال یضمن  إذاما  للمنشأةن ال یبیّ وفعّ 

ذیریة لمجلس اإلدارة واإلدارة والمكلفین بالحوكمة بشكل عام سوف تتحقق، إال أنه یعطي إشارات تح المنشأةأن أهداف 
  ویمكن القول أن نظام الرقابة الداخلیة یفید في:عن هذا المسار.  اإلنحرافعند 

 ...: من حیث كفایتها وكفاءتها وكفاءة استخدامها وحمایتهارقابة األصول -

ت الالزمة بشكل صحیح وفي الوقت المناسب : بحیث یتم إیصال المعلوماالقرار إلتخاذتوفیر معلومات صحیحة  -

 الفشل أحیانًا.  إلى المنشأة. حیث أن قرار خاطئ قد یقود المنشأةلمتخذي القرار داخل 

ق الخارجي الحاجة له، والذي تخفیض تكالیف التدقیق الخارجي: إن حجم العمل ومقدار الجهد الذي یقدر المدق -
، وبالتالي المنشأةتقییم المدقق لمدى متانة نظام الرقابة الداخلیة في  علیه تحدد أتعاب التدقیق یعتمد على بناءً 

 ال یقلل من أتعاب التدقیق.فإن النظام الرقابي الفعّ 

  

ویطلق علیها بالمخاطر.  خارجیة، أو یةداخلعن المسار المحدد فقد یعود ألسباب وعوامل  المنشأة إنحرافأما أسباب 
لتصمیم النظام الرقابي المناسب للتعامل مع هذه المخاطر. ولذلك المخاطر الممكنة دراسة وتقییم  إلى المنشأةوتحتاج 
إدارة المخاطر من أهم الموضوعات التي تطغى على الساحة منذ بدایة األلفیة الثانیة. ولذلك كان لزامًا على  تعتبر

تكلیف قسم  إلى، باإلضافة لى المخاطرلتصمیم وتنفیذ أنظمة الرقابة الداخلیة المبنیة عالكافي  اإلهتمام منحالمنشآت 
   هذا النظام. فعالّیةالتدقیق الداخلي (والذي یعتبر من مكونات نظام الرقابة الداخلیة) بمتابعة 

  

   وسیتم في هذا الفصل مناقشة وربط أنظمة الرقابة الداخلیة بالمخاطر المحتملة ودور التدقیق الداخلي في هذه العالقة.
  

  الرقابة الداخلیة .2
  تعریف الرقابة الداخلیة: 1.2

والخبراء في هذا المجال، فقد عرفتها لجنة رعایة  عرفت الرقابة الداخلیة من العدید من الهیئات المهنیة
الموظفین تصمم للتزوید اإلدارة و و عملیة یمارسها مجلس اإلدارة  أووسیلة ) بأنها: COSOالمنظمات المهنیة (

  یة:بتأكید معقول بتحقیق األهداف التال
 : من خالل تقییم ومتابعة كفاءة اإلدارة والمكلفین بالحوكمة في تحقیق:كفاءة العملیاتو  فعالّیة .1

 .المحددة وجودة األداءهداف األ −

 الربحیة. −

  حمایة األصول.   −



 

 -255-

 المرحلیة. أومصداقیة البیانات المالیة السنویة  .2

 بالقوانین والتعلیمات النافذة. اإللتزام .3

) المنبثقة عن المعهد Committee on Auditing Proceduresت التدقیق (عرفتها لجنة إجراءاكما 
بأنها عبارة عن "الخطة التنظیمیة ووسائل التنسیق والمقاییس ) AICPA(األمریكي للمحاسبین القانونیین 

 داإلعتماالمتبعة في المشروع بهدف حمایة أصوله وضبط ومراجعة البیانات المحاسبیة والتأكد من دقتها ومدى 
  علیها وزیادة الكفایة اإلنتاجیة وتشجیع العاملین على التمسك بالسیاسات اإلداریة المصممة".

  

بآخر معظم  أول الحظ مدى التشابه في تعریفي نظام الرقابة الداخلیة السابقین وهو ما أجمعت علیه بشكویُ 
ا تشمل معظم وسائل أداء األعمال حیث أنه للمنشأةالتعریفات األخرى، لتشكل الرقابة الداخلیة القلب النابض 

كالنظام المالي والنظام المطبقة ( األنظمةو دلیل الحسابات و السیاسات و اللجان و  الهیكل التنظیمي فیها مثل:
  التدقیق الداخلي. وقسم التعلیمات والتقاریرواإلجراءات و الموازنات و  اإلداري)

  

  أهداف نظام الرقابة الداخلیة: 2.2
وخدمتها في تحقیق  المنشأةقدمة، فإن الهدف العام لنظام الرقابة الداخلیة هو مساعدة أشرنا في الم كما

  أهدافها، ویتحقق ذلك من خالل المساهمة في تحقیق األهداف التالیة:

  تنظیم المشروع وتحدید السلطات والصالحیات والمسؤولیات (ما یعكسه الهیكل والوصف الوظیفي). .1

 استخدامها في غیر ما خصصت له. أو الساإلختحمایة أصول المشروع من  .2

 تقییم المخاطر وتحدید مدى إدراك اإلدارة لها وكفاءتها في إدارة هذه المخاطر. .3

علیها في رسم السیاسات  اإلعتمادالتأكد من دقة المعلومات المحاسبیة والمالیة وتوقیتها حتى یمكن  .4
 واتخاذ القرارات اإلداریة.

 مستوى الكفاءة اإلنتاجیة. رفع .5

 بالسیاسات والتعلیمات والقوانین الداخلیة والخارجیة. اإللتزامتشجیع  .6

  

  الرقابة الداخلیة: مفهومتطور  3.2
المتزاید من  اإلهتمامتطور مفهوم وأهمیة الرقابة الداخلیة خالل العقود الماضیة بشكل مستمر، وذلك بسبب 

إلدراكهم للدور المهم  فّعالةتوفر أنظمة رقابیة  قبل العدید من األفراد والجهات ذات العالقة بالمنشأة بضرورة
  . ومن أهم هذه الجهات:المنشأةلهذه األنظمة في المساهمة في نجاح 

واالستخدام  اإلستغاللعلى تحقیق أقصى ربح ممكن في ظل  المنشأة: فهم مهتمون بقدرة المستثمرین .1
 .فّعالةكانت  إذافي تحقیقه  األفضل للموارد المتاحة، وهو ما تساعد أنظمة الرقابة الداخلیة

: یعتمد المدقق الخارجي على تقییم أنظمة الرقابة الداخلیة في وضع خطة وبرنامج المدقق الخارجي .2
ل بإجراءات وجهد أقل من ق إلىیقود  وفّعالةالتدقیق، حیث أن الشركات التي تمتاز بأنظمة رقابیة كفؤة 
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وجود تحریفات جوهریة في البیانات المالیة، وبالتالي حتمالیة بإ المدقق، كما تقلل من مخاطر التدقیق
  واالطمئنان. األمانتمنحه نوع من 

: تهتم الهیئات التشریعیة على مستوى الدولة بتطبیق المنشآت للقوانین واألنظمة الهیئات التشریعیة .3
 فّعالةرقابة داخلیة جتماعیة والبیئیة، ووجود أنظمة اإلقتصادیة واإلالساریة لتحقق هذه التشریعات أهدافها 

بها. وتقوم العدید من الهیئات التشریعیة بتشكیل  اإللتزامفي المنشآت العاملة یساهم في تحسین مستوى 
المنشآت بهذه التشریعات، وتقوم هذه الفرق عادًة بدراسة وتقییم أنظمة  إلتزامفرق عمل للتفتیش على 

 ا.نقاط الضعف فیهالرقابة الداخلیة والتوصیة بمعالجة 

إن اإلدارة الناجحة هي التي تهتم بأن تكون قراراتها التشغیلیة واإلداریة سلیمة ومبنیة على اإلدارة:  .4
معلومات دقیقة وفي الوقت المناسب، ولذلك تهتم بوجود أنظمة رقابیة تساهم في دقة التقاریر والمعلومات 

ى النجاح في تحقیق الخطط واألهداف وسرعة إیصالها للمستویات اإلداریة المختلفة. كما تهتم بمعرفة مد
دارة من جهة أخرى، للوقوف إ أوبأول على مستوى الشركة ككل من جهة وعلى مستوى كل قسم  أوالً 

 نحرافات عن الخطط وأسبابها ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها وعدم تكررها. على اإل

رة معهم من حیث الكمیات والجودة، وتبنى یهتم العمالء بقدرة الموردین على الوفاء بعقود التجاالعمالء:  .5
لدى الموردین تساهم في مراقبة عملیات  فّعالةأنظمة رقابیة  ووجودخططهم وموازناتهم في ضوء ذلك، 

 اإلنتاج وجودة األداء لدیها.

إن وجود موازنات وخطط موضوعة بشكل صحیح لدى العمالء والمقترضین  الموردین والمقرضین: .6
ستحقاق األقساط من قبل المقرضین، اآلجل من قبل الموردین وتواریخ إ ط البیعتساعد في تحدید شرو 

 االً كان نظام الرقابة الداخلي لدى الشركة المقترضة فعّ  إذابحیث تكون مخاطر عدم التحصیل متدنیة 
 ینتج موازنات وخطط موضوعیة وقابلة للتحقق.

  
أن تكون  ة بحیث أصبح من متطلبات فعالیتهایة كبیر ولذلك أصبحت لعملیة تصمیم أنظمة الرقابة الداخلیة أهم

  ضمني في الوصف الوظیفي ألي موظف. أوجزء صریح  الداخلیةالرقابة 
 

  مكونات نظام الرقابة الداخلیة:  4.2
  خمسة عناصر رئیسیة، هي:یتكون نظام الرقابة الداخلیة من 

عناصر البیئة الرقابیة المؤثرة على  ، وتشملشأةالمنویقصد بها البیئة الرقابیة العامة لدى ة: یبیئة الرقابال .1

 :ما یلي الرقابة الداخلیةنظام  وفعالّیةنطاق 

م سلوكي یبین التصرفات تكامل القیم األخالقیة للموظفین: كل منشأة یجب أن یكون لها نظا .أ
د حاالت تضارب المصالح وكیفیة التصرف عندها. وتؤثر البیئة األخالقیة في یحدّ الصحیحة و 

 مراقبة باقي مكونات نظام الرقابة الداخلیة األخرى. و  ٕادارةیم و تصم
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وجود  هذا یتطلبألهدافها و  المنشأةلضمان تحقیق  أكفاءأشخاص  المنشأةبالكفاءة: أن تضم  اإللتزام .ب
بهذه المتطلبات  المنشأةوأن تلتزم  الخبرات الالزمة لمؤدیها.وصف وظیفي یحدد المهارات والمعرفة و 

 بدایًة ومن ثم متابعة التدریب والتطویر لمواردها البشریة.  عند التعیین

رئیسیي في تحقیق لهم دور أن حیث  :لجنة التدقیق أومن مجلس اإلدارة  ةالفعالیّ و  اإلهتمامدرجة  .ج
 الماليالقسم  مسؤوليجتماعات دوریة مع إ یقوموا بعقدلذلك یجب أن ، و ألهدافها المنشأة

عند الحاجة  الالزمةالتصحیحیة  اإلجراءاتاتخاذ ین والخارجیین و ین الداخلیققدالموالمحاسبین و 
 .ومتابعة تنفیذها

بمنهجیة الفكر اإلداري من  للمنشأةحیث تتأثر البیئة الرقابیة العامة : التشغیلنظام و  اإلدارة فلسفة .د
هل ، رسميالغیر  أوالرسمي  اإلتصالهل تتبع  ،متحفظة أوقابلة للمخاطر  اإلدارةهل حیث: 

  مفتوحة. أوبنى سیاسات محاسبیة متحفظة تت

حیث ، المنشأةلدى رقابة األنشطة التنفیذ و و التخطیط  یبین الهیكل التنظیمي إطار :الهیكل التنظیمي .ه
  .المنشأةعقید هذا الهیكل على حجم تواإلتصال. ویعتمد حجم و  المسؤولیةتتحدد خطوط السلطة و 

القرارات  إتخاذصالحیات منح جزء من بها مدى ویعنى  :تحدید المسؤولیة وتفویض الصالحیات .و
القرار  إتخاذ(هل عملیة  في النهایة المنشأةوبما یخدم أهداف  ألشخاص المرتبطین بتنفیذ األعمالل

 .أم ال)مركزیة 

وظفین تعكس تعلیمات وسیاسات العمل الخاصة بالم: اسات التعامل مع الموارد البشریةسینظام و  .ز
یؤثر سلوك  . كمامنح الحوافزاإللتزام باألخالقیات والكفاءة و هتمامها بى إ التي تتبناها اإلدارة مد

في درجة المتجاوزین ومحاسبة المقصرین و الرقابة الداخلیة بمتطلبات نظام  اإللتزاماإلدارة بخصوص 
 .باألنظمة والتعلیمات الموظفین إلتزام

 

من تحقیق أهدافها.  المنشأةقد تمنع تحلیل وٕادارة المخاطر التي عملیة تحدید و  هي :تقییم المخاطر .2
وتتضمن تحدید قیمة األصل المعرض للخطر ونسبة حدوث الخطر. وتقع على اإلدارة مسؤولیة تقییم 

مراقبة ومتابعة مستمرة  إلىوالمخاطر التي تحتاج د المخاطر المقبولة یتحد، وأن تقوم بالمخاطر وٕادارتها
 .- الشرح الحقاً  كما سیتم–لوضع آلیة مناسبة للتعامل معها 

  

من تحقیق أهدافها، فال بد لنجاح إدارة هذه المخاطر وتجنب آثارها أن  المنشأةقد تحرم وبما أن المخاطر 
وتحدید عناصر  ،على مستوى النشاطات، ثم ككل المنشأةوضع األهداف على مستوى ب تقوم اإلدارة

 .المحتملة الواجب إدارتها یم المخاطرتقیلعملیة تحدید و  ةمرحلة سابقكالنجاح للوصول لتلك األهداف 
  :إلىتقسم األهداف بشكل عام و 

 إلىباإلضافة  األداء وتحقیق الربح المناسب. وفعالّیةوتتعلق بكفاءة  :أهداف التشغیل (النشاط) -1
 .اإلختالس أوحمایة األصول والموارد من االستخدام غیر المناسب 

 وموثوقةلبیانات المالیة المنشورة بحیث تكون عادلة : وتتعلق بإعداد االتقریر المالي إصدارأهداف  -2
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علیها من قبل المستخدمین، وأن ال تحتوي على أخطاء وتحریفات قد تجعلها  اإلعتمادیمكن 
 مضللة. 

وعدم مخالفتها.  المنشأةللقوانین والتعلیمات التي تخضع لها  : وتتعلق باإلنصیاعاإللتزامأهداف  -3
ات كالتسعیر والتغلیف والتسویق وشؤون العمال وحقوقهم وأسس وذلك في كافة األنشطة والعملی

 أیضًا. المنشأةوتجنب التعرض للغرامات والعقوبات التي قد تضر بسمعة ، ....التعامل التجاري

على تحقیق أهدافها، ویعود ألسباب مختلفة منها ما هو  المنشأةالخطر هو كل ما قد یؤثر على قدرة تحلیل المخاطر: 
  للمنهجیة التالیة: وفقاً یجب على اإلدارة تحدید وتقییم المخاطر في ضوء األهداف السابقة، ها ما هو خارجي. و منخلي و دا
وتعتمد أنواع المخاطر الرئیسیة على العدید من العوامل كطبیعة النشاط واالنتشار  :تحدید المخاطر الممكنة .1

 :عتباراطر التي قد تؤخذ بعین اإللى المخودرجة المنافسة. وفیما یلي بعض األمثلة عالجغرافي 

     والشهرة.ألسمعة خسارة ل .أ

 العمل.توقف  أو إنقطاع .ب

 قرارات إداریة خاطئة. .ج

من خالل التالعب بالبیانات المالیة لتعكس وضع مالي ونتیجة  اإلحتیال: وقد یكون واإلختالسالغش  .د
استخدامها  أواألصول  تالسإخمن خالل  أوأعمال مغایرة للواقع الفعلي (وهو ما یسمى بغش اإلدارة) 

 خاصة (وهو ما یسمى بغش الموظفین).لمنافع 

 عقوبات قانونیة. .ه

 خسارة إیرادات. أوزیادة تكالیف  .و

 وضع تنافسي غیر مالئم. .ز

 (منخفض، متوسط، مرتفع). المخاطر نوعیاً  وعادًة ما تقاس الخطر (قیمة الخسارة المتوقعة): تأثیرتحدید  .2

 .التالیة (منخفض، متوسط، مرتفع) اإلحتماالتعادًة ما یأخذ ، و حدوث الخطر إحتمالتحدید  .3

 :عتبارات التالیةتؤخذ اإلاختیار هذه اإلجراءات  وعند: الواجب اتخاذها) اإلجراءاتالخطر( إدارةتحدید كیفیة  .4

وبعضها  ،تلغي أثره كالتحوط والتأمین أوقد تمنع الخطر  اإلجراءاتبعض  التعامل مع الخطر:إجراء تكلفة  .أ
 ، وبعضها قد تفوق كلفته المنفعة منه وعندها یعتبر الخطر مقبول.لكن ال یلغیهو  من الخطریحد  قد

 تؤكد تطبیق خطط إدارة المخاطر (النشاطات الرقابیة). إجراءاتیجب وضع  .ب

  المخاطر التي قد تهدد تحقیق األهداف المشار إلیها أعاله: أثر وفیما یلي بعض األمثلة على
 نخفاض جودته. وقد یعود ذلك ألي من األسباب التالیة:إ أو ضعف كمیات اإلنتاج .1

 تعطل اآلالت المتكرر. .أ

 عدم توفیر المواد الخام. .ب

 تدني جودة المواد الخام. .ج

 قلة المهارة لدى العمال. .د
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 عدم القدرة على تحقیق اإلیرادات المستهدفة: وقد یعود ذلك ألي من األسباب التالیة: .2

 سیاسات البیع. فعالّیةعدم  .أ

 ان العمالء، نتیجة:فقد .ب

 األخطاء الحسابیة والمحاسبیة معهم. إرتكابتكرار  -

 التأخر في التورید. -

 السلعة المباعة. أوظهور العیوب في الخدمة  -

 اإلخالل بواجبات العمل من قبل العاملین. .ج

 .للمنشأةالمختلفة اإلیرادیة فیما بین النقاط  اإلتصالعدم كفاءة وكفایة  .د

تیال الخارجي ومشاكل أمن األنظمة اآللیة حاإلكاإللكترونیة الخارجیة وشیوع التجارة رة التجامخاطر تطور وسائل  .3
 .المستخدمة

 .وقدرتها على تحقیق وفورات الحجم وظهور الشركات الكبیرةعملیات الدمج  إنتشارحدة المنافسة في ظل  إزدیاد .4

 على الجهات الخارجیة في القیام بأعمال داخلیة. اإلعتمادزیادة  .5

  .واإلختالس اإلحتیالنتیجة عملیات في غیر ما خصصت له،  المنشأةخدام أصول وموارد است .6
 ، ومن األمثلة على ذلك:نتیجة عدم المعرفة أومخالفة القوانین واألنظمة بشكل غیر مقصود  .7

 إفشاء معلومات سریة. .أ

 بعملیات غسل أموال. المساهمة .ب

 البیئیة. أوخالفة للشروط الصحیة م أو منتجات غیر مسموح بها قانوناً  أوتقدیم خدمات  .ج

 طبیعیة والهزات األرضیة والحرائق والفیضاناتالكوارث كال المنشأةأصول المخاطر الخارجیة التي قد تلحق الضرر ب .8
 وغیرها. واإلختالسات الخارجیة

  

رة بدورها التي تؤكد قیام اإلدا واإلجراءاتهي السیاسات التي تتناسب مع المخاطر المحددة، : أنشطة الرقابة .3
  .المناسبة للتعامل مع المخاطر یتم تصمیم اإلجراءات الرقابیةو  اإلشرافي.

