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تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الخارجي منها
 من إصدارات مجلة المحاسب العربي

أن تص   بح مرك   زا لإلش   عاع العلم   ي والثق   افى وتتب   وأ مكانه   ا ب   ين المواق   ع العلمي   ة المرموق   ة وذل   ك م   ن خ   الل ال   نهج 
كنم   وذج مش   رف  ت أو المعاه   د ب   الوطن العرب   ي ، العلم   ي والتعليم   ي الص   حيح ف   ي إيص   ال المعلوم   ات لمتلقيه   ا س   واء ك   ان طالب   اً ف   ي أح   د الجامع   ا

لنش   ر العل   م المج   اني ومس   اعدة الش   باب عل   ى إس   تذكر دروس   هم ع   ن طري   ق موق   ع مجل   ة المحاس   ب العرب   ي ، ونتمن   ى ان نس   اهم ول   و بالقلي   ل ف   ي 
التص   دى لمش  اكل المجتم   ع، كم   ا  الت   ى ت  ؤهلهم للمنافس   ة ف   ى أس  وق العم   ل و ق  ادرين عل   ى خ  ريجين مكتس   بين للخب   رات والمعلوم  ات 

م   ن خ   الل مانقدم   ه م   ن كورس   ات  للقي   ام ب   دور فاع   ل ف   ى إح   داث التن   وير للمحاس   بين ولك   ل م   ن يه   تم ب   العلوم المالي   ة والمص   رفية 
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� منها � وموقف المراجع الخار��   تحديد الربح المحاس��

�ــــــــــا عــــــــــن نتــــــــــائج أعمالهــــــــــا  �" تع�
ومركز�ــــــــــا المــــــــــا<" وتــــــــــدفقاتها النقديــــــــــة  إبــــــــــداء الــــــــــرأي المحايــــــــــد عــــــــــن مــــــــــدى عدالــــــــــة وســــــــــالمة القــــــــــوائم الماليــــــــــة للمنشــــــــــأة $#

" كافـــــــة جوانبهـــــــا فيمـــــــا إذا كانـــــــت القـــــــوائم 
الماليـــــــة قـــــــد أعـــــــدت $#

" القـــــــــوائم الماليـــــــــة تقـــــــــع مســـــــــئولية إعـــــــــداد وعـــــــــرض القـــــــــوائم 
" عـــــــــN تكـــــــــوين وإبـــــــــداء رأي $# �Oــــــــ فيـــــــــه مســـــــــئولية المراجـــــــــع الخـــــــــارRالوقـــــــــت الـــــــــذي تنحـ "

#$

" ألي منشــــــــــاة أعمــــــــــال ، ال يمكــــــــــن معرفتــــــــــه عــــــــــN درجــــــــــة التحديــــــــــد إال بعــــــــــد إنتهــــــــــاء حيــــــــــاة المنتشــــــــــاة وتصــــــــــفيتها ، حيــــــــــث  �يالحــــــــــظ أن الــــــــــربح المحاســــــــــ\
" تــــــــوؤل إ< أصــــــــحاب حقــــــــوق الملكيــــــــة بعــــــــد التصــــــــفية عمــــــــا أســــــــتثمروا مــــــــن أمــــــــوال عنــــــــد 

e\الزيــــــــادة الــــــــ "
" الزيــــــــادة $#

ذ $#

  

� منها � وموقف المراجع الخار�� تحديد الربح المحاس��

" تحكمها 
e\الهدف من عملية المراجعة الخارجية للقوائم المالية والمبادئ ال  

 " �Oتشمل المهمة الرئيسية للمراجع الخار  

�ــــــــــا عــــــــــن نتــــــــــائج أعمالهــــــــــا  �" تع�
إبــــــــــداء الــــــــــرأي المحايــــــــــد عــــــــــن مــــــــــدى عدالــــــــــة وســــــــــالمة القــــــــــوائم الماليــــــــــة للمنشــــــــــأة $#

" حقوق الملكية 
ات $# i�والتغ. 