  األنشطة الرقابیة: تصنیف

  وأهمها:  لمنع حدوث الخطر،وهي اإلجراءات التي تصمم  :وقائیةإجراءات  .أ

 أو، واإلحتیال: بحیث یتم فصل المهام التي قد تمكن حاملها من التالعب المتعارضة فصل المهام -
  وبشكل عام یجب الفصل بین المهام التالیة:  وقوع خطأ غیر مقصود ال یمكن تجنبه.

 .الدیون إعداممن لدیه عهدة النقد المستلم غیر من له صالحیة  •

 .الموافقة علیهاغیر من یقوم بطلبات شراء البضاعة من یقوم بإعداد  •

 .من یصدر أمر الشراء غیر المسؤول عن تسجیل استالم المخزون •

تسجیل العملیات النقدیة في الدفاتر والسجالت غیر من یقوم باستالم وتداول النقد ب یقوم من •
 .المحاسبیة
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 .العمالء اتمن یقوم بتعدیل أرصدة الذمم غیر من یرحل الحركات لحساب •

 .لدى البنك غیر من یقوم بتسویة حساب البنك باإلیداعمن یقوم  •

  

ما كانا من مستویین  إذاخاصة  تجاوز فصل المهامب كافي لعلى التالعاثنین  اتفاق موظفینبأن  علماً 
  إداریین مختلفین.

 .لصالحیاتلالتفویض المناسب  -

 الرقابة الثنائیة: بحیث یتم تنفیذ مهمة ما من قبل شخصین معًا، ومثال ذلك: -

، بحیث ال یتم فتح خزنة النقد إال المنشأةالرقابة على النقد في الخزنة (القاصات) لدى  •
 المالیة القابلة للتداول. واإلستثماراتما معًا. وهذا ینطبق كذلك على الشیكات بوجوده

الرقابة على تعدیل البرنامج اآللي، حیث عادًة ما تكون الكلمة السریة التي تسمح بتحریر  •
جزأین، ویكون كل جزء بعهدة أحد  إلىالبرنامج للسماح بإدخال التعدیالت علیه مقسمة 

 المسؤولین.

، كالحواالت البنكیة التي بمجرد إجازتها إلكترونیةعملیات لى السماح بتمریر تنفیذ الرقابة ع •
في عملیات اإلدخال  تصبح فاعلة ویلتزم البنك المصدر لها بقیمتها متحمًال أي أخطاء

تمر بأكثر من مرحلة، ویجیز كل مرحلة أحد  رتفاع قیمتها فإن عملیة تفعیلها آلیاً والتنفیذ. وإل
 ن خالل إدخال الكلمة السریة الخاصة به. م المسؤولین

 في البیع اآلجل. التأكد من مالءة العمالء قبل شحن البضاعة -

 لحفظ األصول. الفعلّیة اإلجراءات -

 مهام المسموح للموظف القیام بها.صول للاستخدام الكلمات السریة للو  -

 ، ومن أمثلتها:الواإلحتیوهي اإلجراءات التي تصمم الكتشاف األخطاء : إجراءات إكتشافیة .ب

 .مذكرة تسویة البنك -

 المالیة. واإلستثماراتالفعلي للنقد والمخزون  الجرد -

 من خالل تتبع التسلسل.فحص المستندات المفقودة  -

 .الفعلّیةالتقدیریة مع النتائج  الموازنة إنحرافتقریر  -

  المنافسین. ومع المختلفة تقاریر قیاس األداء عبر الفترات -

 للتأكد من حدوث حدث مرغوبوهي النشاطات واإلجراءات التي تهدف (المباشرة):  النشاطات الموجهة .ج
 للشركة، مثل:  إیجابیةإلعطاء صورة مجتمعیة  المنشأةتسعى له 

 ین موظفین محلیین في مشاریع محددة.یتع -

 وخدمة المجتمع. اإلجتماعیةبرامج األنشطة  -

 لمعالجة المشاكل (المخاطر) المنشأةتتبناها وهي اإلجراءات واآللیات التي تصحیحیة: اإلجراءات ال .د
من ثم تعدیل آلیة العمل لتالفي تكرار كخطوات تحدید أسباب وقوع الخطر وتصحیح نتائجه و  المكتشفة:

 الخطر/المشكلة.
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 كإعداد في عملیة ما.رقابي  إجراءتعوض ضعف وهي اإلجراءات التي تصمم لالتعویضیة: اإلجراءات  .ه
 .بشیكات الدفعرقابیة على عملیات التحصیل و  إجراءاتقد تعوض عن ضعف  ي الت مذكرة تسویة البنك

 وسیتم استعراض العدید من األمثلة على اإلجراءات الرقابیة بعد استكمال عناصر الرقابة الداخلیة.

 
 ظفین المناسبین في الوقت المناسبنظام المعلومات وٕایصالها للمو  .4

فة البیانات الممثلة لكافة أوجه النشاط فیها. فعلى سبیل المثال، فإن نظام من كا المنشأةیتكون نظام المعلومات في 
المعلومات الخاص بأهداف إعداد التقاریر المالیة یتكون من اإلجراءات والسجالت التي أنشئت لتسجیل ومعالجة 

  ما یلي:، بما في ذلك للمنشأةوتقدیم التقاریر المالیة 

  .للمنشأةسبة لهامة بالنالمالیة اعملیات الفئات  .أ

تسجیل العملیات المالیة وتلخیصها واإلبالغ عنها في البیانات  التي یتم من خاللها نظام الدورة المحاسبیة .ب
  واألنظمة الیدویة. المالیة سواء في بیئة األنظمة اآللیة

  .یدویة أو آلیةة ذات العالقة، سواء كانت یسجالت المحاسبال .ج

 .للمنشأةمرحلیة)  أویة (سنویة الدور عملیة إعداد التقاریر المالیة  .د

 .المنشأةالسیاسات المحاسبیة التي تستخدمها  .ه

  التقدیرات المحاسبیة الهامة. .و

خاصة ما یتعلق منها بالمعلومات اإلجراءات المصممة لضمان أن المعلومات المطلوب اإلفصاح عنها  .ز
  .اإلبالغ عنها بالشكل المناسب في البیانات المالیةالنوعیة الهامة قد تم 

 

مستمرة  بطریقة نظامیةذلك تم ، وأن یبالكامل الرقابيمراقبة النظام متابعة و  اإلدارةیجب على  :المراقبةالمتابعة و  .5
  من خالل:

 .المنشأةفي  العملیات العادیةتنفیذ خالل لفعالیة وكفایة اإلجراءات الرقابیة المراقبة المستمرة  .أ

 أي جهة متخصصة أخرى. أو یق الداخليمساعدة التدقب التقییم المستقل من قبل اإلدارة .ب

تتم بصورة  كانت إذاالتقییم المستقل على  اإلعتمادوتعتبر المراقبة المستمرة هي األهم حیث أنها تقلل من 
ن النتائج المتوقعة ع النتائج التي تختلف أومثًال التي تظهر األحداث  ستثناءاتتقاریر اإل، حیث أن جیدة

  تعالج بسرعة.سوف تكتشف و 
  

  نشطةككل وعلى مستوى العملیات واأل  المنشأةالنشاطات واإلجراءات الرقابیة على مستوى  5.2

سیتم استعراض أمثلة على أهم اإلجراءات الرقابیة التي تشكل األنشطة الرقابیة التي تم شرحها سابقًا، وذلك 
ب أن یتم اإلجراءات الرقابیة یج إعتمادأن  علماً بهدف زیادة إدراك المشاركین ألهمیة ومحتوى النظام الرقابي. 

  في ضوء المخاطر المقیمة، كما أوضحنا سابقًا.
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  امةاإلجراءات الرقابیة على مستوى البیئة الرقابیة الع 1.5.2

 إجراءات رقابیة عامة: ومن أمثلتها ما یلي: .1

  قد تتعرض لها.أخرى طر اخالسرقة والحریق وأي مضد واألصول ممتلكات الالتأمین على  .أ
والتجاریة مالیة الوراق األ أوبضائع ال أونقدیة تهم العهدبعلى الموظفین الذین  ةضد خیانة األمانأمین الت .ب

  القابلة للتداول.

  .لمستوى المسؤولیة وفقاً توزیع الصالحیات  .ج

القیام بالعملیات المادیة، كلجنة المناقصات والعطاءات للمشتریات التي تزید  أوتشكیل اللجان إلقرار  .د
 .ود صالحیات رئیس قسم المشتریات والمدیر العامعن حد

تشكیل لجان الجرد المفاجئ للنقد والبضاعة ولجان الجرد الدوري كعملیات الجرد التي تتم لألصول في  .ه
 نهایة السنة مثًال.

وصرف  النقدیة على الخزائن كالعهدة المنشأةفیما یتعلق بالعملیات الهامة في  الثنائیةالرقابة تطبیق  .و
 ات وٕانجاز المعامالت المهمة األخرى.الشیك

عن ذلك في هذا الفصل وسیتم إفراد جزء خاص  .یتولى تقییم النظام الرقابي لتدقیق الداخليلقسم إنشاء  .ز
  الحقًا.

 ومن أمثلتها ما یلي:: إداریة رقابیةإجراءات  .2

  .بینها اإلدارات واألقسام المختلفة بشكل یضمن عدم التداخلأهداف ومهام تحدید  .أ
 .تطبیق محاسبة المسؤولیةبشكل واضح یساعد على والصالحیات بین الموظفین مسؤولیات الزیع تو  .ب

یدرك كل بحیث . المنشأةتوثیق الوصف الوظیفي لكافة المهام بمستویاتها اإلداریة المختلفة داخل  .ج
  .موظف ما هو مطلوب منه

 فصل المهام بحیث ال ینفرد موظف بعملیة ما من البدایة للنهایة. .د

 كإثبات لما قام به من عمل. یقوم كل موظف بالتوقیع على المستندات أن .ه

لضمان حصول األقسام ذات العالقة على نسخة لتوثیق استخراج المستندات من أصل وعدة صور  .و
 .إجراءاتها

 العمل. مصلحةال یتعارض مع  بماالموظفین  إتباع سیاسة تدویر .ز

إجازته السنویة دفعة واحدة، وذلك إلیجاد الفرصة  بالجزء األكبر من بإستغالل ضرورة قیام كل موظف .ح
 لمن یقوم بالعمل في أثناء غیابه الكتشاف أي تالعب في ذلك العمل.

مراقبة سلوكیات الموظفین والوقوف عند أي تغیرات فیها لتحدید أسبابها، كتغیر مستوى اإلنفاق بشكل  .ط
 سب غیر المشروع.  مناصبهم وصالحیاتهم للك یقوموا بإستغاللملموس لموظفین قد 

 

 : ومن أمثلتها ما یلي:إجراءات محاسبیة .3

المحاسبیة األساسیة (األصول  تصمیم دلیل الحسابات بشكل مناسب یراعي الفصل بین المجموعات .أ
 لتزامات وحقوق الملكیة واإلیرادات والمصروفات).واإل



 

 -263-

 أي معاییر أخرى). أوتحدید إطار اإلبالغ المالي المناسب (كمعاییر اإلبالغ المالي الدولیة  .ب

یوفر المعلومات ، و واإلحتیالإثبات العملیات بالدفاتر فور حدوثها ألن هذا یقلل من فرص الغش  أن یتم .ج
  بأول. أوالً  المنشأةدارة الالزمة إل

ر الشراء وفاتورة تكتمل مستندات اإلثبات (كأمما لم  عملیة مالیةأي  تسجیلإصدار التعلیمات بعدم  .د
 ستالم المخزني إلثبات عملیة شراء البضاعة).المورد وسند اإل

 من الموظفین المسؤولین. یكن معتمداً عدم قبول أي مستند إثبات ما لم  .ه

، بل یجب أن عنها مسؤولمطابقة وجرد عهدة هو  أو عدم اشتراك أي موظف في مراجعة عمل قام به .و
 .ینآخر  ینموظف یتم ذلك من

سرعة إنجاز  إلىمما یقلل من احتماالت الخطأ ویقود  ةالحاسبة للعملیات الریاضیاستعمال اآلالت  .ز
 العمل.

في األستاذ  حسابات المراقبة اإلجمالیةمطابقة استخدام وسائل التوازن المحاسبي مثل موازین المراجعة و  .ح
 العام مع بیانات الدفاتر المساعدة.

 .دة من الخارجالكشوف الوار ألرصدة الدفاتر والسجالت المحاسبیة مع إجراء مطابقات دوریة  .ط

 .ومطابقة ذلك مع األرصدة الدفتریة المالیة والتجاریة واألوراقللنقد والبضاعة  الفجائي جرد الالقیام ب .ي

  
  اإلجراءات الرقابیة على مستوى بعض العملیات:  2.5.2

اإلداري والمالي والوظیفي عادًة في مجموعة من الدورات  اإلرتباطتقسم عملیات أي منشأة من ناحیة 
تشغیلیة المالیة المتكاملة (كدورة المشتریات والدائنون والمدفوعات ودورة المبیعات والمدینون ال

وطرف  المنشأة.. وهكذا) بحیث  تمثل الدورة مجموعة الخطوات الالزمة الكتمال التبادل بین .والتحصیالت
بیة الخاصة بهذه الدورات وفیما یلي بعض اإلجراءات الرقا. المنشأةاستخدام األصول داخل  أوآخر وتحویل 

  (على سبیل المثال ال الحصر):
  

  والمدفوعات المشتریات والدائنوندورة اإلجراءات الرقابیة لأوًال: 
الناتجة عن والذمم الدائنة  ،الخام جراءات المتعلقة بشراء البضاعة والمواداإلتشتمل هذه الدورة على 
وفیما یلي بعض اإلجراءات  دیة ولحسابات الدائنین.ات للعملیات النقتسدیدالو  العملیات اآلجلة منها
  :الرقابیة الخاصة بها

 .اإلدارة تحددهالمعاییر  وفقاً الموردین  إعتماد أن یتم .1

 من رئیس قسم المشتریات.معتمدة  شراء على طلبات الشراء بناءً  أن یتم .2

 للصالحیات الخاصة بالموظفین واللجان.  وفقاً أن تتم عملیات الشراء  .3

وشروط  ووصف وكمیة كل صنف والسعر نوع على ،موردشراء لكل الأوامر وي تحت أن .4
 التسلیم.

 سلسل.تمبشكل  مسبقاً ة رقممأوامر الشراء  تكونأن  .5
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 أن ترسل نسخة من أوامر الشراء لقسم المحاسبة. .6

 

لمنع سوء  تحت الرقابة الثنائیةعلى نماذج أوامر الشراء غیر المستخدمة  المحافظةتتم أن  .7
 ها.استخدام

المخازن على الكمیة (لضمان  أوأن ال تحتوي نسخة أمر الشراء المرسلة لقسم االستالم  .8
 صحة ودقة عملیة العد) وال على السعر.

 .المستلمة ومطابقتها للمواصفاتفحص البضاعة  أن یتم .9

 تالفة. أوغ الفوري عن البضاعة التي ترد ناقصة بالاإل أن یتم .10

مع إرسال نسخة منه  الفور لكل البضاعة والمواد المستلمة تقاریر استالم على إعداد أن یتم .11
 .لقسم المحاسبة

 .الشراء لقسم المحاسبةفواتیر  تسلیم أن یتم .12

أن یتم قید عملیة الشراء بعد مطابقة أمر الشراء وتقریر االستالم وسند اإلدخال المخزني  .13
 وفاتورة المورد.