 (  

" تحكمها 
e\الهدف من عملية مراجعة قوائم مالية والمبادئ العامة ال.  

" مـــــــن إبـــــــداء الـــــــرأي  �Oالمراجـــــــع الخـــــــار # ilتمكـــــــ "
فيمـــــــا إذا كانـــــــت القـــــــوائم يتمثـــــــل �ـــــــدف مراجعـــــــة القـــــــوائم الماليـــــــة $#

# المعيار رقم  ilإلطار إعداد التقارير المالية المطبقة كما ب 
ً
 ) . 200( الهامة طبقا

" القـــــــــوائم الماليـــــــــة تقـــــــــع مســـــــــئولية إعـــــــــداد وعـــــــــرض القـــــــــوائم 
" عـــــــــN تكـــــــــوين وإبـــــــــداء رأي $# �Oــــــــ فيـــــــــه مســـــــــئولية المراجـــــــــع الخـــــــــارRالوقـــــــــت الـــــــــذي تنحـ "

#$
 Nعاتق إدارة المنشأةالطار إعداد التقارير المالية المطبقة ع . 

" منها �Oوموقف المراجع الجار " �  تحديد الربح المحاس\

" ألي منشــــــــــاة أعمــــــــــال ، ال يمكــــــــــن معرفتــــــــــه عــــــــــN درجــــــــــة التحديــــــــــد إال بعــــــــــد إنتهــــــــــاء حيــــــــــاة المنتشــــــــــاة وتصــــــــــفيتها ، حيــــــــــث  �يالحــــــــــظ أن الــــــــــربح المحاســــــــــ\
" تــــــــوؤل إ< أصــــــــحاب حقــــــــوق الملكيــــــــة بعــــــــد التصــــــــفية عمــــــــا أســــــــتثمروا مــــــــن أمــــــــوال عنــــــــد تتحمــــــــل االربــــــــاح الحقيقيــــــــة حينئــــــــ

e\الزيــــــــادة الــــــــ "
" الزيــــــــادة $#

ذ $#

 

 

  مقدمة 

" تحكمها 
e\الهدف من عملية المراجعة الخارجية للقوائم المالية والمبادئ ال

 " �Oتشمل المهمة الرئيسية للمراجع الخار

�ــــــــــا عــــــــــن نتــــــــــائج أعمالهــــــــــا  • �" تع�
إبــــــــــداء الــــــــــرأي المحايــــــــــد عــــــــــن مــــــــــدى عدالــــــــــة وســــــــــالمة القــــــــــوائم الماليــــــــــة للمنشــــــــــأة $#

" حقوق الملكية 
ات $# i�والتغ

)  200( معيار المراجعة المRي رقم 

" تحكمها 
e\الهدف من عملية مراجعة قوائم مالية والمبادئ العامة ال

" مـــــــن إبـــــــداء الـــــــرأي  - �Oالمراجـــــــع الخـــــــار # ilتمكـــــــ "
يتمثـــــــل �ـــــــدف مراجعـــــــة القـــــــوائم الماليـــــــة $#

# المعيار رقم  ilإلطار إعداد التقارير المالية المطبقة كما ب 
ً
الهامة طبقا

" القـــــــــوائم الماليـــــــــة تقـــــــــع مســـــــــئولية إعـــــــــداد وعـــــــــرض القـــــــــوائم  -
" عـــــــــN تكـــــــــوين وإبـــــــــداء رأي $# �Oــــــــ فيـــــــــه مســـــــــئولية المراجـــــــــع الخـــــــــارRالوقـــــــــت الـــــــــذي تنحـ "

#$
 
ً
الطار إعداد التقارير المالية المطبقة عN  المالية بصورة عادلة طبقا

" منها �Oوموقف المراجع الجار " �تحديد الربح المحاس\

" ألي منشــــــــــاة أعمــــــــــال ، ال يمكــــــــــن معرفتــــــــــه عــــــــــN درجــــــــــة التحديــــــــــد إال بعــــــــــد إنتهــــــــــاء حيــــــــــاة المنتشــــــــــاة وتصــــــــــفيتها ، حيــــــــــث  �يالحــــــــــظ أن الــــــــــربح المحاســــــــــ\
تتحمــــــــل االربــــــــاح الحقيقيــــــــة حينئــــــــ

  .بداية حياة المنشأة 



" نهايــــــــة حيـــــــــاة المنشــــــــاة بعـــــــــد تصـــــــــفيتها  120.000
ج و$#

  # ilمتتــــــالين # ilتــــــ e�لف # ilانيتــــــ # i�م # ilأســــــاس قيــــــاس االربــــــح الدوريــــــة مــــــن خــــــالل المقارنــــــة بــــــ Nــــــذه الطريقــــــة عــــــ�ة محاســــــبية ولــــــيس " وتقــــــوم  e�ــــــذا ربــــــح فــــــ� �يعتــــــ�

 كــــــان مصــــــدر�ا ســــــواء 
ً
الــــــربح النــــــاتج عــــــن تطبيقهــــــا يشــــــمل عــــــN كــــــل مــــــن حققتــــــه منشــــــاة االعمــــــال مــــــن أربــــــاح أيــــــا

ة واالربــــــــاح الرأســــــــمالية e�تحققــــــــت خــــــــالل الفــــــــ "
e\العاديــــــــة الــــــــ i�ــــــــذه الطريقــــــــة يتضــــــــمن ربــــــــح التشــــــــغيل العــــــــادي باالضــــــــافة إ< االربــــــــاح غــــــــ� "

 فــــــــالربح $#
ومـــــن ثـــــم فـــــإن رقـــــم الـــــربح �ـــــذا لـــــن يعكـــــس المقـــــدرة الكســـــبية للمنشـــــأة عـــــN وجـــــه ســـــليم ، و�ـــــذا مـــــا تحـــــاول الطريقـــــة الثانيـــــة تفاديـــــة مـــــن مبـــــدأ مقابلـــــة 

ضـــــــــنا أن حقــــــــوق أصـــــــــحاب المنشـــــــــأة  e�بدايــــــــة حيـــــــــاة المنشـــــــــاة –االصــــــــول " فلــــــــو إف "
120.000الخصـــــــــوم $#

" آلت إليهم بلغت حقوق أصحاب المنش
e\ج   90.000أة ال.  

" بعد التصفية �و الفرق بينهم و�و 
eج  70.000فإن الربح الحقي�  

 # ilمن خالل احدى طريقت " �  ويمكن قياس تحديد الربح المحاس\
" حقوق أصحاب المنشألة 

  طريقة الزيادة الصافية $#
  "و�ذه �" طريقة المحاكم " وطريقة مقابلة االيردات بالنفقات  

" حقوق اصحاب المنشأة 
انية ( طريقة الزيادة الصافية $# # i�طريقة الم(  

  # ilمتتــــــالين # ilتــــــ e�لف # ilانيتــــــ # i�م # ilأســــــاس قيــــــاس االربــــــح الدوريــــــة مــــــن خــــــالل المقارنــــــة بــــــ Nــــــذه الطريقــــــة عــــــ�وتقــــــوم 

 كــــــان مصــــــدر�ا ســــــواء وتنتقــــــد �ــــــذه الطريقــــــة حيــــــث أن رقــــــم 
ً
الــــــربح النــــــاتج عــــــن تطبيقهــــــا يشــــــمل عــــــN كــــــل مــــــن حققتــــــه منشــــــاة االعمــــــال مــــــن أربــــــاح أيــــــا

  .أرباح عادية أو غ�i عادية أو أرباح رأسمالية 
ة واالربــــــــاح الرأســــــــمالية e�تحققــــــــت خــــــــالل الفــــــــ "

e\العاديــــــــة الــــــــ i�ــــــــذه الطريقــــــــة يتضــــــــمن ربــــــــح التشــــــــغيل العــــــــادي باالضــــــــافة إ< االربــــــــاح غــــــــ� "
فــــــــالربح $#