  مرة ثانیة. للدفعحتى ال تقدم سدادها،  بما یفیدبعد الدفع  المسددة الفاتورة ختم أن یتم .14
  من الخصم النقدي المتاح. اإلستفادة أن یتم .15

حساب المراقبة باألستاذ  أرصدة الحسابات الفردیة للموردین مع رصید عو مجمیطابق أن  .16
  .دوریاً العام 

  .عن طریق الشیكاتللموردین  المدفوعاتتتم أن  .17
  

  والمقبوضات ت والمدینوندورة المبیعااإلجراءات الرقابیة لثانیًا: 

والذمم المدینة الناتجة عن العملیات اآلجلة  ،تشتمل هذه الدورة على اإلجراءات المتعلقة ببیع البضاعة
ولحسابات الذمم المدینة. وفیما یلي بعض اإلجراءات الرقابیة  ها، والتحصیالت للعملیات النقدیةمن

  الخاصة بها:
  .ةالممنوح حدود التسهیالت وضمنعمالء معتمدین  إلىالمبیعات تتم  أن .1
 وفقاً كانت  إذامن رئیس قسم المبیعات  تعتمد أسعار البیع وشروطه قبل إتمام البیع أن .2

  سعار المعتمد من اإلدارة.لجدول األ
  أن تعتمد أي أسعار تقل عن جدول األسعار من قبل اإلدارة. .3
  .ت المناسبوفي الوقعلى عملیات بیع صحیحة فقط  بناءً  یتم شحن البضاعة أن .4
  استخدام نظام الجرد المستمر.یتم  أن .5
(بموجب سند اإلخراج المخزني  یتم إعداد فواتیر البیع للبضائع التي یتم شحنها فقط أن .6

 .وتوقیع العمیل على  نسخة تقریر االستالم)
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في األستاذ المساعد للذمم مع رصید المدینین مجموع أرصدة یتم إجراء مطابقة بین  أن .7
  .دوریاً قبة في األستاذ العام حساب المرا

تحصیل لتم متابعتهم لی المتأخرین عن السداد أوالمماطلین العمالء بیانات  ثیتم تحدی أن .8
  وتعدیل شروط التعامل اآلجل معهم. المبالغ المستحقة علیهم

  .دوریاً البیع غیر المنفذة  إرتباطات حصر ومتابعةتم ی أن .9
  .ئتمانیة للعمالءإلالتسهیالت ا حدودوتبلیغ  تصمیمتم ی أن .10
  .التسهیالت تحدیدالعمیل قبل مسموعات ومالءة  یتم التحقق من أن .11
 التالیة:الرقابیة تخضع فواتیر البیع لإلجراءات  أن .12

  .المسبق سلسلتالترقیم الم .أ
  .المطابقة مع أوامر البیع .ب
  .المطابقة مع إشعارات ومستندات الشحن .ج
  .بیعالمقارنة مع قوائم األسعار الحالیة وشروط ال .د
 .من قبل موظف آخر غیر المعد تأكد من صحة العملیات الحسابیةال .ه

  .اإلدارةقرها تللمعدالت التي  وفقاً تحتسب عمولة المبیعات  .13
 .معتمدة للعمالء على العناوین المسجلة شهریاً  ترسل كشوف حسابات أن .14

فواتیر  ولیات تحریرؤ شخص مستقل عن مس من قبلالمدینة  أعمار للذممیتم إعداد جدول  أن .15
  .المقبوضات أوالبیع 

   على العمالء. یونأیة د إعدامعلى  تؤخذ موافقة مجلس اإلدارة المسبقة أن .16
  

  دورة الرواتب واألجوراإلجراءات الرقابیة لثالثًا: 
وفیما یلي وسداد الرواتب واألجور. الموظفین،  تشتمل هذه الدورة على اإلجراءات المتعلقة بتعیین 

  ابیة الخاصة بها:بعض اإلجراءات الرق
وجود أنظمة موثقة تبین إجراءات ما قبل التعیین والتعیین وما بعد التعیین، بحیث تشمل ما  .1

 یلي:

 أن یتم اإلعالن في الصحف الیومیة عن وجود شواغر محددة. .أ

 للوقت والجهد). أن یحتوي اإلعالن على المؤهالت المطلوبة لكل وظیفة (توفیراً  .ب

لمواصفات من المتقدمین الطلبات وتحدید من تنطبق علیهم اتحدید المسؤول عن استالم  .ج
 ستكمال اإلجراءات.للوظیفة إل

مراحل اختبار المرشحین للوظائف من امتحانات ومقابالت والوزن النسبي لكل تحدید  .د
 مرحلة.

حیات اللجنة واعتماد قرار التعیین من المستوى اإلداري ختیار وصالوضع أسس اإل .ه
 المناسب.



 

 -266-

فراد الذین تم تعیینهم للفحوصات الطبیة الالزمة والشهادات السلوكیة أن یخضع األ .و
 المطلوبة قبل مباشرة العمل.

 وجود برنامج تأهیل وتدریب للموظفین الجدد.  .ز

  للصالحیات التي حددتها اإلدارة: وفقاً اآلتي  إعتمادیتم  أن .2
  .التعیین .أ
 الترقیة. .ب

 الكادر الوظیفي. .ج

 .ناألخرى الممنوحة للموظفی المزایا .د

بیانات الموظفین الجدد بما فیها الرواتب والمزایا األخرى من قبل أحد موظفي یتم إدخال  أن .3
 عنه قبل تثبیتها. ولؤ مسالموارد البشریة وأن یتم مراجعتها من قبل 

التعدیالت المعتمدة على سجالت الرواتب واألجور المتعلقة بالمعلومات أن یتم إدخال  .4
إحتساب الرواتب الشهریة وأن یتم ول عن ؤ موظف غیر مس من قبل األساسیة عن الموظفین

  ول في القسم ذاته.ؤ عتمادها من مسإ 
 كمصاریف فترة). أوحسب تصنیفها (ضمن تكالیف اإلنتاج  الرواتب واألجورتسجل  أن .5

  اآللي) لألمور التالیة: أووجود مجامیع رقابیة مناسبة (سواء في بیئة العمل الیدوي  .6
  .الفعلي مع الوارد في كشف الرواتبال العم أو عدد الموظفین .أ
 .األجر الشهري أومعدل الراتب  .ب

 .ستقطاعاتاإل .ج

 .األجر أوساعات العمل المستخدمة لحساب الراتب  .د

ما إلبالغهم بعداد الرواتب واألجور بإشعارات فوریة إ ولین عن ؤ یتم تزوید الموظفین المس أن .7
  یلي:
 .المعینین حدیثاً العمال  أولموظفین لاألجور  أوالرواتب  مقدار .أ

  .رواتب وأجور الموظفین والعمال القائمینیرات في یوالتغ التعدیالت .ب
 .ستقطاعات المعتمدةیرات في اإلستقطاعات واإلعفاء من اإلیالتغ  .ج

 

من واقع أوامر التشغیل وبطاقات العمل مع تلك ساعات اإلنتاج الكلیة  یتم مطابقة أن .8
  .علّیةالفحتساب الرواتب واألجور خدمة إلالمست

 أوولین قبل إصدار شیكات الرواتب واألجور ؤ تعتمد الرواتب واألجور من قبل موظفین مس أن .9
یلها لحسابات الموظفین لدى البنوك، والتحویل أفضل رقابیًا وأقل كلفة خاصة في الشركات و تح

  .الكبیرة
 تسحب الشیكات على حساب بنكي خاص أنبخصوص الرواتب واألجور التي تدفع بشیكات،  .10

 .تعادل اإلیداعات في هذا الحساب صافي الرواتب واألجور أنو بذلك، 
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یخضع إعداد شیكات الرواتب واألجور لنفس إجراءات الرقابة الداخلیة التي تخضع لها  أن .11
  الشیكات األخرى بما في ذلك:

 .األرقام غیر المستخدمةومتابعة ، مسبقاً استخدام شیكات مرقمة  .أ

  ات غیر المستخدمة.الشیك إلىتقیید حریة الوصول  .ب
 حسب صالحیات المفوضین بالتوقیع.التوقیع على الشیكات  .ج

  

  لمخزون السلعياإلجراءات الرقابیة لرابعًا: 
  تشتمل هذه الفقرة على األمور المتعلقة بالمخزون. وفیما یلي بعض اإلجراءات الرقابیة الخاصة بها:

 .في عهدة أمین خاص تالمستودعاالمواد الموجودة في  أن .1

 .عتبار قیمته وسهولة سرقتهاألخذ في اإل معوفر الحمایة للمخزون السلعي ت .2

ستالم إخراجات بموجب تقاریر واإل باإلدخاالتقسم الحسابات  بإعالم عالمستودیقوم أمین  أن .3
 .صرفو 

 .ى أوامر صرف كتابیةلع تصرف المواد بالمخازن بناءً  أن .4

واد والمهمات والبضائع تحت التشغیل وتامة نظام الجرد المستمر بالنسبة للم المنشأةتتبع  أن .5
 .الصنع

أمناء كمیة لألصناف غیر تلك الموجودة لدى یحتفظ موظفون مستقلون بسجالت  أن .6
 .المستودعات

لمطابقة الموجود الفعلي بالمخازن مع األرصدة الدفتریة  فجائي دوريیجري جرد فعلي  أن .7
 .بحیث یشمل جمیع أنواع البضائع

 .لفعلي موظفون مستقلون عن أمناء المستودعات والذین بعهدتهم السجالتیقوم بالجرد ا أن .8

 :عنمسؤول یشتمل نظام المستودعات على تجهیز تقاریر دوریة تقدم لشخص  أن .9

 .مفردات البضاعة بطیئة الحركة .أ

 .المفردات عدیمة الحركة .ب

 .الحد المعقول من حیث الكمیة تالمفردات التي تجاوز  .ج

 :على هنالك رقابة محاسبیة أن .10

 .بضاعة األمانة المرسلة للغیر .أ

 .بضاعة األمانة التي بحوزتنا للغیر .ب

 .للمنشأةالمستودع محددة بوضوح بالتنظیم الداخلي  أمیناختصاصات ومسؤولیات  أن .11

 .هنالك تأمین على أمناء المستودعات ضد خیانة األمانة أن .12

ن قسم المشتریات وقسم ستقالل أمناء المستودعات عإ للمنشأة اإلداريیقتضي التنظیم  أن .13
 .المبیعات

 .التلف أوالسرقة  أوهنالك تأمین على البضائع بالمخازن ضد الحریق  أن .14
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 .العتمادها وتسویتها ولؤ مستعرض الفروق بین الموجود الفعلي والدفاتر على شخص  أن .15

 .یجري تقییم وتسعیر البضاعة بالمخازن من قبل لجنة مستقلة أن .16
  

إجراء رقابي للنشاطات المختارة أعاله مع المخاطر التي صمم من أجلها، وهل یعتبر هذا نشاط: حاول أن تقابل كل 

  اإلجراء وقائي أم اكتشافي أم تصحیحي.

  
   

  محددات أنظمة الرقابة الداخلیة 2.5.2
تحقیق عن  المنشأةتجنب المخاطر التي قد تحرف  إلىتهدف  بالرغم من أن عملیة تصمیم أنظمة الرقابة الداخلیة

  هدافها، إال أن هناك بعض المحددات والمعوقات التي قد تمنع األنظمة الرقابیة من أداء دورها، وأهم هذه المحددات:أ 
  ه.لمنافع المتوقعة من تطبیقاعدم تجاوز كلفة نظام الرقابة الداخلیة لإلدارة محدد التكلفة: سعي ا .1
  العملیات غیر المتكررة. عتبار ون أن تأخذ باإل، دالعملیات المتكررةاإلجراءات الرقابیة تصمم لمواجهة معظم  .2
  في تقدیر وفهم التعلیمات. الخطأ أو اإلهمالبسبب النظام الرقابي تنفیذ  أوفي تصمیم  الخطأ البشري إحتمال .3
مع أطراف من  حتیالبعملیة إ أكثر للقیام أوموظف على الضوابط الداخلیة من خالل تواطؤ  لتفافاإلإمكانیة  .4

  . المنشأةخل من دا أوخارج 
تجاهل و  ،هذه المسؤولیة استخدامالمسؤولین عن ممارسة الرقابة الداخلیة بإساءة  األشخاصإمكانیة قیام أحد  .5

  الرقابة الداخلیة. 
   . بما یتناسب مع هذه التغییرات دون تعدیل اإلجراءات الرقابیة  التغییرات في الظروف .6

  
  

  رقابة الداخلیةأنظمة ال فعالّیةي . لجنة التدقیق ودورها ف3
لم تحقق جهود الجهات المعنیة بتطویر وتفعیل أنظمة الرقابة الداخلیة النجاح المطلوب لفترات طویلة رغم وجود 

كالمدققین الداخلیین والخارجیین ومراقبي  ،المنبهات لنواحي الضعف الرقابیة لدى العدید من الشركاتالعدید من 
كن عدم تجاوب مجالس اإلدارة واإلدارات التنفیذیة لدى هذه الشركات الجهات الرسمیة والمهنیة المختلفة. ول

وجود  بسبب أولمالحظات وتوصیات الجهات الرقابیة المشار إلیها، بسبب عدم إدراك أهمیة هذه الجوانب الرقابیة، 
 المنشأةاخل ألي أسباب أخرى، أوجب ضرورة وجود جهة مستقلة د أومصالح ببقاء ثغرات معینة في النظام الرقابي، 

تهتم بذلك وتأخذ بالتحسینات المقترحة لضمان تحقیق األنظمة الرقابیة للدور المتوقع لها. ومن هنا نشأت فكرة تكوین 
أن أصبحت متطلب رئیسي في كافة الشركات المساهمة العامة  إلىلجنة التدقیق، وتطورت مسؤولیاتها وصالحیاتها 

  والعدید من الشركات األخرى.
  

  لبات لجان التدقیقمتط  1.3

یربط بین  اجها في الهیكل التنظیمي في موقعویتم إدر ، التنفیذیین مجلس اإلدارة غیر أعضاءتشكل لجنة التدقیق من 
محددة ألعضاء اللجنة،  شروط، وبالرغم من عدم وجود مواصفات و اإلدارة ومجلس اإلدارة والمدقق الخارجي والداخلي
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  الشروط التالیة:ضرورة توافر  إلىیة التي أشارت إال أن هناك بعض المؤسسات المهن
 أن تشكل اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل. -1

مجلس ا یتعلق بعضویته للجنة التدقیق و (إال م غیرها أوستشاریة ال یتقاضى أتعاب عن خدمات إ ،مستقل -2
 شركة تابعة لها. أوالشركة لدى موظف  أو اإلدارة)

 خارجي. مدققك أو ركه العمل مع الشركة كموظفعلى تخمس سنوات أن یكون قد مضى  -3

لم  إذا أنهبعض الجهات التشریعیة  بینتو  ،مالیةالدارة اإل أومحاسبة في الخبرة  على األقلأحدهم أن یكون لدى  -4
یتوفر هذا الشرط یجب اإلفصاح عن ذلك. ویجوز في هذه الحالة أن تستعین اللجنة بخبیر مالي كعضو في 

 اللجنة.

 في لجنة التدقیق. العضویةأن یكتسبوها خالل فترة معقولة من  أو مناسبة، ثقافة مالیة األعضاءیع جمأن یمتلك  -5

  

  مسؤولیات لجان التدقیق 2.3

 (كالمدقق الخارجي). المنشأةعلى عمل أي مؤسسة محاسبیة تعمل في  واإلشرافتحدید أتعاب تعیین و  -1

 :مساعدة مجلس اإلدارة في -2

 عادلة. بیانات مالیةإصدار  .أ

 .بالمتطلبات القانونیة والتشریعیة المنشأة إلتزام  .ب

 .بعد مراجعة تقریره حول البیانات المالیة ستقاللیة المدقق الخارجيمؤهالت وإ التحقق من   .ج

 الداخلي والخارجي. أداء التدقیقمتابعة واإلشراف على  .د

الخارجي، لمناقشة ومتابعة األمور جتماعات الدوریة مع كل من مجلس اإلدارة واإلدارة والتدقیق الداخلي و عقد اإل -3
 والمالحظات الهامة. 

یرفق بالتقریر بنتائج أعمال اللجنة وأهم المعلومات الخاصة بالمنشأة التي قد تفید المستخدمین، و إعداد تقریر  -4
 المالي.

قابیة الر  واإلجراءات معالجة الشكاوي الخاصة بالنواحي المحاسبیةو  ٕابقاءللتعامل مع استالم و  إجراءاتوضع  -5
 المعضالت. أواإلجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الشكاوي  إتخاذ، بما یضمن مسائل التدقیقو 

 ، وتحدید التحسینات الالزمة.مراجعة تقریر المدقق الخارجي عن أنظمة الرقابة الداخلیةاستالم و  -6

عن التأكد  ولةؤ تبقى مسدارة ال أن اإل، إفّعالبالرغم من الدور األساسي للجنة التدقیق في العمل على وجود نظام رقابي 
اكتشافه في الوقت  أوأنها طبقت رقابة كافیة لمواجهة مخاطرة وجود تحریف جوهري في البیانات المالیة ال یمكن منعه 

  المناسب.
  

  ر ذلك على نظام الرقابة الداخلیةعالقة لجنة التدقیق بالمدقق الخارجي وأث 3.3

المدقق الخارجي من إبداء رأي فني محاید حول مدى عدالة البیانات المالیة المنشورة. ویستفید  إلىتهدف عملیة التدقیق 
تصمیم خطة وبرنامج التدقیق وتحدید طبیعة ومدى وتوقیت إجراءات التدقیق المناسبة  تقییم أنظمة الرقابة الداخلیة في

ومخاطره متدنیة، فإنه یقوم بتقلیل جهوده وٕاجراءاته ألن  لفّعافإذا تبین للمدقق أن النظام الرقابي رأي سلیم.  إلىللوصول 
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عتبار مخاطر دقق في هذه الحالة توثیق مبررات إ وجود األخطاء والتحریفات المادیة منخفضة. ویطلب من الم إحتمال
كثیفة ألن  تم اعتبار مخاطر الرقابة بأنها مرتفعة، فإن إجراءات وجهود المدقق ستكون إذاأما الرقابة أقل من عالیة. 

عتبار مخاطر إ وجود األخطاء والتحریفات المادیة مرتفع، وال یطلب من المدقق في هذه الحالة توثیق مبررات  إحتمال
   .التركیز على المناطق األكثر مخاطرة تفید عملیة تقییم نظام الرقابة الداخلیة في الرقابة عالیة. كما

  

  الداخلیةتقییم المدقق الخارجي ألنظمة الرقابة  1.3.3
تقییم أنظمة سالیب فهم و أنهایتها من أهم  إلىبأخذ عملیة من بدایتها  "(Walk Through)تتبع المسار إجراء "عتبر ی 

  تقییم أنظمة الرقابة الداخلیة من قبل المدقق ما یلي:جراءات إ ما تضم وعادةً  .الرقابة الداخلیة
 .المنشأةوانب إجراءات سیر العمل لدى : بسؤال الموظفین والمدراء عن العدید من جستفساراإل .1

یتم  وهلكیفیة تنفیذ الموظفین للمهام المطلوبة منهم،  الفعلّیةمن خالل المشاهدة : بمالحظة المدقق المالحظة .2
 للسیاسات والتعلیمات النافذة. وفقاً ذلك 

للتأكد من تنفیذها  أةالمنشوذلك بفحص عینات من المستندات الداخلیة المؤیدة لكافة أعمال : الفحص المستندي .3
 ول عن مراجعة صحة هذا المستند.ؤ بشكل صحیح ووفقًا للصالحیات، وموقعة من الموظف المعد للمستند والمس

، ومن المنشأة: ویقصد بها قیام المدقق بإعادة إنشاء مستندات وهمیة لعملیات حقیقیة لدى إعادة تأدیة الضوابط .4
، بحیث یتحقق المدقق من دقة تنفیذ الموظفین المنشأةلدى  الفعلّیةدات ثم مطابقة نتائج إجراء المدقق مع المستن

 للسیاسات النافذة. وفقاً ألعمالهم 

 

الحاالت الخاصة التي تتضمن أمور متابعة جتماعات الدوریة و تابعة المدقق الخارجي من خالل اإلوتقوم لجنة التدقیق بم
  ، ومن هذه األمور الهامة ما یلي:المنشأةحوكمة لدى ومالحظات مادیة یقوم المدقق بإیصالها للمكلفین بال

مادي على البیانات  أثرالسیاسات والممارسات المحاسبیة الهامة التي من الممكن أن یكون لها  تغییر أو اختیار .1
 . للمنشأةالمالیة 

فیها والتي یطلب  هامة مثل المقاضاة التي لم یتم الفصل تعتبراألثر المحتمل على البیانات المالیة ألیة مخاطر  .2
 فصاح عنها في البیانات المالیة. إلا

ن یكون لها تأثیر هام على البیانات المالیة أالمنشأة أم ال والتي من الممكن تعدیالت التدقیق سواء سجلتها  .3
 . للمنشأة

ى عل المنشأةحول قدرة  هاماً  احاالت عدم التأكد المادیة المتعلقة باألحداث والظروف التي قد تثیر شك .4
 . اإلستمرار

أن تكون هامة بالنسبة للبیانات المالیة  إفرادها أودارة بشأن األمور التي من الممكن بمجموعها إلالخالفات مع ا .5
   لم یتم حل هذه الخالفات. أوتم  إذاما ، و لتقریر المدقق أو للمنشأة

 .حاالت الضعف المادیة في الرقابة الداخلیة .6

 الذي لإلدارة عالقة به.  واإلحتیالة خاصة بنزاهة اإلدار أیة مالحظات  .7
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  واإلحتیالتقییم المدقق الخارجي لمخاطر الغش  2.3.3
ال یتحمل و  .تقییم المخاطر على مستوى البیانات المالیةعملیة جزء من  اإلحتیالمخاطر الغش و المدقق لدراسة تعتبر 

  الخطأ لألسباب التالیة: أو اإلحتیالالمدقق مسؤولیة منع 
وذلك . التحریفات المادیة في البیانات المالیة إكتشافمدقق أن یحصل على تأكید مطلق بأنه سیتم ال یمكن لل .1

 بسبب:

  المهني.استخدام الحكم  .أ
  ختباریة لعملیة التدقیق (استخدام العینات).الطبیعة اإل .ب
  نظام الرقابة الداخلیة. محددات .ج
 قطعیة. أن العدید من أدلة اإلثبات المتوفرة للمدقق هي مقنعة ولیست .د

  من قبل مرتكبیها. اإلحتیالإخفاء المعلومات في عملیات  .2
 

أما  .والخطأ اإلحتیالحاالت  إكتشاف عتبار إمكانیةتأخذ باإلوتنحصر مسؤولیة المدقق بتصمیم إجراءات مناسبة 
  اإلجراءات الرقابیة للمخاطر المتعلقة بها فهي: فعالّیةاإلثباتات التي یسعى المدقق لتحدید مدى 

 إثباتات بشأن فئات العملیات واألحداث للفترة التي یتم تدقیقها، وتشمل:. 1

  .المنشأةالحدوث: العملیات واألحداث التي تم تسجیلها وقعت وتخص  .أ
 االكتمال: جمیع العملیات واألحداث التي كان یجب تسجیلها تم تسجیلها. .ب

 لمسجلة تم تسجیلها بشكل مناسب.الدقة: المبالغ والبیانات األخرى المتعلقة بالعملیات واألحداث ا .ج

 : العملیات واألحداث تم تسجیلها في الفترة المحاسبیة الصحیحة.Cutoffالقطع  .د

 التصنیف: العملیات واألحداث تم تصنیفها بشكل مناسب. .ه

 الحسابات في نهایة الفترة وتشمل:. اإلثباتات بشأن أرصدة 2

  ة.لتزامات وحقوق المساهمین موجودالوجود: األصول واإل .أ
لتزامات على تسیطر علیها، واإللتزامات هي إ أوتملك الحقوق في األصول  المنشأةلتزامات: الحقوق واإل .ب

 .المنشأة

 لتزامات وحقوق المساهمین التي كان یجب تسجیلها تم تسجیلها.: كافة األصول واإلاالكتمال .ج

 انات المالیة بالمبالغ المناسبة.لتزامات وحقوق المساهمین مشمولة في البی: األصول واإلوالتوزیع التقییم .د

 اتات بشأن العرض واإلفصاح وتشمل:اإلثب .3

 : األمور التي تم اإلفصاح عنها وقعت.الحدوث .أ

  .المنشأةلتزامات: األمور التي تم اإلفصاح عنها تخص والحقوق واإل  .ب
  : كافة اإلفصاحات التي كان یجب إدخالها في البیانات المالیة تم إدخالها.االكتمال .ج
  معبر عنها بوضوح. واإلفصاحاتلتصنیف وٕامكانیة الفهم: المعلومات المالیة معروضة ومبینة بشكل مناسب، ا .د
  الدقة والتقییم: المعلومات تم اإلفصاح عنها بعدالة وبالمبالغ المناسبة.. هـ

  

هذه الظروف ، ومن الخطأ أو اإلحتیالإمكانیة وجود  إلىأحداث قد تشیر  أووعادًة ما یقیم المدقق مدى وجود ظروف 
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  والمؤشرات ما یلي:

  وتشمل: البیانات المالیةالمؤشرات على مستوى  .1

  .خبرة ومعرفة اإلدارة، والتغیرات الحاصلة في اإلدارة خالل الفترة .أ

حاالت تعدد ، مثل مالیةالبیانات للتحریف في الاإلدارة  تدفعالتي قد  ،المنشأةعلى  عتیادیةاإلالضغوط غیر  .ب
  بالتشغیل.  ستمرلتمویل كبیر حتى ت  المنشأةحتیاج إ أو، القطاعفي  األعمالفشل 

 أوذات تقنیة قدیمة،  المنشأةخدمات  أوكون منتجـات  إحتمال ، مثلالمنشأةوظروف ل اعمالخاصة ألطبیعة ال .ج
  الجغرافي.  نتشاراإل توسع أو، تعقید هیكلیة رأس المال

 

  وتشمل: عملیاتمستوى رصید الحساب وطائفة ال على .2

 رتفاع درجة السیولة للبنود المالیة.ا .أ

جراء تسویات في إحسابات البیانات المالیة المحتمل أن تكون قابلة للتحریف، مثًال الحسابات التي تتطلب  .ب
  الفترة السابقة. 

  خبیر. استخدامالتي قد تتطلب و  ،تسجیل العملیاتالتعقید في  .ج
    حسابات.الالتي یتضمنها تحـدید أرصدة التخمین و  جتهاداإلجة در  .د
  قرب نهایة الفترة المالیة.  أوومعقدة في  عتیادیةإ عملیات غیر  إتمام .ه

  

، واإلحتیالكتشاف الخطأ نع وإ المسؤولیة الرئیسیة لموٕادارتها  المنشأةفي  لتحكم المؤسسيالمكلفون بایتحمل في حین 
 وذلك من خالل:

صممت بشكل األنظمة الرقابیة المناسبة قد  ، وأنللمنشأةالتقریر المالي سالمة النظم المحاسبیة و  فعالّیة .1
 صحیح.

الخطأ  واكتشافمن أجل منع  المصممةلنظم المحاسبیة والرقابة الداخلیة تنفیذ اإنشاء بیئة رقابیة تضمن  .2
   .واإلحتیال

 

  . التدقیق الداخلي4
ستقل وموضوعي مصمم ستشاري مإ"نشاط توكیدي  التدقیق الداخلي بأنه:األمریكي  ف معهد المدققین الداخلیینعرّ 

على تحقیق أهدافها من خالل إیجاد منهج منظم وصارم  المنشأةوتحسین عملیاتها. وهو یساعد  للمنشأةإلضافة قیمة 
 لتقییم وتحسین كفاءة عملیات إدارة المخاطرة والرقابة والحاكمیة المؤسسیة".

  

  التدقیق الداخلي یمثل نشاط خدمي:ومن التعریف السابق فإن 
تقییم مستقل إلدارة  إلىفي عملیات الفحص الموضوعي ألدلة اإلثبات بغرض التوصل  متمثالً  توكیدي: -

 نظام الرقابة والحاكمیة المؤسسیة. وفعالّیةالمخاطر 

 الحاكمیة المؤسسیة وٕادارة المخاطر. فعالّیةوتحسین  ةستشاریة إلضافة قیمإل: تقدیم الخدمات استشاريإ -

رتباطه إقق الداخلي، ویتحقق ذلك من خالل وجود ظروف تهدد موضوعیة المد ستقاللیة عدموتعني اإل مستقل: -
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 .بجهة غیر تنفیذیة كلجنة التدقیق

تسمح للمدقق الداخلي بأداء مهمة التدقیق بنزاهة، وتتطلب  تعتبر الموضوعیة حالة ذهنیة موضوعي: -
 ن.الموضوعیة بأن یكون رأي وأحكام المدقق الداخلي غیر خاضعة لتأثیر اآلخری

 

  

  أهداف ونطاق التدقیق الداخلي  1.4
ومساعدة اإلدارة في ، وأنظمة العملیات والمعلومات الداخلیةالرقابة  وفعالّیةعلى نشاط التدقیق الداخلي تقییم كفاءة 

  تحمل مسؤولیاتها بتقدیم الخدمات التالیة لها:
ارة بالتخطیط والتنظیم واإلشراف بطریقة : تقوم اإلدالمنشأةنظام الرقابة الداخلیة في  وفعالّیةتحدید كفایة  .1

توفر ضمان معقول بأن األهداف والغایات سوف یتم تحقیقها، هناك تأثیر معقول بأن األهداف المنشودة 
 خاضعة لتقییم التدقیق الداخلي. المنشأةسوف یتم تحقیقها ولذلك فإن جمیع أنظمة وعملیات وأنشطة 

أن تكون المعلومات المالیة والتشغیلیة المقدمة لإلدارة دقیقة وكاملة  عتماد علیها: یجبقابلیة المعلومات لإل .2
القرارات المناسبة.  إتخاذعلیها في  اإلعتمادوأن تكون قدمت في الوقت المناسب حتى تمكن اإلدارة  ،ومفیدة

 الرقابة على السجالت والتقاریر. وفعالّیةولذلك فإن التدقیق الداخلي یقیم كفایة 

یؤكد المدقق الداخلي على ضرورة تجنب الخسائر الناتجة عن السرقة والحریق والتصرفات  حمایة األصول: .3
، وذلك بمنع سوء استخدام األصول وحمایة األصول من المخاطر المنشأةغیر القانونیة في ممتلكات 

 المحتملة بكفایة التأمین علیها ضد هذه المخاطر.

ملتزمون  المنشأةحقق التدقیق الداخلي من أن موظفي بالسیاسات واإلجراءات الموضوعة: یت اإللتزام .4
بالسیاسات، والخطط، واإلجراءات، واألنظمة، والتعلیمات، وذلك بعد التحقق من سالمة تصمیم وتنفیذ هذه 

 السیاسات واإلجراءات.

 العملیات قد نفذت كما خطط لها. أوتحقیق األهداف والغایات: یقوم المدقق بالتأكد من أن البرامج  .5

الستخدام األمثل للموارد: وذلك بتقییم كفاءة أداء العملیات التشغیلیة وكفاءة اإلدارة في استغالل الموارد ا .6
 المتاحة.

تحدید عوامل الخطر: على المدقق الداخلي تحدید األنشطة والعملیات والبیانات التي تتضمن مخاطر عالیة  .7
 مها.وٕاعالم اإلدارة عنها وتقییم كیفیة التعامل معها وتقیی

وعلى المدقق الداخلي  المنشأةعلى إدارة  واإلحتیال: تقع مسؤولیة منع الغش واإلحتیالمنع واكتشاف الغش  .8
  اإلجراءات المطبقة من قبل اإلدارة للحیلولة دون وقوعهما.  وفعالّیةفحص وتقییم كفایة 

  

  ات ومسؤولیات المدققین الداخلیینصالحی 2.4

بطریقة تتفق مع المعاییر المهنیة، فهو یقوم بمراجعة وتقییم  المنشأةدمة إن مسؤولیة المدقق الداخلي هو خ -
  السیاسات واإلجراءات والخطط بهدف إعالم ونصح اإلدارة.

المشاركة في وضع السیاسات لألنشطة  أولیس من مسؤولیات المدقق الداخلي وال من صالحیاته وضع  -
إجراءات  أوا، إذ ال یمكن للمدقق القیام بنقد سیاسات التشغیلیة تحقیقًا للموضوعیة التي یجب أن یتحلى به
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  شارك في وضعها.
 وقیودها ووثائقها دون حدود ولیس للمدقق المنشأةكافة ممتلكات  إلىمن صالحیات المدقق الداخلي الدخول  -

دون أن  قتراحات والنصائح لإلدارة العلیالیه التقریر عن أعماله وتقدیم اإلإذ یتوجب ع أیة صالحیات تنفیذیة.
قتراحات، حیث هذه المهمة من ت الخاضعة للتدقیق بتنفیذ هذه اإلیكون له الحق في إصدار األوامر للجها

  مسؤولیات اإلدارة العلیا، وهنا قد تلعب لجنة التدقیق دور محوري.
  

  للهدف منه، أهمها: وفقاً هناك العدید من أقسام التدقیق الداخلي أنواع التدقیق الداخلي:  3.4
 بالقوانین والتعلیمات.  اإللتزامیق مدى تدق .1

في تحقیق أهدافها  فّعالة المنشأةكانت الوظائف المختلفة داخل  إذاختبار فیما التدقیق التشغیلي. هو تدقیق إل .2
 قتصادي.وإ  وتعمل بشكل كفؤ

 المنشأةأصول  التحقق من أنالمعلومات المالیة المعلنة و  التدقیق المالي. إلختبار مدى موثوقیة وتكامل وسالمة .3
 .محمیة

 ختبار وفحص أمن وسالمة أنظمة تشغیل البیانات.یق أنظمة المعلومات. وهو تدقیق إلتدق .4

 تدقیق األداء. ویشمل: .5

 ختبار:مج وأنشطة محددة إلأ. تدقیق الكفاءة. وهو تدقیق لبرا

 .بصورة كفؤة اإلقتصادیةتستخدم مواردها  المنشأةكانت  إذافیما  -

 أسباب عدم الكفاءة. -

  بالقوانین والتشریعات المتعلقة بقضایا الكفاءة. اإللتزاممدى  -
  ختبار ما یلي:ة): وهو تدقیق لبرامج وأنشطة محددة إلب. تدقیق البرامج (النتائج/ الفعالیّ 

 .مسبقاً مدى تحقیق األهداف المحددة  -

 البرامج واألنشطة في تحقیق األهداف المرغوبة. فعالّیةمدى  -

 ن والتشریعات المتعلقة بالبرامج والوظائف التي یتم التدقیق علیها.بالقوانی اإللتزاممدى  -

  التدقیق البیئي. .6
  

  معاییر التدقیق الداخلي 4.4
الركائز األساسیة للقیام بهذا الدور بنجاح، سواء ما یتعلق بالصفات الشخصیة للمدققین  لتدقیق الداخليامعاییر تضمنت 

من أهم بإصدار التقریر ومتابعة التصویب. و  وٕانتهاءاً من مرحلة التخطیط  ام بدءاً كیفیة أداء المه أودور مدیر التدقیق  أو
  :معاییر التدقیق الداخلي متطلبات

یجب تحدید أهداف، صالحیات، ومسؤولیات نشاط التدقیق الداخلي بوثیقة  ات:والمسؤولی اتالصالحیو  األهداف .1
  .لجنة التدقیق أو ةرسمیة تنسجم مع المعاییر، وموافق علیها من مجلس اإلدار 

، وعلى المدققین الداخلیین أن یتسموا أن یكون مستقالً  على نشاط التدقیق الداخلي: ستقاللیة والموضوعیةاإل .2
  بالموضوعیة أثناء تأدیة أعمالهم.
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یسمح لنشاط التدقیق  أن یتصل بمستوى إداري داخل الشركة على مدیر التدقیق الداخلي: ستقالل التنظیمياإل .3
  التدقیق الداخلي بلجنة التدقیق. إرتباطوتكون أعلى درجات اإلستقاللیة عند  ضطالع بمسؤولیاته.باإلالداخلي 

  ، وٕایصال النتائج.العمل، وتنفیذهفي تحدید نطاق  تدخل اآلخرینعلى نشاط التدقیق الداخلي أن یكون بمنأى عن  .4
  متحیز، وتالقي تضارب المصالح.ن تبني موقف نزیه، وغیر یعلى المدققین الداخلی: موضوعیة المدققین .5
  ستشاریة متعلقة بأنشطة كانت من ضمن مسؤولیاتهم.للمدققین الداخلیین تقدیم خدمات إیجوز  .6
  یجب تنفیذ أعمال التدقیق ببراعة وبذل العنایة المهنیة.: البراعة وبذل العنایة المهنیة .7
بمسؤولیاتهم الفردیة.  للقیامرات، والكفاءة المطلوبة المعرفة، المها إمتالكعلى المدققین الداخلیین : المهنیة الكفاءة .8

الحصول على المعرفة، والمهارات، والكفاءات األخرى المطلوبة  أو إمتالكوعلى نشاط التدقیق الداخلي كمجموعة 
  مسؤولیاتهم. ألداء

خبرة  إمتالكع منه عالمات الغش إال أنه ال یتوق أوالمعرفة الكافیة لتحدید مؤشرات  إمتالكعلى المدقق الداخلي  .9
  الغش. إكتشافالشخص الذي مسؤولیته الرئیسیة 

متالك وسائل (تقنیات) معرفة حول مخاطر أنظمة المعلومات وعناصر الرقابة وإ ال إمتالكعلى المدققین الداخلیین  .10
رات مهارات وخب إمتالكالتدقیق المبنیة على المخاطر عند إنجاز مهام عملهم. وال یطلب من المدقق الداخلي 

  المدقق المختص بتدقیق أنظمة المعلومات.
 عتبار:المهنیة مع األخذ باإل یراعي األخالقعلى المدقق الداخلي أن  .11

 أهداف المهمة. إلىمدى العمل المطلوب للوصول   .أ

 التعقید، المادیة، وأهمیة األمور التي یطبق علیها إجراءات التوكید.  .ب

 رقابة، والتوجیه (التحكم المؤسسي).عملیات إدارة المخاطر، وال وفعالّیةكفایة  .ج

 مخالفات األنظمة.و حتمالیة األخطاء الجوهریة إ .د

 تكلفة أنشطة التوكید بالمقارنة مع الفوائد المحتملة. . هـ

 والعملیات  على المدقق الداخلي أن یحذر من المخاطر الجوهریة والتي من الممكن أن تؤثر على األهداف .12
بأن جمیع األخطار اءات التوكید لوحدها، حتى وٕان نفذت بعنایة مهنیة، ال تضمن والموارد. على كل حال فإن إجر 