ومـــــن ثـــــم فـــــإن رقـــــم الـــــربح �ـــــذا لـــــن يعكـــــس المقـــــدرة الكســـــبية للمنشـــــأة عـــــN وجـــــه ســـــليم ، و�ـــــذا مـــــا تحـــــاول الطريقـــــة الثانيـــــة تفاديـــــة مـــــن مبـــــدأ مقابلـــــة 

 

 

  
ضـــــــــنا أن حقــــــــوق أصـــــــــحاب المنشـــــــــأة  e�فلــــــــو إف

بلغت حقوق أصحاب المنش
" بعد التصفية �و الفرق بينهم و�و 

eفإن الربح الحقي�
  

 # ilمن خالل احدى طريقت " �ويمكن قياس تحديد الربح المحاس\
" حقوق أصحاب المنشألة  �

طريقة الزيادة الصافية $#
وطريقة مقابلة االيردات بالنفقات   �

  

 
ً
" حقوق اصحاب المنشأة : أوال

طريقة الزيادة الصافية $#

  # ilمتتــــــالين # ilتــــــ e�لف # ilانيتــــــ # i�م # ilأســــــاس قيــــــاس االربــــــح الدوريــــــة مــــــن خــــــالل المقارنــــــة بــــــ Nــــــذه الطريقــــــة عــــــ�وتقــــــوم 
 "

eربح حقي� "  
  

  االنتقادات 

وتنتقــــــد �ــــــذه الطريقــــــة حيــــــث أن رقــــــم 
أرباح عادية أو غ�i عادية أو أرباح رأسمالية 

ة واالربــــــــاح الرأســــــــمالية e�تحققــــــــت خــــــــالل الفــــــــ "
e\العاديــــــــة الــــــــ i�ــــــــذه الطريقــــــــة يتضــــــــمن ربــــــــح التشــــــــغيل العــــــــادي باالضــــــــافة إ< االربــــــــاح غــــــــ� "

فــــــــالربح $#
ومـــــن ثـــــم فـــــإن رقـــــم الـــــربح �ـــــذا لـــــن يعكـــــس المقـــــدرة الكســـــبية للمنشـــــأة عـــــN وجـــــه ســـــليم ، و�ـــــذا مـــــا تحـــــاول الطريقـــــة الثانيـــــة تفاديـــــة مـــــن مبـــــدأ مقابلـــــة 

  .المRوفات بااليرادات 
  



بمـــــــــا يتحملهـــــــــا مـــــــــن نفقـــــــــات جاريـــــــــة للوصـــــــــول إ< ربـــــــــح التشـــــــــغيل الـــــــــذي يعـــــــــ�� عـــــــــن المقـــــــــدرة الكســـــــــبية 
" الحســـــــابات حيـــــــث أنهـــــــا 

" تعـــــــرف بمكاســـــــب الحيـــــــازة بصـــــــورة مســـــــتقلة $#
e\للمنشـــــــاة ، مـــــــع فصـــــــل المكاســـــــب النتاجـــــــة عـــــــن أرتفـــــــاع أســـــــعار االصـــــــول والـــــــ

  .  وإيرادات غ�i عاديةإيرادات عادية 

" تنشـــــــأ مـــــــن مزاولـــــــة المنشـــــــاة لنشـــــــاطاتها العـــــــادي ، وذلـــــــك مثـــــــل إيـــــــرادا المبيعـــــــات وأربـــــــح االســـــــتثمار 
e\تلـــــــك االيـــــــرادات الـــــــ

ة المحاســــــــبية الجاريــــــــة بــــــــل قــــــــد  e�النشــــــــاط العــــــــادي للمنشــــــــأة ، وال تتعلــــــــق بــــــــالف "
" تنشــــــــأ نتيجــــــــة عمليــــــــات ال تــــــــدخل $#

e\يقصــــــــد بهــــــــا تلــــــــك االيــــــــرادات الــــــــ
تها مRوف فس سنوات سابقة  �  .ت�

" االنتـــــــــاج أو أداء خـــــــــدمات طويلـــــــــة االجـــــــــل ولـــــــــيس 
" تقتنيهـــــــــا ، يقصـــــــــد المســـــــــاعدة $#

e\تلـــــــــك الناتجـــــــــة عـــــــــن بيـــــــــع المنشـــــــــاة الحـــــــــد االصـــــــــول الثابتـــــــــة الـــــــــ "�

 �" يعتـــــــ�
e\مـــــــن مصـــــــادر تكـــــــوين االحتياطيـــــــات الرأســـــــمالية والـــــــ �" الحقيقـــــــة تعتـــــــ�

أن �ـــــــذه االيـــــــرادات الرأســـــــمالية غـــــــ�i القابلـــــــة للتوزيـــــــع منهـــــــا ، $#

  "و�ذه �" طريقة المحاكم " طريقة مقابلة االيردات بالنفقات  

بمـــــــــا يتحملهـــــــــا مـــــــــن نفقـــــــــات جاريـــــــــة للوصـــــــــول إ< ربـــــــــح التشـــــــــغيل الـــــــــذي يعـــــــــ�� عـــــــــن المقـــــــــدرة الكســـــــــبية يالحـــــــــظ أنـــــــــه تـــــــــتم مقابلـــــــــة االيـــــــــرادات الجاريـــــــــة 
" الحســـــــابات حيـــــــث أنهـــــــا 

" تعـــــــرف بمكاســـــــب الحيـــــــازة بصـــــــورة مســـــــتقلة $#
e\للمنشـــــــاة ، مـــــــع فصـــــــل المكاســـــــب النتاجـــــــة عـــــــن أرتفـــــــاع أســـــــعار االصـــــــول والـــــــ

 ف�i قابلة للتوزيع 
ً
  .تعت�� أرباحا

إيرادات عادية كما تنقسم االيرادات االيراداية بدور�ا إ<   وإيرادات رأسمالية ت إيرادية

" تنشـــــــأ مـــــــن مزاولـــــــة المنشـــــــاة لنشـــــــاطاتها العـــــــادي ، وذلـــــــك مثـــــــل إيـــــــرادا المبيعـــــــات وأربـــــــح االســـــــتثمار  ويقصـــــــد بـــــــااليرادات العاديـــــــة
e\تلـــــــك االيـــــــرادات الـــــــ

  .الدائن من حساب االرباح والخسائر 

ة المحاســــــــبية الجاريــــــــة بــــــــل قــــــــد  e�النشــــــــاط العــــــــادي للمنشــــــــأة ، وال تتعلــــــــق بــــــــالف "
" تنشــــــــأ نتيجــــــــة عمليــــــــات ال تــــــــدخل $#

e\يقصــــــــد بهــــــــا تلــــــــك االيــــــــرادات الــــــــ
ة ماضية وذلك مثل ما تحصل عليه المنشاة لديون مستقة سبق أن إع e�وف فس سنوات سابقة تخص فRتها م �ت�

" االنتـــــــــاج أو أداء خـــــــــدمات طويلـــــــــة االجـــــــــل ولـــــــــيس 
" تقتنيهـــــــــا ، يقصـــــــــد المســـــــــاعدة $#

e\تلـــــــــك الناتجـــــــــة عـــــــــن بيـــــــــع المنشـــــــــاة الحـــــــــد االصـــــــــول الثابتـــــــــة الـــــــــ "�
  .بقصد االتجار فيها كذلك قد تكون مكاسب ناتجة عن أرتفاع أسعار أصول المنشأة 

 �" يعتـــــــ�
e\مـــــــن مصـــــــادر تكـــــــوين االحتياطيـــــــات الرأســـــــمالية والـــــــ �" الحقيقـــــــة تعتـــــــ�

أن �ـــــــذه االيـــــــرادات الرأســـــــمالية غـــــــ�i القابلـــــــة للتوزيـــــــع منهـــــــا ، $#
" المحافظة عليه 

  .توزيعها بمثابة إ�دار لرأسما المنشأة وا<" ينب�#

 