  كتشافها.الجوهریة سیتم إ
على المدققین الداخلین تحسین معرفتهم، مهاراتهم، والكفاءات األخرى من خالل ر: التطویر المهني المستم .13

   التطویر المهني المستمر.
أن یضع برنامجًا للرقابة النوعیة للحفاظ على استمرار وجودة الخدمات  على مدیر التدقیق الداخلي: رقابة الجودة .14

المقدمة، والذي یغطي جمیع أنشطة التدقیق الداخلي، ویراقب فعالیته بشكل مستمر. ویجب أن یتضمن هذا 
 ءیجب أن یصمم كل جز و وٕاشراف داخلي مستمر.  ،وخارجیاً  جودة بشكل مستمر داخلیاً الالبرنامج مراجعة وتقییم 

بأن نشاط  التأكید، وتحسین عملیاتها، ویوفر للمنشأةمن البرنامج لمساعدة نشاط التدقیق الداخلي إلضافة قیمة 
 التدقیق الداخلي منسجم مع المعاییر، وأخالقیات المهنة.
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على مدیر التدقیق الداخلي وضع خطط مبنیة على أساس المخاطر لتحدید أولویات نشاط التدقیق : التخطیط .15
  .المنشأةلي، وبما ینسجم مع أهداف الداخ

ألقل مرة سنویًا، ویجب األخذ یجب أن توضع خطة التدقیق الداخلي مبنیة على أساس تقییم المخاطر، على ا .16
  في هذه العملیة.ولجنة التدقیق عتبار توجیهات اإلدارة العلیا ومجلس اإلدارة باإل

للمجلس واإلدارة للجنة التدقیق و التدقیق أن یقدم تقاریر منتظمة على مدیر : التقریر لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة .17
یجب أن . و اإلنجاز بالنسبة للخطةنسبة التنفیذیة عن أهداف، صالحیات، ومسؤولیات نشاط التدقیق الداخلي، و 

لجنة بل تطلب من ق أخرىأیة أمور و مور التوجیه العامة، أو  مواضیع الرقابةو  مواقع المخاطرة الهامة یشمل التقریر
  مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة.التدقیق و 

، والعملیات والمعلومات في المؤسسیة على نشاط التدقیق الداخلي أن یقّیم المخاطر المتوقعة الخاصة بالحاكمیة .18
  فیما یتعلق بـ: ،المنشأة

 عتماد علیها.تها لإلسالمة المعلومات المالیة والتشغیلیة وقابلی .أ

 لیات.وكفاءة العم فعالّیة .ب

 حمایة األصول. .ج

 بالقوانین، األنظمة، واالتفاقیات. اإللتزام .د

على نشاط التدقیق الداخلي تقییم وتقدیم التوصیات المناسبة لتحسین عملیة الحاكمیة : المؤسسیة الحاكمیة .19
  المؤسسیة عند السعي لتحقیق األهداف التالیة:

 .المنشأةتعزیز وتشجیع القیم واألخالقیات الحمیدة داخل  .أ

 إدارة األداء التنظیمي والمحاسبة. فعالّیةلتأكد من ا .ب

 .المنشأةال للمعلومات المتعلقة بالمخاطر والرقابة للمناطق المناسبة في التوصیل الفعّ  .ج

 بین مجلس اإلدارة والمدققین الداخلیین والخارجیین واإلدارة. اإلتصالال لألنشطة وعملیات التنسیق الفعّ  .د

  عتبار ما یلي:مهمة على المدققین األخذ بعین اإلتخطیط للأثناء ال: اعتبارات التخطیط .20
 أهداف النشاط تحت التدقیق والوسائل التي یتم بواسطتها مراقبة النشاط ألدائه. .أ

المخاطر الهامة للنشاط وألهدافه، ولموارده والعملیات والوسائل التي بواسطتها یتم اإلبقاء على المستوى .ب
 ة.المخاطر المتوقع أثرالمقبول من 

 أنظمة إدارة المخاطر لألنشطة والرقابة مقارنة مع إطار الرقابة المالئم. وفعالّیةكفایة  .ج

 فرص إجراء تحسینات جوهریة على أنظمة إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة. .د

على مدیر التدقیق الداخلي وضع سیاسات للسیطرة على حیازة وٕاعادة مستندات المهمة وكذلك لتقدیمها لجهات  .21
أیة  أووأیة متطلبات قانونیة  للمنشأةخارجیة. یجب أن تتوافق هذه السیاسات مع السیاسة العامة  أوداخلیة 

  متطلبات أخرى.
  على المدققین الداخلیین إیصال نتائج المهمة للجهات ذات العالقة.: إیصال النتائج .22
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  دقق الداخلي والخارجيمالتنسیق والتعاون بین ال 5.4
ة من الخدمات التي تقدمها مهنة التدقیق تتجه إدارة الشركات والمنظمات من الكفایة والفعالیّ  لتحقیق أعلى درجة ممكنة
المستویات بین موظفیها لدى  أبعدمبدأ التنسیق والتعاون على  تبنيضرورة  إلى بشكل خاص المتوسطة والكبیرة الحجم

فة الترتیبات واإلجراءات الضروریة بین إدارة دائرة ، وعلیه یتم استكمال كاققین الخارجییندائرة التدقیق الداخلي والمد
. ویفضل التي سیتم التنسیق والتعاون فیهاالتدقیق الداخلي والمدققین الخارجیین حول توقیت ونطاق طبیعة األمور والمهام 

  لیة قید التدقیق.الفترة الما أوأن تستكمل هذه الترتیبات واإلجراءات في مرحلة التخطیط لمهمة التدقیق في بدایة السنة 
 

  ما یلي: أهمها ،یحقق التنسیق والتعاون بین المدققین الداخلیین والمدققین الخارجیین الكثیر من الفوائد والممیزات

في  ةهمتشاب أوختبارات وٕاجراءات تدقیق متكررة إى الطرفین عن طریق تجنب القیام بتوفیر الوقت والجهد عل .1
  تدقیق.المهمات 

  .والمعرفة المهنیةهارات الخبرات والمتبادل  .2
تبادل اآلراء واألفكار حول معاییر  تنمي من عملیاتبین موظفي الطرفین  خلق روابط وعالقات مهنیة .3

 التدقیق.المحاسبة و ومتطلبات مهنة 

  
  یة في ظل استخدام األنظمة اآللیة. البیئة الرقاب5

األنظمة اآللیة بشكل كبیر الطبیعة التقنیة في هذه خدام و ستولكن تختلف درجة اإل شآت،تستخدم األنظمة اآللیة في معظم المن
  ختالفات تتركز فیما یلي:وهذه اإل. آخر إلىمن نظام 

بحیث ، في وحدة المعالجة المركزیة عند اإلدخال) Online(مباشرة  البیاناتمعالجة فقد تكون  معالجة البیانات:كیفیة  .1
على أساس مجموعات  البیاناتمعالجة  وقد تكون ،خرجات متوفرة فوراً وتكون المتحدث الملفات فورًا بنفس وقت اإلدخال 

   (متأخرة)، بحیث تحدث الملفات الحقًا (في نهایة یوم العمل مثًال) وتكون المخرجات متوفرة بعد ذلك. 
  بالنظام اآللي أم ال.المستخدم في أي مكان  من ربطتصاالت اإل شبكة  تتمكن هلتصاالت: أنظمة اإل .2
بواسطة أنظمة  ربط هذه الحواسیبمعالجة البیانات على أكثر من حاسوب، و  بحیث هل یمكن :لجة المعلوماتتوزیع معا .3

 تصاالت.اإل

  
 مثل:، حفظ المعلومة الواحدة في مكان واحد واستخدامها من قبل عدة برامج من خالل إتاحة قاعدة المعلومات اإلداریة:  .4

  .لخالصالحیات ....إمج المحاسبة، الرواتب، التكالیف، تخزین معلومة رقم الموظف واستخدامها في برا
في وقت  لمركزیةستخدام وحدة المعالجة اإبحیث تتیح معالجة أكثر من عملیة ببیانات: الأنظمة معالجة درجة تطور  .5

  واحد.
ا ما هو فني، ادي ومنه، منها ما هو مالمنشأةوتحدث عملیة تبني النظام اآللي مجموعة من التغیرات في بیئة العمل لدى 

  فهي تتضمن:
  .والبرامج الطبقة حاسوبال أجهزةمن خالل وجود  :الثابتة األصولتغییر في  .1
  ظائف جدیدة بأسماء جدیدة.، ووجود و دائرة خاصة للحاسوبمن خالل إنشاء  تغییر في الهیكل الوظیفي والموظفین: .2
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  .مركزیة المعلومات وفصل الوظائف .3
  ن خالل التنفیذ واإلجازة عبر النظام مباشرة دون توقیع مستندات. مالموافقات اإلداریة: تنفیذ طرق  .4
  ذات الطبیعة المتشابهة. تشابه عملیة معالجة البیانات .5

  

  بیئة الرقابیة في األنظمة اآللیةخصائص ال 1.5
. البیئة اآللیةإن تصمیم وتنفیذ وعناصر أنظمة الرقابة الداخلیة ومكوناتها الرئیسیة ال تختلف في بیئة العمل الیدوي عن 

هذه تتضمن ختالف یكمن في طبیعة المخاطر واإلجراءات الرقابیة المناسبة لها في ظل البیئة اآللیة، و ولكن اإل
  :يیل ماختالفات اإل

نظام تبعًا لل هاثر أ قد یختفي األنظمة اآللیة تتم باستخدامالتي  العملیاتمراحل حیث أن بعض  :فقدان آثار المعاملة .1
  . كتشافهاإ قد یصعب فیها األخطاء الي فإنوبالت المطبق.

 األخطاءلذا فإن  الطریقة في األنظمة اآللیة،: تعالج المعامالت المتشابهة بنفس المتماثلة للمعامالت ةالمعالج .2
معالجة كافة  إلىستؤدي  المعالجة اآللیة أخطاءفإن  وبالمقابلالكتابیة في المعالجات الیدویة ستكون محذوفة عملیًا. 

  بشكل خاطئ. المماثلة عامالتالم
والتي تنجز رقابیة لدى مستخدم واحد في بیئة العمل اآللي. عدة إجراءات  تتجمعقد  :فقدان الفصل بین الوظائف .3

  الیدویة بواسطة أشخاص متفرقین.  األنظمةفي  عادةً 
 حتمالهاإ، أكبر من اآللیة نظمةاألالخطأ البشري في تطویر وصیانة وتنفیذ  إحتمالن إوالمخالفات:  األخطاء إحتمال .4

طالع غیر المرخص على المعلومات من اإل األشخاصتمكن  إحتمال إلىیعود ذلك قد و  عادًة. الیدویة األنظمةفي 
  . لم تتوفر بیئة رقابیة مناسبة إذاالبرامج تعدیل  أو

عنها في  والمخالفات خطاءاألمالحظة  إحتمالمن  یقلل آلیاً إن قلة الّتدخل البشري في إدارة المعامالت المعالجة  .5
  البیئة الیدویة.

  
 إلىیؤدي قد ال من قبل النظام اآللي، مما ذاتیًا  تنفذالمعامالت  بعضن إ :المتكررة ذاتیاً  المعامالتبعض تنفیذ  .6

   .الیدویة األنظمةبنفس الطریقة التي توثق بها في  هاقثیتو 
، الرقابة الیدویة إضافة إجراءات رقابیة ال تتوفر في بیئة یمكن وجود إجراءات رقابیة جدیدة في بیئة العمل اآللي: .7

أرصدة تخالف طبیعتها فور حدوثها وبشكل آلي وللجهة المختصة  أوستثناءات التي تظهر أي عملیات كتقاریر اإل
  بذلك. 

  تسهیل إجراءات التحقق من دقة العملیات الریاضیة ومطابقات األرقام والمجامیع الرقابیة.  .8
 

 ما یلي: إلىفي بیئة العمل اآللي،  الرقابیة اإلجراءات تصنفالنظام الرقابي في بیئة العمل اآللي:  بناء  2.5

وهي اإلجراءات المتعلقة بالبیئة العامة ألنظمة العمل  :)General Controls( اإلجراءات الرقابیة العامة .1
 اآللي.

إلجراءات التي تصمم لمنع واكتشاف وهي ا: )Application Controls( اإلجراءات الرقابیة التطبیقیة .2
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 خال البیانات ومعالجتها ومراقبة المخرجات.والتحریفات خالل مراحل إد األخطاءوتصحیح 
  

  وسیتم بیان هذه اإلجراءات في الجزء التالي:
  تشمل اإلجراءات الرقابیة العامة ما یلي:اإلجراءات الرقابیة العامة:  1.2.5

 ظمة اآللیة: وتشمل:إجراءات إنشاء وتنظیم قسم األن .1

صالحیات ومسؤولیات بما یضمن تحدید  للمنشأةأن یتم فصل قسم األنظمة اآللیة في الهیكل التنظیمي  .أ
 .المنشأةهذا القسم وفصله عن باقي أقسام 

تحدید المؤهالت المطلوبة للعناصر البشریة في هذا القسم ووضع برامج التدریب والتطویر المناسب  .ب
 لهم.

ام بین وضمن نشاطات القسم المختلفة مثل: المحللین والمبرمجین وٕادخال البیانات الفصل بین المه .ج
  والرقابة على البیانات وتعدیل وتطویر البرامج والصیانة وحفظ المعلومات (المكتبة). 

  

 إجراءات العمل للنظام اآللي: وتشمل: .2

 توثیق كافة إجراءات العمل على وخالل النظام. .أ

ل عملیة تتم على النظام، وبما یضمن معرفة كل موظف لمتطلبات المهام توثیق الوصف الوظیفي لك .ب
 الموكلة له، والسماح بالتالي إلجراء عملیات تدویر الموظفین.

جمیع األنظمة اآللیة عن عملها (خطط الطوارئ وتوقف  أوتوثیق آلیة العمل عند تعطل بعض  .ج
 العمل).

 حقات األخرى.ألجهزة الحاسوب والبرامج والملالحمایة المادیة  .د

توثیق عملیات التعدیل والتطویر التي تتم على البرامج للتمكن من التحقق من أن هذه العملیات قد تمت . هـ
 ضمن األصول، بحیث تم أخذ الموافقات الالزمة لها وتم فحصها قبل تطبیقها.

  

 إجراءات الرقابة على األجهزة والمعدات: وتشمل: .3

) للبیانات والعملیات التي حدثت بشكل یضمن Backupاطیة (حتیتوثیق إجراءات حفظ النسخ اإل .أ
 المحافظة على المعلومات والرجوع إلیها عند الحاجة.

تتبع العملیات التي حدثت على النظام من خالل وجود سجل داخل النظام یقوم ببیان كافة العملیات  .ب
 المنفذة.

اإلجراءات التصحیحیة  تخاذإلوجود سجل یظهر ویحصي البیانات المدخلة واألخطاء المكتشفة  .ج
 الالزمة، وتجنب حدوثها الحقًا.

 وجود برامج الحمایة المناسبة من الفیروسات وعملیات القرصنة. .د

رموز ال یستطیع تفسیرها وقراءتها إال من  إلىترمیز البیانات والمعلومات الهامة، بحیث یتم تحویلها . هـ
  حددة.للصالحیات الم وفقاً لدیه مفتاح حل هذه الرموز 
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 إجراءات الوصول لألجهزة والبیانات: .4

حفظ األجهزة الرئیسیة والمركزیة في غرفة منفصلة ومغلقة ومراقبة بحیث ال یستطیع غیر المخولین  .أ
 .إلیهابالوصول 

الموظفین للبرامج مع تحدید الصالحیات المناسبة لكل موظف في ضوء وجود كلمات سریة لدخول  .ب
  یتعارض مع مبدأ فصل المهام المتعارضة.المهام المطلوبة منه، وبما ال

 

  ما یلي: تشمل اإلجراءات الرقابیة التطبیقیةو اإلجراءات الرقابیة التطبیقیة:  2.2.5

  وتشمل: :الرقابة على المدخالت .1
 قبل معالجتها على الكمبیوتر. البیانات إعتماد .أ

 مراجعة وٕاجازة المدخالت من موظف آخر. .ب

 اسب مع نوع وتسلسل إدخال البیانات.تتن مسبقاً وجود نماذج مطبوعة  .ج

 المجامیع الرقابیة بعد اإلدخال الكتشاف أي بیانات مفقودة. .د

  ووقت اإلدخال. دخالإلوجود سجل آلي یبین من المدخل ومن أي جهاز تمت عملیة ا. هـ
 .مالءمتها: مثل عدم السماح بإدخال أرقام في خالیا وصفیةاختبارات إكتمال البیانات و و.  

غیر المكتملة) وأنه یتم تصحیحها وٕاعادة إدخالها على الجهاز  أوض الجهاز للعملیات الخاطئة (رفز.  
 في حینه.

 8اختبارات الحدود: مثل عدم تجاوز الرقم المدخل الخاص بعدد ساعات العمل العادي عن ح.  
  ساعات.

  وتشمل:الرقابة على المعالجة:  .2
 قبل معالجتها. إجراءات التحقق من عدم التعدیل في البیانات .أ

 أخرى. إلىفقد البیانات عند انتقالها من مرحلة معالجة  أوإجراءات التحقق من عدم تغیر  .ب

  .بشكل صحیحقد تمت  البیاناتن معالجة أ .ج
 أثناء التشغیل. البیاناتتغییر غیر نظامي في  أوتكرار  أوإضافة  أوعدم فقدان  .د

  
  

  وتشمل:: الرقابة على المخرجات .3
  جات.كتمال وصحة المخر إ .أ
 طالع على المخرجات.اإلبعدم السماح سوى للموظفین المخولین  .ب

 .دون تأخیربالمخرجات  المفوضینتزوید الموظفین  .ج

 الحفظ األمین للمخرجات بعد استخدامها. .د
  
  
  
  



 

 -281-

  أمثلة على اإلجراءات الرقابة الخاصة باألنظمة اآللیة: 3.5   
باختیار وتطبیق وتعدیل األنظمة اآللیة التي تستخدمها تشتمل هذه األمثلة على اإلجراءات الرقابیة المتعلقة 

  :المنشأة
 عمل واضحة ومكتوبة لمهام الدائرة. إجراءاتأن یوجد  .1

 الرئیسیة. لألجهزةأن یتم توفیر البیئة المناسبة  .2

 ستفسارات الیومیة.م توثیق وتسجیل كافة األخطاء واإلأن یت .3

 ل األنظمة اآللیة.أن یوجد ملف خاص لمتابعة الدخول على أنظمة تشغی .4

 أن هنالك عقود صیانة تغطي جمیع األجهزة والبرامج. .5

 تصال احتیاطیة.إأن یوجد خطوط  .6

 ختراقات األمنیة.إللتوثیق اأن یوجد ملف  .7

 ورشات التوعیة األمنیة وخاصة الجدد منهم.لالموظفین  حضور .8

 .وتحدید غیر المصرح منهاأن یتم متابعة تقاریر الدخول للشبكة  .9

 .امج تدریبي خاص بالموظفین الجدد قبل البدء بالعملبرن وجود .10

 مهارات وخبرات جدیدة. إلكسابهمأن یتم تدویر مواقع الموظفین في الدائرة  .11

 أن یتم تغییر الكلمات السریة للموظفین باستمرار. .12

 .حتیاطیةاإلمكتوبة للنسخ  إجراءاتأن یوجد  .13

 ة ضد الحریق في مكان خارج المؤسسة.في قاصات حدیدیمن البیانات حتیاطیة إأن یتم حفظ نسخ  .14

 أن یوجد خطط طوارئ خاصة بالدائرة. .15

 جمیع الموظفین على خطة الطوارئ. إطالعأن یتم  .16

 أن هناك برنامج للصیانة الدوریة. .17

 دوري. لأن یتم متابعة صالحیات الموظفین على األنظمة الرئیسیة بشك .18

 وتر.دائرة الكمبی إلىتعریف خاصة بالدخول  تبطاقاأن یوجد  .19

 .أن تخضع القاصات الحدیدیة للرقابة الثنائیة .20

 أن یوجد بطاقات تعریف خاصة بالزوار. .21

 .المفوضینعتمادها من قبل إ و  ذج خاص لتعدیل البرامج الالزمةاأن یوجد نم .22

 .الكشوفات إلتالفالخاصة  تالماكیناأن یتم استخدام  .23

 أن یوجد برامج مضادة للفیروسات على كافة األجهزة. .24

 لبرامج المضادة للفیروسات.دوري ل تحدیثأن هناك  .25

 أن هنالك متابعة دوریة لجمیع األجهزة للتأكد من عدم استخدام برامج غیر مرخصة. .26
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  :أسئلة الفصل
  :(اختیار من متعدد) األولالتمرین 

  التالیة: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 

  :لیة هوإن الهدف الرئیسي ألنظمة الرقابة الداخ .1

  المنشأةحمایة أصول  .ب       واإلحتیالمنع الخطأ  .أ
  )أ + ب( .د            في تحقیق أهدافها المنشأةمساعدة  .ج
  

  :أي من التالیة یعتبر من عناصر نظام الرقابة الداخلیة .2
  لجان الجرد .ب       الهیكل التنظیمي .أ
  جمیع ما ذكر .د      الوصف الوظیفي .ج
  

 :قابیة كإحدى مكونات نظام الرقابة الداخلیةمن عناصر البیئة الر  .3

    إلجراءات والنشاطات الرقابیةا .بالتكامل األخالقي في بیئة العمل           .أ
  جمیع ما ذكر .د               المخاطر                  .ج
  

  :من تطبیقات مفهوم فلسفة اإلدارة وأثرها على البیئة الرقابیة .4
  مستوى المخاطر المقبول .ب    رقابیةتصمیم اإلجراءات ال .أ
  ال شيء مما ذكر .د      أنظمة العمل .ج
  

  :أي العبارات التالیة تمثل التسلسل المنطقي في بناء أنظمة الرقابة .5
  .یتم وضع األهداف ثم یتم تحدید اإلجراءات الرقابیة المناسبة ثم یتم تقییم المخاطر .أ
  .م یتم تحدید اإلجراءات الرقابیة المناسبةیتم وضع األهداف ثم یتم تقییم المخاطر ث .ب
    .یتم تحدید اإلجراءات الرقابیة المناسبة ثم یتم تقییم المخاطر ثم یتم وضع األهداف .ج
  . یتم تقییم المخاطر ثم یتم وضع األهداف ثم یتم تحدید اإلجراءات الرقابیة المناسبة .د
  

  :أي من التالیة لیست من مراحل إدارة الخطر .6

  حدوث الخطر إحتمال .ب     د المخاطر الممكنةتحدی .أ
  ال شيء مما ذكر .د    كیفیة التعامل مع الخطر .ج

  
  الخطر المقبول هو: .7

    . الحد منه داخلیاً  المنشأةالخطر المادي الذي تستطیع  أ.
  .الحد منه داخلیاً  المنشأةالخطر المادي الذي ال تستطیع  ب.
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  ثاره السلبیة. الخطر الذي تزید تكلفة الحد منه عن آ .ج
  .ال شيء مما ذكر د.
  

  :إن غش الموظفین هو .8
    . في غیر ما خصصت له المنشأةاستخدام اإلدارة ألصول  .أ
  عدم تحدید الجزء المتقادم والتالف من المخزون عند تقییمه آخر السنة. .ب
    .عتراف بمصاریف مادیة لتحسین األرباحیر المالي بتأجیل اإلقیام المد .ج
  ذكر. جمیع ما .د
  

  :التعدیالت لرواتب الموظفین فیها إعتمادمسؤولة عن أي من الدوائر التالیة سوف تكون في األغلب  .9

  .دائرة الموارد البشریة .ب              . دائرة الرواتب واألجور .أ
  .قسم صرف الرواتب .د                       .الدائرة المالیة .ج
  

لي عندما یتم إلغاء ظهور الكمیة التي تم طلبها من إحدى نسخ طلب الشراء یتم تعزیز وتقویة نظام الرقابة الداخ  .10

  :إلىالذي سیرسل 
  .ستالمقسم اإل .ب          . المورد .أ
  ال شيء مما ذكر. .د        .القسم المالي .ج
  

هذا عتمد على نظام الرقابة الداخلیة أكثر مما یجب، فجراءات التدقیق أنه قد إاكتشف المدقق خالل تنفیذ إ إذا  .11

  یعني أن:
  .إجراءاته المنفذة كانت كافیة .ب    . إجراءاته المنفذة كانت أقل مما یجب .أ
  .ال شيء مما ذكر .د     .إجراءاته المنفذة كانت أكثر مما یجب .ج
  

  :أي من التالیة من إجراءات الرقابة الوقائیة  .12
         .لبنكإعداد مذكرة تسویة ا .ب                          . الجرد المفاجئ .أ
  .تعدیل اإلجراءات الرقابیة في ضوء األخطاء المكتشفة .د            .استخدام الكلمات السریة .ج
  

  أي من التالیة من إجراءات الرقابة التصحیحیة: .13
         إعداد مذكرة تسویة البنك. .ب                      الجرد المفاجئ.  .أ
  عدیل اإلجراءات الرقابیة في ضوء األخطاء المكتشفة.ت .د          استخدام الكلمات السریة. .ج
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  كتشافیة:الیة لیست من إجراءات الرقابة اإل أي من الت .14
         إعداد مذكرة تسویة البنك. .ب                  المصادقات.  .أ
  .مقارنة مخرجات النظام اآللي مع النتائج المتوقعة .د                   الرقابة الثنائیة.    .ج
 

  :عملیة الشراء اآلجل من واقعیتطلب اإلجراء الرقابي الصحیح أن یتم إثبات   .15

  . فاتورة الشراء وسند اإلخراج المخزني .أ
  .فاتورة الشراء وسند اإلخراج المخزني ونسخة أمر الشراء .ب
  .فاتورة الشراء وسند اإلدخال المخزني ونسخة أمر الشراء .ج
  .المخزنيفاتورة الشراء وسند اإلدخال  .د
 

طالع على تقاریر ومخرجات النظام اآللي، یعتبر من إجراءات الرقابة لسماح سوى للموظفین المخولین باإلعدم ا  .16

 :على

  المعالجة. .ب              المدخالت.         .أ
  ال شيء مما ذكر. .د       المخرجات.      .ج
  

  
  الصحیحة للتمرین األول: اإلجابات

  

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   
  أ  ج  د  ب  ب  أ  د  ج
9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   

  ج  ج  ج  د  ج  أ  ب  ب

  
  

  :الثانيالتمرین 
  مجموعة من اإلجراءات الرقابیة:فیما یلي 

 .اإلدارة تحددهالمعاییر  وفقاً الموردین  إعتماد أن یتم .1

 جمیع الموظفین على خطة الطوارئ. إطالعأن یتم  .2

 دوري. لأن یتم متابعة صالحیات الموظفین على األنظمة الرئیسیة بشك .3

 سلسل.تمبشكل  مسبقاً ة رقممأوامر الشراء  تكونأن  .4

  .المستلمة ومطابقتها للمواصفاتفحص البضاعة  أن یتم .5
  البیع غیر المنفذة دوریًا. إرتباطاتأن یتم حصر ومتابعة  .6
 ئتمانیة للعمالء.تصمیم وتبلیغ حدود التسهیالت اإل تمیأن  .7
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 .ى أوامر صرف كتابیةلع أن تصرف المواد بالمخازن بناءً  .8

 تغییر الكلمات السریة للموظفین باستمرار. أن یتم .9

 أن یتم التحقق من مسموعات ومالءة العمیل قبل تحدید التسهیالت. .10

 ضرورة قیام كل موظف بالجزء األكبر من إجازته السنویة دفعة واحدة. .11

 مراقبة سلوكیات الموظفین والوقوف عند أي تغیرات فیها لتحدید أسبابها.   .12

 .في عهدة أمین خاص تلمستودعااأن المواد الموجودة في  .13

 توفر الحمایة للمخزون السلعي. .14

 أن ترسل نسخة من أوامر الشراء لقسم المحاسبة. .15

 من رئیس قسم المشتریات.معتمدة  شراء على طلبات الشراء بناءً  أن یتم .16

 للصالحیات الخاصة بالموظفین واللجان.  وفقاً أن تتم عملیات الشراء  .17

 .تحت الرقابة الثنائیةاذج أوامر الشراء غیر المستخدمة على نم المحافظةتتم  أن یتم .18

 .حتیاطیةاإلمكتوبة للنسخ  إجراءاتأن یوجد  .19

  أن یوجد خطط طوارئ خاصة بالدائرة. .20
  .واكتشافیهإجراءات وقائیة  إلىتصنیف هذه اإلجراءات  :المطلوب

  

  :الثالثالتمرین 
  ي عن اآللي. ولكن تختلف طبیعة البیئة الرقابیة بینهما. الیدو ال تختلف أهداف اإلجراءات الرقابیة في بیئة العمل 

  :المطلوب
  ختالفات.. أذكر خمسة من هذه اإل1
  . ما هي أقسام اإلجراءات الرقابیة التطبیقیة، مع إعطاء ثالثة إجراءات لكل سم منها.2
  

  :الرابعالتمرین 
  أكمل العبارات التالیة:

  ....................................بالخطأ والغش هي ............... إن مسؤولیة المدقق الداخلي فیما یتعلق . 1
كتمال و............. ختبارات العملیات هي: الحدوث واإل. إن أهداف التدقیق الخارجي على مستوى ا2

  ................. و..................و
  ................. أفضل رقابیًا من دفعها ........... أن یتم دفع رواتب الموظفین من خالل ...................3
  أهمها: ،یحقق التنسیق والتعاون بین المدققین الداخلیین والمدققین الخارجیین الكثیر من الفوائد والممیزات. 4

  ......... ...........................................................................أ. .................      
  ................................................................................ب. .....................      
  .........................................................................ج. ............................      

................................... للقیام بالمهام  إمتالكالمهنیة على المدققین الداخلیین . فیما یتعلق بالكفاءة 5
  المطلوبة منهم.
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  ..............بهدف ..............یجب أن یأخذ كل موظف الجزء األكبر من إجازته السنویة دفعة واحدة، وذلك  .6

  عتبار ما یلي:لمدققین األخذ بعین اإلمهمة على اعتبارات التخطیط: أثناء التخطیط لل. إ 7

 ...................................................................................................... .أ

 ...................................................................................................... .ب

 ...................................................................................................... .ج

  ...................................................................................................... .د

  ............................من أهم أسالیب  ........." بأخذ عملیة (Walk Through). یعتبر إجراء "تتبع المسار 8

 ............................................عقد االجتماعات الدوریة مع كل من من مسؤولیات لجنة التدقیق . 9
  ...........................................................................................لمناقشة ومتابعة 

 ...................رتباطه إ، ویتحقق ذلك من خالل .................. لمدقق الداخليبالنسبة لستقاللیة تعني اإل. 10

  
  
  
  
   



 

 

  
  المحاسبة المالیة محور

  أخالقیات المهنة: العاشرالفصل 
  

  المحتویات
  

  الصفحة  
  288  أهداف الفصل التعلیمیة

  289  مقدمة

  289  أخالقیات العمل

  289  قواعد السلوك األخالقي

  المبادئ األساسیة ألخالقیات المهنة وتهدیداتها لكافة المحاسبین المهنیین
  المهنة لكافة المحاسبین المهنیینالمبادئ األساسیة ألخالقیات 

  تهدیدات المبادئ األساسیة ألخالقیات المهنة لكافة المحاسبین
  

  

290  
290  
291  

  قواعد السلوك األخالقي للمحاسب المهني (المدقق) والتهدیدات واإلجراءات الوقائیة
  االستقاللیة

  التهدیدات للمبادئ األساسیة للمدقق
  اإلجراءات الوقائیة

  ى لقواعد السلوك المهني األخالقيحاالت أخر 
  

292  
292  
292  
293  
295  

  قواعد السلوك األخالقي للمحاسب المهني (المحاسب)
  بالمبادئ األساسیة لقواعد السلوك األخالقي للمحاسب اإللتزامتهدیدات 

  اإلجراءات الوقائیة
  حاالت خاصة لقواعد السلوك المهني األخالقي للمحاسبین

  

296  
296  
297  

  299  الفصل أسئلة
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  ةیالفصل التعلیمأهداف  

  التالیة: باألموریكون القارئ ملمًا  أنیتوقع  الفصلبعد دراسة هذا 

  .لمحاسب في بیئة العملابها من قبل  اإللتزامقواعد السلوك المهني واألخالقیات الواجب  -

  تأثیر البیئة الخارجیة للمنشأة في أخالقیات المهنة. -

  ئة الداخلیة للمنشأة وفلسفة اإلدارة في أخالقیات المهنة.تأثیر البی -

  .السلوك المناسب إختیارالمواقف التي یحتاج فیها المحاسب  -

  .عوامل تحدید السلوك المناسب عند التعرض لهذه المواقف -

  .اآلخرین عند التعرض لهذه المواقف تجاهمسؤولیة المحاسب  -

  .انونیة قبل تحدید السلوك المناسبستشارة القمتى یتم اللجوء لإل -
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  مقدمة .1
المحاسب في بیئة العمل العدید من المواقف التي تتطلب منه إتباع سلوك غیر مقبول. ویحتاج المحاسب هنا  یواجه
قواعد ومعاییر تبین ما هو السلوك المناسب في مثل هذه المواقف. وهذا یتطلب من المحاسب القدرة على  إلى

واب والخطأ فیما یطلب منه من إجراءات، ومن ثم تحدید السلوك الواجب إتباعه، آخذًا بعین التمییز بین الص
تأثیر هذا السلوك على األطراف ذات العالقة كاإلدارة والمستخدمین للمعلومات المالیة. بحیث ال یمثل  اإلعتبار

  خرى.فئة من جهة، ویعتبر قدوة لزمالئه من المحاسبین من جهة أسلوكه تحیزًا ألي 

  

  أخالقیات العمل .2
هناك إجماع حول معظم األخالقیات وقواعد السلوك المهني من قبل الهیئات المهنیة والتشریعیة، ولكن هذا ال یمنع 

رفضه أحیانًا. فسلوك مقبول في بیئة ما قد یكون غیر مقبول في  أومن وجود بعض التفاوت في قبول سلوك ما 
  من العوامل، أهمها:ویعتمد ذلك على مجموعة بیئة أخرى. 

على مستوى الفرد: ما اكتسبه الفرد من مبادئ وأطر سلوكیة من أسرته ومن ثم تقییمه الشخصي لما هو مقبول  -
حد كبیر تصرفاته وردود فعله إزاء المواقف المعیشیة  إلىحین أن تثبت  إلىمنها في ظل تطور قدرته الفكریة 

 المختلفة.

لفرد بالممارسات السلوكیة والقواعد األخالقیة التي تحددها سیاسات وأنظمة : یتأثر سلوك االمنشأةعلى مستوى  -
 التي یعمل بها. المنشأةالعمل في 

على المستوى الخارجي: یتأثر سلوك الفرد وأخالقیاته بالبیئة خارج نطاق األسرة والعمل، فالبیئة األخالقیة التي  -
تؤثر كذلك في إمكانیة وجود  اإلتصالتقنیات تطور تسود المجتمع ومدى تأثرها بالمجتمعات األخرى في ظل 

 ممارسات وسلوكیات غیر مقبولة.
  

مرجعیة قامت العدید من الهیئات المهنیة التي تعنى بالمحاسبین في مختلف قطاعات العمل ولوضع قواعد سلوكیة 
ة قواعد السلوك األخالقي رفع جودة الخدمات التي یقدمونها. وسیتم مناقشبتبني مبادئ ومعاییر أخالقیة تساهم في 

في الجزء  )International Federation of Accountants, IFACالدولي للمحاسبین ( اإلتحادالتي أصدرها 
   التالي ألنها تتعلق بكافة المحاسبین في مختلف الحقول.

  

  األخالقيقواعد السلوك  .3
من المحاسبین مراعاتها عند  طالباً المهنیین  قواعد السلوك األخالقي للمحاسبینالدولي للمحاسبین  اإلتحاد صدرأ

 إلىمتثال لجزء من هذه القواعد. وقد قسمت هذه القواعد التشریعات المحلیة اإل أوأداء مهامهم ما لم یمنع القانون 
  ثالثة أجزاء:

في مختلف قطاعات  المهنیین لكافة المحاسبین جزء یوضح المبادئ األساسیة لقواعد السلوك األخالقي -
 مل، والتهدیدات التي قد تواجههم وكیفیة التعامل معها.الع

الذي یقدم خدمات لمحاسب المهني في القطاع العام (عتبارات إضافیة خاصة باجزء آخر یقدم تفصیالت وإ  -
 ).وسیتم اإلشارة إلیه بـ "المدقق" التأكید كالتدقیق
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ي في قطاع األعمال (الذي یقدم عتبارات إضافیة خاصة بالمحاسب المهندم تفصیالت وإ الجزء األخیر یق -
  ).وسیتم اإلشارة إلیه بـ "المحاسب" .المنشأةخدمات المحاسبة بمختلف فروعها كموظف لدى 

  .في الملخص التالي مع بیان األمثلة التوضیحیة حیثما لزم ذلك مالمح قواعد السلوك األخالقيوسیتم استعراض أهم 
  

  المهنیین لكافة المحاسبین هدیداتهاالمبادئ األساسیة ألخالقیات المهنة وت 1.3
والعمل على خدمة المصلحة  دورهم في بناء المجتمع بمختلف نشاطاتهم یلعب المحاسبون المهنیون أنیجب 
المبادئ ب اإللتزام، من خالل على ثقة المجتمع للمحافظةأداء مهني  أفضل، وذلك عن طریق تقدیم العامة

 إلىتقلیص هذه التهدیدات  أولتزامهم بهذه المبادئ لى تجنب ما یهدد إوالعمل ع، خالقیات المهنةاألساسیة أل
  مستوى مقبول ال یؤثر على موضوعیته وأداء المهام المطلوبة منه بشكل صحیح.