 

 
ً
طريقة مقابلة االيردات بالنفقات  :  ثانيا

يالحـــــــــظ أنـــــــــه تـــــــــتم مقابلـــــــــة االيـــــــــرادات الجاريـــــــــة 
" الحســـــــابات حيـــــــث أنهـــــــا 

" تعـــــــرف بمكاســـــــب الحيـــــــازة بصـــــــورة مســـــــتقلة $#
e\للمنشـــــــاة ، مـــــــع فصـــــــل المكاســـــــب النتاجـــــــة عـــــــن أرتفـــــــاع أســـــــعار االصـــــــول والـــــــ

 ف�i قابلة للتوزيع 
ً
تعت�� أرباحا

  
ت إيراديةإيراداوتنقسم االيردات إ< 

  
ويقصـــــــد بـــــــااليرادات العاديـــــــة

" ترحل إ< الجانب 
e\الدائن من حساب االرباح والخسائر وال

  االيرادات االيرادية غ�i العادية 

ة المحاســــــــبية الجاريــــــــة بــــــــل قــــــــد  e�النشــــــــاط العــــــــادي للمنشــــــــأة ، وال تتعلــــــــق بــــــــالف "
" تنشــــــــأ نتيجــــــــة عمليــــــــات ال تــــــــدخل $#

e\يقصــــــــد بهــــــــا تلــــــــك االيــــــــرادات الــــــــ
ة ماضية وذلك مثل ما تحصل عليه المنشاة لديون مستقة سبق أن إع e�تخص ف

  الرأسمالية االيرادات 

" االنتـــــــــاج أو أداء خـــــــــدمات طويلـــــــــة االجـــــــــل ولـــــــــيس  
" تقتنيهـــــــــا ، يقصـــــــــد المســـــــــاعدة $#

e\تلـــــــــك الناتجـــــــــة عـــــــــن بيـــــــــع المنشـــــــــاة الحـــــــــد االصـــــــــول الثابتـــــــــة الـــــــــ "�
بقصد االتجار فيها كذلك قد تكون مكاسب ناتجة عن أرتفاع أسعار أصول المنشأة 

  
" يعتـــــــ�� ويالحـــــــظ 

e\مـــــــن مصـــــــادر تكـــــــوين االحتياطيـــــــات الرأســـــــمالية والـــــــ �" الحقيقـــــــة تعتـــــــ�
أن �ـــــــذه االيـــــــرادات الرأســـــــمالية غـــــــ�i القابلـــــــة للتوزيـــــــع منهـــــــا ، $#

" المحافظة عليه 
توزيعها بمثابة إ�دار لرأسما المنشأة وا<" ينب�#

  



  . أي أن �ذه المجموعة من االيرادات تحققها المنشأة من أي مصدر بخالف المصادر المرتبطة بطبيعة نشاطها الذي أنشئت من أجلة 

" يــــــتم مقابلتهــــــا مــــــع االيــــــرادات للوصــــــول
e\الــــــ "�" مــــــن عنـRـــــي القيــــــاس نتيجــــــة االعمــــــال مــــــن ربــــــح أو خســــــارة ، و

 وتعتــــــ�� النفقــــــات بمثابــــــة العنـRـــــ الثــــــا�#
" تدفعها المنشاة أو تتعهد بدفعها نظ�i  الحصول عN منافع وخدمات 

e\ة المالية والنفقات عبارة عن المبالغ ال e�أرباح الف  

" قامـــــــت مــــــــن أجلـــــــه المنشـــــــأة أي أن الــــــــربح النـــــــاتج عــــــــن قيـــــــام المنشــــــــأة 
e\ويقصـــــــد بــــــــه الـــــــربح النـــــــاتج عــــــــن النشـــــــاط والــــــــ " �Oربـــــــح النشـــــــاط العــــــــا

" قامــــــت مــــــن اجلــــــه ، أي أن الــــــربح النــــــاتج عــــــن قيــــــام المنشــــــأة بمزاولــــــة أيــــــه أنشــــــطة لــــــم 
e\يقصــــــد بــــــه الــــــربح النــــــاتج عــــــن أي نشــــــاط بخــــــالف النشــــــاط الــــــ

  أما بالنسبة لإليرادات الرأسمالية فإن مكواناتها 

 .االيرادات الناتجة عن بيع االصول الثابتة بربح 
ية  e�من تكلفتنها الدف ��االيرادات الناتجة عن قبض تعويضات عن أصول ثابتة أك. 