  

  المهنیین المبادئ األساسیة ألخالقیات المهنة لكافة المحاسبین 1.1.3
ویتضمن ذلك  .والتجاریة ته المهنیةفي أداء خدما وصادقاً أمینًا  المدققیكون  أن یجب: النزاهة .1

 أوالمحاسب المهني ببیانات مالیة مضللة، أي تحتوي على معلومات خاطئة  إسمأال یرتبط 
 حذفت منها بیانات ومعلومات هامة للمستخدمین.

تأثیر  أوتعارض المصالح  أوعادًال ال یسمح بالتحیز  المدققیكون  أن یجب: الموضوعیة .2
 .التجاري أولمهني حكمه التجاوز  اآلخرین

 أو(كمحاسب الخدمات المهنیة  المحاسبأن یؤدي  جبیوالعنایة الالزمة:  المهنیة الكفاءة .3
 أوبشكل یضمن حصول صاحب العمل عنایة وكفاءة اجتهاد و  بكلكمدقق) بشكل مستمر 

وهذا یتطلب تطبیق المعرفة والمهارة المهنیة بشكل ، العمیل على خدمات مهنیة عالیة الجودة
  مرحلتین: إلىحیح. وتقسم الكفاءة المهنیة ص
 :الكفاءة المهنیة الحصول على .أ

أكادیمي ومهني تعلیم و من الثقافة  ين بلوغ الكفاءة المهنیة یتطلب مستوى عالأحیث 
  متخصص في الموضوعات المتعلقة بالمهنة، ثم الخبرة العملیة. 

  

 :المحافظة على الكفاءة المهنیة .ب

في مهنة المهنیة للتطورات  ةالمستمر  المتابعةاءة المهنیة تتطلب المحافظة على الكف
 .والدولیة المحلیةاإلصدارات  ذلك بما فيوالتدقیق والحقول ذات العالقة، المحاسبة 

متابعة مصممًا لضمان  خاصاً  یتبنى برنامجاً  مسؤولیة المحاسب المهني أنویتضمن ذلك 
  . الذین یعملون تحت سلطته وٕایصالها بشكل منظم للمحاسبینالمهنیة التطورات 

 وأن ال صله أثناء أداء واجباته المهنیة،سریة المعلومات التي ت المدققیحترم  أن یجب: السریة .4
 أوكان هناك حق  إذاإال  صحیحو  یفصح عن أي من هذه المعلومات بدون تفویض محدد

نفعة یستخدمها لتحقیق مأن ال ویتضمن ذلك . عنها باإلفصاحمهني  أو واجب قانوني
 .غیر مباشرة من خالل اإلفصاح عنها للغیر أوشخصیة مباشرة 
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الذین یقدمون له المساعدة  أوتحت سلطته أكد أن العاملین ویقوم المحاسب المهني بالت
المحاسب العالقة بین  نتهاءإویستمر واجب السریة حتى بعد  ملتزمون بمبدأ السریة. والمشورة
   .صاحب العمل أو والعمیل المهني

  للسریة في الحاالت التالیة: نتهاكاً ال یعتبر اإلفصاح عن المعلومات إو 

كتقدیم وثائق ومستندات في سیاق  بموجب القانون: مطلوباً اإلفصاح یكون عندما  -أ
ختصاص عن مخالفات اإلفصاح للسلطات الحكومیة ذات اإل أوإجراءات قانونیة معینة 

 ب العمل.   صاح أوممارسات غیر قانونیة ارتكبها العمیل  أو

  لإلفصاح، كما في الحاالت التالیة:مهني حق  أویوجد واجب عندما  -ب
  .الجودة التي تقوم بها جهات مهنیة ةمراجعلتنفیذ عملیات  -
  أثناء اإلجراءات القانونیة للمدققلحمایة المصالح المهنیة  -
   ستفسار من قبل هیئة مهنیة.إ أوألي تحقیق  ستجابةلإل -
  .األخالقیةهنیة و الم المتطلباتب لتزاملإل -

  صاحب العمل المسبقة. أوتم اإلفصاح بموافقة العمیل  إذا -ج

  .عند اإلفصاح عن معلومات سریة أحیاناً  قانونیة ستشارةإلأن یدرك الحاجة  المحاسب المهنيعلى و 
 المحاسب المهني بالقوانین والمتطلبات المهنیة ذات الصلة یلتزمأن  یجب: المهني السلوك .5

ألعماله  أوأن یروج لنفسه مثًال فال یجوز له سمعة المهنة.  إلىیسئ قد وك ویمتنع عن أي سل
  في المهنة. آلخرینلزمالء اأن یسيء ل أوبإبداء مواصفات ومؤهالت وقدرات غیر صحیحة 

  

  ة لكافة المحاسبینالمبادئ األساسیة ألخالقیات المهن تهدیدات 2.1.3

بالمبادئ  اإللتزامقدرة المحاسب المهني على التي قد تؤثر على  هنالك العدید من التهدیدات
  ما یلي: إلىوتقسم هذه التهدیدات األساسیة ألخالقیات المهنة المبینة سابقًا، 

المصالح الشخصیة  أوویقصد به أن تؤثر المصالح المالیة  :تهدید المصلحة الشخصیة .1
 األخرى على تقدیر وسلوك المحاسب المهني. 

یقصد به تأثر رأي وتقدیر المحاسب المهني عند أداء خدمة جدیدة و  :المراجعة الذاتیة تهدید .2
صاحب العمل تعتمد على بیانات ناتجة عن خدمة أخرى كان المحاسب المهني  أوللعمیل 
  .قد أداها في السابق الشركة زمیل له في نفس أونفسه 

العمل  صاحب أوأداء العمیل  أودعم المحاسب المهني لموقف ویقصد به تهدید التأیید:  .3
  على موضوعیته.  مكانیة تأثیر ذلكوإ 

 أوویقصد به إمكانیة تأثیر وجود عالقة وثیقة للمحاسب المهني بالعمیل  :تهدید التآلف .4
  .طول فترة التعامل على موضوعیته أونتیجة القرابة صاحب العمل 

تأثیر لل على المحاسب المهني متوقعة أوة ویقصد به وجود ضغوطات فعلیّ  :ةضایقتهدید الم .5
  على تقدیره وموضوعیته.
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وسیتم شرح هذه التهدیدات مع األمثلة التوضیحیة لها لكل من المدقق الخارجي والمحاسب عند 
  لكل منهما. مع بیان كیفیة تعاملهما مع هذه التهدیدات. األخالقيالتحدث عن قواعد السلوك 

  

  ت واإلجراءات الوقائیةوالتهدیدا (المدقق) المهنيقواعد السلوك األخالقي للمحاسب  2.3

  االستقاللیة 1.2.3
هو  (بما فیها خدمات التأكید األخرى كالمراجعة) إن المبدأ الرئیسي الذي تقوم علیه مهنة التدقیق

السلوك األخالقي األخرى التي تم بیانها في الجزء  ، وهذا ال یقلل من أهمیة مبادئاالستقاللیة
الهدف من عملیة التدقیق مثًال هو إبداء الرأي حول عدالة  السابق. وتنبع أهمیة االستقاللیة في أن

 وصحة البیانات المالیة التي یعتمد علیها العدید من المستخدمین (خاصة المستثمرین والمقرضین)
ا قتصادیة. وبالتالي تهتم هذه الفئات بأن تكون البیانات المالیة قد تم تدقیقهإتخاذ قرارات مالیة وإ في 

والتي قد تحرف فیها لتحقیق مصالح ولة عن إعداد هذه البیانات المسؤ  المنشأةن من جهة مستقلة ع
  الحصول على قرض بنكي. أوشخصیة كرفع سعر السهم السوقي 

قد تؤثر على قدرة المدقق على  ظروف أو عوامل أوال توجد أي مظاهر أن وتعني االستقاللیة 
ستنتاجات التي حصل علیها من أدلة اإلالمهني في إبداء رأیه في ضوء  استخدام حكمه الشخصي

  :وتتطلب االستقاللیة ،اإلثبات
ویقصد بها أن المدقق في داخله (حالته الذهنیة) على ثقة بعدم وجود أي : الفكراستقاللیة  .أ

  إبداءه للنتائج التي توصل لها دون أي تغییر.  عوامل قد تؤثر على  أوأسباب 
یستنتج منها طرف ثالث الظروف التي قد المدقق تجنب ی ویقصد بها أناستقاللیة المظهر:  .ب

 .بهذه الظروف ورأي المدقق قد تأثر  أن الحكم المهني

 

  تهدیدات للمبادئ األساسیة للمدققال 2.2.3
المدقق باالستقاللیة والمبادئ  إلتزامأمثلة على الظروف (التهدیدات) التي قد تؤثر على  فیما یلي

  األساسیة األخرى:
  الشخصیةتهدید المصلحة  .1

 . للمدقق مع العمیل مصلحة مالیة مباشرة هامةوجود  -

 أن تشكل اإلیرادات من العمیل الجزء األكبر من إیرادات شركة التدقیق.  -

  .وجود عالقة تجاریة وطیدة للمدقق مع العمیل -
 .فقدان عمیل مهم لدى شركة التدقیق من مخاوفوجود  -

 توظیف لدى العمیل.دخول المدقق في مفاوضات  -

 مشروطة بنتائج التدقیق. (أتعاب عملیة التدقیق) رسومتكون الأن  -

 

  المراجعة الذاتیة تهدید  .2
 أن یتم تدقیق بیانات مالیة معدة من قبل شركة التدقیق نفسها. -
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 تنفیذه. أونظام مالي شاركت شركة التدقیق في تصمیمه  فعالّیةإصدار رأي حول  -

 لدى العمیل. والً ؤ مس أومدیرًا حتى وقت قریب  أحد أعضاء فریق التدقیق أن یكون -

موضوع البیانات  للعمیل تؤثر بشكل مباشر فيأخرى تقدم خدمات أن شركة التدقیق  -
 التدقیق.

 

 تهدید التأیید .3

 تأیید شركة التدقیق عملیة إصدار األسهم للعمیل. -

 أن تعمل شركة التدقیق كمحامي للعمیل في قضایا ونزاعات مع الغیر. -

  

 

  تهدید التآلف  .4
 أو ءراأو وثیقة مع أحد المدأحد أعضاء فریق التدقیق بعالقة عائلیة مباشرة  یرتبط -

 المسؤولین لدى العمیل.

العمیل،   موظف لدىوثیقة مع  أویرتبط أحد أعضاء فریق التدقیق بعالقة عائلیة مباشرة  -
 على موضوع التدقیق. -بحكم منصبه-یمارس تأثیرًا هامًا 

في شركة التدقیق حتى وقت مسؤوًال ین لدى العمیل المسؤول أو ءران یكون أحد المدأ -
  قریب.

  .في فریق التدقیق والعمیل مدقق رئیسيبین  إرتباط طویل األجل -

 .أي معاملة تفضیلیة غیر مبررة أومن العمیل المادیة قبول الهدایا  -

 

  تهدید المضایقـة  .5
 الفصل من عملیة التدقیق. أوشركة التدقیق بالطرد تهدید  -

عارضت سیاسة محاسبیة استخدمها  إذاستبدال التدقیق بعدم التجدید واإل د شركةتهدی -
 العمیل لعملیة معینة.

 أصدرت رأي معین. إذاتهدید شركة التدقیق بالمقاضاة  -

الضغط على المدقق لقبول ممارسة محاسبیة ما من موظف لدى العمیل بداعي الخبرة  -
  األعلى لهذا الموظف. 

 .األتعاببصورة غیر مناسبة بهدف تقلیص  راءات التدقیقإج على المدقق لتقلیلالضغط  -

 

  اإلجراءات الوقائیة 3.2.3
یجب على المدقق تحدید إمكانیة وجود أي من التهدیدات السابقة قبل وخالل تنفیذ عملیة التدقیق 

أن یقوم  أو، تقلیصها لمستوى مقبول بحیث ال تؤثر على حكمه المهني أووالعمل على تجنبها 
وتقسم اإلجراءات الوقائیة للتعامل مع هذه . لم یتمكن من ذلك إذاإلغاءها  أوهمة برفض الم
  ما یلي: إلىالتهدیدات 

 ة:نظماأل أو یةالتشریع أوة یلمهنتتضمنها المتطلبات ااإلجراءات الوقائیة التي  .1

 .والتدریب والخبرة الالزمة لمزاولة مهنة التدقیق متطلبات التعلیم -
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 ني المستمر للمحافظة على الكفاءة.متطلبات التطویر المه -

 أنظمة الحوكمة. -

 .ألداء المهمةالمعاییر المهنیة  -

 آلیات المراقبة والتأدیب التي تتضمنها المهنة واألنظمة. -

 طرف ثالث لإلجراءات والنتائج التي یصل إلیها المدقق.مراجعة  -

 :إلىاإلجراءات الوقائیة في بیئة العمل: وتقسم  .2

إجراءات  : قد تتضمن بیئة العمیل أحیاناً عمیل التدقیقي بیئة وأنظمة فاإلجراءات الوقائیة  -أ
 مستوى مقبول، مثل: إلىوقائیة مساعدة للمدقق في تقلیص التهدیدات 

 وجود موظفین أكفاء وبخبرات عالیة. -

لمعاییر األداء لدى  وفقاً متانة أنظمة وٕاجراءات العمل الداخلیة التي تضمن جودة األداء  -
 القرارات. إتخاذعملیة  القطاع وسالمة

  على هذه اإلجراءات الوقائیة فقط في تقلیص التهدیدات. اإلعتمادغیر أنه ال یمكن للمدقق 
  

 ، وتتضمن:شركة التدقیقبیئة العمل في على مستوى اإلجراءات الوقائیة  -ب

 بالمبادئ األساسیة. اإللتزاممدى تركیز إدارة شركة التدقیق على  -

 .تنفیذ المهام وعملیات التدقیقومراقبة جودة سیاسات وٕاجراءات تطبیق  -

اإلجراءات ودرجتها و  تهدیدات للمبادئ األساسیةالتحدید  توضح كیفیة سیاساتوضع  -
 .رفض المهمة أوحد مقبول  إلىتقلیصها لالوقائیة 

 بالمبادئ األساسیة. اإللتزامتتطلب سیاسات وٕاجراءات داخلیة وجود  -

 أوالعالقات بین شركة التدقیق  أودید المصالح تحتمكن من سیاسات وٕاجراءات وجود  -
 . والعمالءأعضاء فریق التدقیق 

 على إیرادات من عمیل واحد.  اإلعتمادلتجنب  لمراقبة وٕادارة اإلیراداتسیاسات وٕاجراءات  -

  مستقلة عن فرق عمل التدقیق للعمالء.التدقیق غیر خدمات وجود فرق عمل لل -

التأثیر غیر  أوموظفي شركة التدقیق من التدخل  سیاسات وٕاجراءات منع اآلخرین من -
 المقبول على نتائج التدقیق.

ضمان إیصال سیاسات وٕاجراءات الشركة لكافة الموظفین في الوقت المناسب، ومتابعة  -
 تدریبهم وتمكنهم منها.  

وجود سیاسات وٕاجراءات لتشجیع الموظفین على إیصال أیة تهدیدات إلدارة شركة  -
 .التدقیق

كافة الموظفین بنظام الجودة وسیاسات  إلتزامعن متابعة ومراقبة  مسؤولتحدید شخص  -
  ل في شركة التدقیق.مالع

 السیاسات واإلجراءات.ب اإللتزاملضمان عقوبات نظام وجود  -
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 اإلجراءات الوقائیة في شركة التدقیق على مستوى عملیة التدقیق، وتتضمن: -ج

 بمراجعة العمل المنجز من فریق التدقیق. قیام مدقق لیس عضوًا في فریق التدقیق -

 .شركات تدقیق أخرى أوستشارة أطراف خارجیة خبیرة مستقلة كالهیئات المهنیة إ -

 المكلفینمناقشة المسائل األخالقیة وطبیعة الخدمات المقدمة واألتعاب المتوقعة مع  -
 بالحوكمة لدى العمیل.

 .جزء من عملیة التدقیقإعادة إنجاز  أوإشراك شركة تدقیق أخرى في إنجاز  -

 . التناوب والتدویر في أعضاء فریق التدقیق -

 

  ى لقواعد السلوك المهني األخالقيحاالت أخر  4.2.3

 :المصالح تضارب .1

 دیمعقولة لتحد خطوات تخذی أن (المدقق) العام القطاع في نيهالم المحاسب لىع -
القة تنافسیة مع من خالل وجود ع المصالح في تضارباً  تخلق أن مكنی التي الظروف

القیام بخدمات  أومشروع مشترك مع منافس رئیسي للعمیل،  أوالعمیل بشكل مباشر 

 الظروف ذهھ تؤدي وقدمشابهة لمنافس رئیسي للعمیل المقترح في نفس مجال التنافس. 
المدقق هنا  علىاألساسیة كالموضوعیة والسریة. و  بالمبادئ لتزاملإل تهدیدات نشوء إلى

 جراءات الوقائیة التالیة:القیام باإل
المصالح،  تضارب تمثل التي ةیالتجار  األنشطة أو بالمصلحة لیالعم إعالم -أ

  .الظروف هذه مثل في للتصرفه موافقت على والحصول
 متضاربةهم مصالح ایهف تكون ما بمسألة هممثلی هبأن األطراف عیجم إبالغ -ب

 موافقتهم على ذلك. على والحصول
 .ة لكل عمیلمختلف عمل فرق استخدام -ج
 بعضها البعض. معلومات إلىوصول فرق العمل  منع -د
 عالقة له لیس رئیسي فرد قبل من الوقائیة اإلجراءات لتطبیق المنتظمة المراجعة -ه

  .الصلة ذات العمیل بعملیات
 

 :والعموالتاألتعاب  .2

ناًء ویتم تحدیدها بالمهنیة،  خدماتالمقابل تقدیم  شركة التدقیقحصل علیه تاألتعاب هي ما 
على الجهد والوقت المتوقع بذله والخبرة المستخدمة. وال یعتبر قبول أتعاب أقل من شركات 

كانت عملیة تحدیدها موضوعیة ولیست كنوع من  إذاتدقیق أخرى بأنه سلوك غیر أخالقي 
  بنتائج معینة. مشروطةكما ال یسمح بأن تكون أتعاب عملیة التدقیق  المنافسة غیر الشریفة.