ية  e�مات بأقل من قيمتها الدف # e�تصفية االل 

أي أن �ذه المجموعة من االيرادات تحققها المنشأة من أي مصدر بخالف المصادر المرتبطة بطبيعة نشاطها الذي أنشئت من أجلة 

" يــــــتم مقابلتهــــــا مــــــع االيــــــرادات للوصــــــول
e\الــــــ "�" مــــــن عنـRـــــي القيــــــاس نتيجــــــة االعمــــــال مــــــن ربــــــح أو خســــــارة ، و

وتعتــــــ�� النفقــــــات بمثابــــــة العنـRـــــ الثــــــا�#
" تدفعها المنشاة أو تتعهد بدفعها نظ�i  الحصول عN منافع وخدمات 

e\ة المالية والنفقات عبارة عن المبالغ ال e�أرباح الف

" قامـــــــت مــــــــن أجلـــــــه المنشـــــــأة أي أن الــــــــربح النـــــــاتج عــــــــن قيـــــــام المنشــــــــأة 
e\ويقصـــــــد بــــــــه الـــــــربح النـــــــاتج عــــــــن النشـــــــاط والــــــــ " �Oربـــــــح النشـــــــاط العــــــــا

 .النشاط الذي قامت وتأسست من اجلة 

" قامــــــت مــــــن اجلــــــه ، أي أن الــــــربح النــــــاتج عــــــن قيــــــام المنشــــــأة بمزاولــــــة أيــــــه أنشــــــطة لــــــم 
e\يقصــــــد بــــــه الــــــربح النــــــاتج عــــــن أي نشــــــاط بخــــــالف النشــــــاط الــــــ

 

 

أما بالنسبة لإليرادات الرأسمالية فإن مكواناتها 

   -: التيه تشتمل عN االنواع ا   

االيرادات الناتجة عن بيع االصول الثابتة بربح  •
ية  • e�من تكلفتنها الدف ��االيرادات الناتجة عن قبض تعويضات عن أصول ثابتة أك
 .أرباح إعادة التقدير  •
 االيرادات غ�i العادية  •
ية  • e�مات بأقل من قيمتها الدف # e�تصفية االل

  
أي أن �ذه المجموعة من االيرادات تحققها المنشأة من أي مصدر بخالف المصادر المرتبطة بطبيعة نشاطها الذي أنشئت من أجلة 

  النفقات 

" يــــــتم مقابلتهــــــا مــــــع االيــــــرادات للوصــــــول
e\الــــــ "�" مــــــن عنـRـــــي القيــــــاس نتيجــــــة االعمــــــال مــــــن ربــــــح أو خســــــارة ، و

وتعتــــــ�� النفقــــــات بمثابــــــة العنـRـــــ الثــــــا�#
" تدفعها المنشاة أو تتعهد بدفعها نظ�i  الحصول عN منافع وخدمات إ< 

e\ة المالية والنفقات عبارة عن المبالغ ال e�أرباح الف
�ذا ويجب أن نالحظ أن  • 

" قامـــــــت مــــــــن أجلـــــــه المنشـــــــأة أي أن الــــــــربح النـــــــاتج عــــــــن قيـــــــام المنشــــــــأة  �
e\ويقصـــــــد بــــــــه الـــــــربح النـــــــاتج عــــــــن النشـــــــاط والــــــــ " �Oربـــــــح النشـــــــاط العــــــــا