  

عموالت لتحویل عمیل قبض  أومثل دفع عمولة للغیر للحصول على عمیل ما، عموالت ال أما
تحدث تهدیدات للمصلحة الشخصیة ما  فهي عادةً إحالة خدمات آلخرین  أو، طرف ثالث إلى
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  للعمالء عن هذه الحقیقة. اإلفصاحفإنه یجب  فإذا وجدت المهنیة. والموضوعیة والكفاءة
  

  ي للمحاسب المهني (المحاسب)خالققواعد السلوك األ 3.3

مشترك عن إعداد المعلومات المالیة وغیرها وتقدیم تقاریر بها  أوبشكل منفرد  مسؤولالمهني  المحاسب
لخ. كما یقومون بعملیات اإلدارة ن والمستثمرین ...إلیستفید منها أطراف مختلفة كأرباب العمل والمقرضی

إعداد  أونشاطات  أوعمل. وال ینبغي له المشاركة في أعمال المالیة وتقدیم النصح والمشورة في بیئة ال
عن معرفة وقصد بذلك. ویجب أن یلتزم  سمعة المهنة إلىبشكل یسيء التزوید بمعلومات  أوتقاریر 

بالمبادئ األساسیة لقواعد السلوك األخالقي (النزاهة والموضوعیة والكفاءة المهنیة والسریة والسلوك 
لتزامه بهذه المبادئ، ظروف تهدد إ إلىا في بدایة الفصل. وقد یتعرض المحاسب المهني) كما تم بیانه

  مما یتطلب وجود إجراءات وقائیة للتعامل مع هذه التهدیدات وتقلیصها لمستوى مقبول.

  لقواعد السلوك األخالقي للمحاسب بالمبادئ األساسیة اإللتزامتهدیدات  1.3.3
المحاسب بالمبادئ األساسیة  إلتزامات) التي قد تؤثر على فیما یلي أمثلة على الظروف (التهدید

  ألخالقیات المهنة:

  تهدید المصلحة الشخصیة .1
 كفاالت من رب العمل. أوالحصول على قروض  أوامتالك مصالح مالیة  -

 المشاركة في ترتیبات التعویض التحفیزیة المقدمة من قبل رب العمل. -

 ركة.االستخدام الشخصي غیر المناسب ألصول الش -

 القلق بشأن األمان الوظیفي. -

  الضغط التجاري الخارجي. -
 تهدید المراجعة الذاتیة .2

 ندماج أعمال تم بحث جدواه اإلقتصادیة.تحدید المعالجة المناسبة إل -

  تهدید التأیید .3
بشكل غیر مثًال الضریبي  أو الدعم والترویج لموقف صاحب العمل في الوضع المالي -

 مدروس.

  تهدید التآلف .4
 أود عائلته المباشرین أحد أفرا یكونعندما المالیة،  مسؤولیة إعداد التقاریرمحاسب لالتحمل  -

 قرارات تؤثر على إعداد التقاریر المالیة الخاصة بالمنشأة. ویتخذ المنشأةفي  اً موظفالقریبین 

الشركات التي تقدم لهم  أوفي الشركة  ولینالمدراء والمسؤ طویلة األمد مع  رتباطإعالقة  -
 .المحاسبةخدمة 

 الحصول على معاملة تفضیلیة. أو دیةما ایاقبول هد -
  

  تهدید المضایقة .5

 نتیجة  أحد األقارب أوعائلته المباشرین  أفرادحد أ أوالمحاسب  استبدال أوالتهدید بطرد   -
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الطریقة التي ینبغي بها إعداد  أوفي مسألة مبدأ محاسبي معین مع رب العمل ختالف اإل
 مات المالیة.التقاریر حول المعلو 

القرار،  إتخاذعلى عملیة  التأثیرشخصیة مهیمنة تحاول موظف متنفذ ذو  أوول ؤ مسوجود  -
 .ي معینمحاسب أتطبیق مبدكاإلصرار على 

  

  اإلجراءات الوقائیة 2.3.3
تقلیصها  أویجب على المحاسب تحدید إمكانیة وجود أي من التهدیدات السابقة والعمل على تجنبها 

أن یقوم  أو، أداءه لمهامه بالشكل الصحیح ووفقًا ألخالقیات المهنةبحیث ال تؤثر على لمستوى مقبول 
لم یتمكن من ذلك. وتقسم  إذا ستقالةتقاریر غیر الصحیحة والتفكیر باإلرتباط بالبیانات والبرفض اإل

  ما یلي: إلىاإلجراءات الوقائیة للتعامل مع هذه التهدیدات 

 األنظمة: أوالتشریعیة  أومنها المتطلبات المهنیة اإلجراءات الوقائیة التي تتض .1

 .العمل كمحاسبمتطلبات التعلیم والتدریب والخبرة الالزمة لمزاولة  -

 متطلبات التطویر المهني المستمر للمحافظة على الكفاءة. -

 أنظمة الحوكمة. -

دد (كمتطلبات معاییر اإلبالغ المالي الدولیة التي تح المعاییر المهنیة ألداء المهمة -
 .المعالجات المحاسبیة والسیاسات المقبولة)

 آلیات المراقبة والتأدیب التي تتضمنها المهنة واألنظمة. -

 .المحاسبمراجعة طرف ثالث لإلجراءات والنتائج التي یصل إلیها  -

 جراءات الوقائیة في بیئة العمل:اإل .2

 غیرها من الهیاكل الرقابیة. أو الشركةاألنظمة الرقابیة لدى  -

 .الشركةلدى المحددة والمتبعة والسلوكیات  یاتاألخالق -

التي تؤكد على أهمیة تعیین موظفین أكفاء ذوي  الشركةإجراءات التوظیف لدى  -
 قدرات عالیة.

 .الفّعالةداخلیة الرقابة ال أنظمة -

 المناسبة.وأنظمة العقوبات عملیات التأدیب  -

یتصرف الموظفون بطریقة  القیادة التي تشدد على أهمیة السلوك األخالقي والتوقع بأن -
 أخالقیة.

 سیاسات وٕاجراءات رقابة جودة أداء الموظفین. -

في الوقت المناسب، بما في ذلك  الشركة لكافة الموظفینإبالغ سیاسات وٕاجراءات  -
على مثل هذه والمستمر  المناسبالتدریب والتعلیم مع  تطرأ علیها،التي تعدیالت ال

 السیاسات واإلجراءات.

 إلىشجیع الموظفین على إبالغ أیة مسائل أخالقیة تقلقهم تءات سیاسات وٕاجرا -
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 المستویات العلیا ضمن المؤسسة التابعین لها دون خوف من العقاب.

  .عند الحاجة (مع مراعاة مبدأ السریة) محاسب مهني آخر مناسب ستشارة إ -
  

  لسلوك المهني األخالقي للمحاسبینحاالت خاصة لقواعد ا 3.3.3

لتزام بالمتطلبات المهنیة ارض أحیانًا مسؤولیات المحاسب لإلقد تتع: المحتملة اتتضاربال. 1
ضمني من قبل  أومع مصالح الشركة التي یعمل لها وبالتالي قد یتعرض لضغط صریح 

  للقیام بما یلي:أي من المسؤولین في الشركة  أو رة العلیاااإلد أوأعضاء مجلس اإلدارة 
 .األنظمة أوفعل مناقض للقانون  -

 المهنیة. أوفعل مناقض للمعاییر الفنیة  -

 غیر القانونیة. أوتسهیل إستراتیجیات إدارة األرباح غیر األخالقیة  -

(بما في ذلك التضلیل عن المقرضین  أواآلخرین كالمدقق الخارجي  تضلیل دتعم -
 .طریق البقاء صامتًا) 

، بما في ماديبشكل غیر مالي یشوه الحقائق  أوتقریر مالي رتباط باإل أوإصدار  -
                         متعلقة بما یلي على سبیل المثال:البیانات ال

  البیانات المالیة. �
  الضریبي. اإلقرار �
 القانوني.  اإللتزام �

 التقاریر المطلوبة من قبل منظمي سوق األوراق المالیة. �

ات والضغوط الالزمة لتجنب التهدیدینبغي تطبیق اإلجراءات الوقائیة في مثل هذه الحالة 
  ما یلي:هذه اإلجراءات الوقائیة تشمل  ، وقدأعاله

من  أو الشركةمن داخل سواء من أشخاص حیثما كان مناسبًا  المشورةالحصول على  -
 هیئة مهنیة ذات صلة. أومستشار مهني مستقل 

  .الشركةرسمیة لتسویة النزاعات داخل  القیام بإجراءات -
  

  العمل وفق المعرفة والخبرة.  2

على المحاسب مراعاة قبول المهام التي تتناسب مع معرفته وخبرته، وأن ال  یجب -
  یبالغ في تحدید قدراته وتضلیل رب العمل عمدًا. 

ستشارة والمساعدة من قبل الخبراء في الحاالت اإل إلىیجب على المحاسب اللجوء  -
 التي تستدعي ذلك.
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  :أسئلة الفصل
  :من متعدد) إختیاراألول (التمرین 

  التالیة: األسئلةلكل سؤال من  صحاأل اإلجابةضع دائرة حول 
  

  :إن المبدأ األساسي لقواعد السلوك األخالقي للمحاسب المهني في الممارسة العامة هو .1
  .الموضوعیة .ب             .الكفاءة المهنیة .أ

  .جمیعها لها نفس األهمیة .د                .االستقاللیة .ج
  

 بسبب:ت األخالقیة للمحاسبین المهنیین من دولة ألخرى قد تختلف بعض السلوكیا .2

 المحاسبیة. السیاسات إختالف .ب                 المحاسبیة. المعاییر إختالف .أ 

  جمیع ما ذكر .د          الثقافات واللغات والقوانین إختالف .ج
 

 :یقصد بالسلوك المهني .3

    الكفاءة المهنیة. .أ
 ومات.الحفاظ على سریة المعل .ب

 األمانة عند القیام بالخدمات المهنیة. .ج

  العمل بطریقة تحافظ على سمعة المهنة وأخالقیاتها. .د
  

 أي العبارات التالیة صحیحة: .4

  تنطبق نفس أخالقیات المهنة على كل من المحاسب والمدقق. .أ
  ال تشترط االستقاللیة في عمل المحاسب. .ب
  قق.ال تشترط االستقاللیة في عمل المد .ج
  جمیع ما ذكر. .د
  

 من األمثلة على تهدیدات التأیید: .5

 .قبول هدایا مادیة .ب                   .وجود عالقة تجاریة .أ

  ال شيء مما ذكر. .د     قبول هدایا غیر مادیة.         .ج
 

 مسؤولیة محتویات اإلقرار الضریبي بشكل أساسي على:تقع  .6

 العمیل. .ب                     المحاسب المهني. .أ

  .جمیع ما ذكر .د     المدقق.                         .ج
 

 الكفاءة المهنیة عن طریق:یتم الحصول على  .7

 الخبرة العملیة. .ب                .الشهادات العلمیة .أ 

  جمیع ما ذكر. .د                .الشهادات المهنیة .ج
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 :ستقاللیتهإ المدققتفقد قد من الحاالت التي  .8

  .قیمتها متدنیةشركة یمتلك فیها أسهم التدقیق على  .أ
 عضوًا في مجلس إدارتها. شركة یشكل المدققتماثل أنشطتها التجاریة أنشطة التدقیق على شركة  .ب

 إعداد البیانات المالیة لشركة تدقق من شركة تدقیق أخرى. .ج

  .التدقیق على شركة لسنتین متتالیتین .د
  

 :عتبر من التهدیدات للمبادئ األساسیة للمحاسب المهنيأي من التالیة ال ی .9

  تهدید التأیید. .ب             .تهدید المصلحة الشخصیة .أ
  تهدید التآلف. .د                    .تهدید الموضوعیة .ج

 

 

 هو: المهني في قطاع األعمالالمحاسب  .10

  .یشارك في إعداد البیانات المالیةالمحاسب الذي  .أ
 .الذي یقوم بتدقیق البیانات المالیةاسب المح .ب

 .تخاذ القراراترة بالمعلومات المالیة المفیدة إلالمحاسب الذي یقوم بتزوید اإلدا .ج

  .)أ + ج( .د
  

  :من اإلجراءات الوقائیة على مستوى بیئة العمیل .11
  متانة نظام الرقابة الداخلیة. .أ

  .المتطلبات المهنیة في معاییر التدقیق الدولیة .ب
  .ما تسمح به التشریعات من ممارسات .ج
  .تدریب الموظفین في شركة التدقیق على سیاسات أخالقیات العمل .د

  
 یقصد بالموضوعیة: .12

          العدالة واألمانة. .العدالة وعدم التحیز.                     ب .أ
  جمیع ما ذكر. .د    حسن أداء المهام.                    ج.

  
  

  

  :إلىد السلوك األخالقي للمحاسبین المهنیین تهدف قواع  .13
       .زیادة ثقة المستخدمین لنتائج أعمال المحاسبین المهنیین  .أ

  .تباعها من قبل المحاسبین المهنیینفرض السلوكیات الواجب إ .ب
    .نشر أخالقیات جیدة في المجتمع .ج
  .بیتهاالدولي للمحاسبین لتث اإلتحادتوثیق األخالقیات التي یسعى  .د
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ما هو اإلجراء الوقائي المناسب عند وجود ضغوطات من العمیل لتخفیض إجراءات عمل المدقق من خالل   .14
  :تخفیض األجور

  .أن یقبل المدقق ذلك مع تقلیل إجراءاته األقل أهمیة مقارنة مع باقي اإلجراءات .أ 
  .األتعاب منخفضة جداً  أن یقبل المدقق ذلك مع عدم تعدیل اإلجراءات الالزمة حتى لو كانتب. 

  .رفض القیام بمهمة التدقیق .ج
  . المستوى المطلوب عند مساومة العمیل إلى زیادة قیمة األتعاب لتخفیضها الحقاً  د.

  

  :أي من التالیة لیست من األمثلة على تهدیدات المضایقة  .15

 الفصل من عملیة التدقیق. أوتهدید شركة التدقیق بالطرد  أ.

 ستبدال.دقیق بعدم التجدید واإلد شركة التتهدی. ب

        أصدرت رأي معین. إذاتهدید شركة التدقیق بالمقاضاة  .ج

  .تهدید شركة التدقیق بعدم تزویدها ببیانات مطلوبة د. 
  

  :ینبغي على شركات التدقیق تجنب  .16

  .قبول أتعاب أقل من اآلخرین .ب           . األتعاب المشروطة .أ
  .لساعات العمل وفقاً األتعاب المحسوبة  .د              .للجهد وفقاً األتعاب المحسوبة  .ج
  

  
 

  اإلجابات الصحیحة للتمرین األول:

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   

  ب  د  ب  د  ب  د  ج  ج

9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   

  أ  د  ج  أ  أ  أ  د  ج

  

  

  :الثانيالتمرین 
  لتزام المدقق بالمبادئ األساسیة:إل فیما یلي بعض الحاالت التي قد تشكل تهدیداً 

 (أتعاب عملیة التدقیق) مشروطة بنتائج التدقیق. أن تكون الرسوم .1

 دة من قبل شركة التدقیق نفسها.أن یتم تدقیق بیانات مالیة معّ  .2

 بین مدقق رئیسي في فریق التدقیق والعمیل. إرتباط طویل األجل .3

 لدى العمیل. مسؤوالً  أوحتى وقت قریب مدیرًا  أن یكون أحد أعضاء فریق التدقیق .4

 م خدمات أخرى للعمیل تؤثر بشكل مباشر في البیانات موضوع التدقیق.أن شركة التدقیق تقد .5

 وجود مخاوف لدى شركة التدقیق من فقدان عمیل مهم. .6
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 في شركة التدقیق حتى وقت قریب. مسؤوالً المسؤولین لدى العمیل  أو ءراأن یكون أحد المد .7

 تأیید شركة التدقیق عملیة إصدار األسهم للعمیل. .8

 وضات توظیف لدى العمیل.دخول المدقق في مفا .9

 أن تعمل شركة التدقیق كمحامي للعمیل في قضایا ونزاعات مع الغیر. .10

 لدى العمیل. مسؤولوثیقة مع  أویرتبط أحد أعضاء فریق التدقیق بعالقة عائلیة مباشرة  .11

 الضغط على المدقق لقبول ممارسة محاسبیة ما من موظف لدى العمیل بداعي الخبرة األعلى. .12

  .یان نوع التهدید الذي تشكله كل حالةب: المطلوب
  

  
  :الثالثالتمرین 

، بحیث قد یتطلب لتزامه بالمبادئ األساسیة ألخالقیات المهنةمع إ شأة التي یعمل بهاقد یتعارض والء المحاسب للمن
  حصول الشركة على قرض بنكي أن یتم تعدیل البیانات المالیة لتعكس مؤشرات أفضل.

  
  ات التالیة:: أجب عن الفقر المطلوب

  . ما هو السلوك الواجب إتباعه في هذه الحالة؟1
  أصرت اإلدارة على التعدیل، كیف یتصرف المحاسب؟ إذا. 2
  رفض طلب اإلدارة في مثل هذه الحالة؟ لماذا؟  أوستشارة خارجیة لقبول . هل یفضل الحصول على إ3
  

  :الرابعالتمرین 
من المدقق السابق. أجب عن  تدقیق على بیاناتها المالیة ألول مرة بدالً تم تكلیف شركة تدقیق من قبل شركة مساهمة ال

  ستفسارات التالیة:اإل
  ما نوع المعلومات التي یجب التحري عنها لتحدید وجود أي تهدیدات تآلف؟ .1
  ما نوع المعلومات التي یجب التحري عنها لتحدید وجود أي تهدیدات على الكفاءة المهنیة؟ .2
     عند تحدید األتعاب؟ اإلعتباربعین  ساسیة التي تؤخذعتبارات األما هي اإل .3
كانت هذه الشركة منافس رئیسي لعمیل آخر وبینهما خالفات حول البیانات موضوع التدقیق، ما هو نوع التهدید  إذا .4

 تباعها؟ ا هي اإلجراءات الوقائیة الواجب إالموجود؟ وم
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