النشاط الذي قامت وتأسست من اجلة بمزاولة 

  ربح النشاط العادي 

" قامــــــت مــــــن اجلــــــه ، أي أن الــــــربح النــــــاتج عــــــن قيــــــام المنشــــــأة بمزاولــــــة أيــــــه أنشــــــطة لــــــم  
e\يقصــــــد بــــــه الــــــربح النــــــاتج عــــــن أي نشــــــاط بخــــــالف النشــــــاط الــــــ

 من أجلها  
ً
  .تقم أساسا

  



تها أو أقتنتهـــــا بغــــــرض  e�كانـــــت قـــــد أشـــــ "
e\قيـــــام بيـــــع أصـــــل ثابــــــت أو أصـــــول ثابتـــــه مـــــن أصـــــولها الثابتـــــة الــــــ

 

" تغطية الخسائر والمطلوبات وما يتب�e بعد ذلك 
" ذلك أن القضاء يرى أن االرباح الرأسمالية تستخدم $#

  .يجوز توزيعة ويع\#

" تغطية الخسائر غ�i العاديةبل يجب ان يستخ
 .دم $#

تها أو أقتنتهـــــا بغــــــرض  يقصـــــد بـــــه الـــــربح النـــــاتج عـــــن قيــــــام المنشـــــأة عـــــن e�كانـــــت قـــــد أشـــــ "
e\قيـــــام بيـــــع أصـــــل ثابــــــت أو أصـــــول ثابتـــــه مـــــن أصـــــولها الثابتـــــة الــــــ

" القيام بمزاولة نشاطها الرئي�" 
  .إستخدامها $#

وط القضائية لتوزيع االرباح والرأسمالية    ال��

 ومع\# ذلك أن القضاء يستبعد أرباح إعادة التقدير من الحسب
ً
 .ان أن تكون قد تحققت فعال

" بعد إعادة تقويم سائر االصول وسائر الخصوم ويسمح له بالتوزيع 
eأن يوجد فائض حقي�. 

" تغطية الخسائر والمطلوبات وما يتب�e بعد ذلك 
" ذلك أن القضاء يرى أن االرباح الرأسمالية تستخدم $#

ويع\#

بل يجب ان يستخ) رأسما<" تم ترحيلة إ< حـساب إحتيا�" حث ي( الربح الرأسما<" ال يجوز توزيعة 

 

 

  الربح الرأسما<" 

  

يقصـــــد بـــــه الـــــربح النـــــاتج عـــــن قيــــــام المنشـــــأة عـــــن
" القيام بمزاولة نشاطها الرئي�" 

إستخدامها $#
  

وط القضائية لتوزيع االرباح والرأسمالية  ال��

 ومع\# ذلك أن القضاء يستبعد أرباح إعادة التقدير من الحسب -1
ً
أن تكون قد تحققت فعال

" بعد إعادة تقويم سائر االصول وسائر الخصوم ويسمح له بالتوزيع  -2
eأن يوجد فائض حقي�

" تغطية الخسائر والمطلوبات وما يتب�e بعد ذلك 
" ذلك أن القضاء يرى أن االرباح الرأسمالية تستخدم $#

ويع\#

  أي أن القضاء يرى أن 

الربح الرأسما<" ال يجوز توزيعة  -

  

  

  

  

  



# االنواع المختلفة من المRوفات ومعالجة كل منها المعالجة المحاسبية السليمة  ilالتحقق من سالمة التفرقة ب.  

" يراجع
e\تمــــــــام المناســــــــب للتحقــــــــق مــــــــن مــــــــدى ســــــــالمة وعدالــــــــة قيــــــــام المنشــــــــاة الــــــــ�" يجــــــــب أن يوجــــــــه اال �Oهــــــــا بتطبيــــــــق مبــــــــدأ المقابلــــــــة المراجــــــــع الخــــــــار

# أنـــــــــواع النفقـــــــــات ومعالجتهـــــــــا  ilالمحاســـــــــبية ومبـــــــــدأ المـــــــــدة المحاســـــــــبية ومـــــــــدى ســـــــــالمة تطبيـــــــــق أســـــــــاس تحقيـــــــــق االيـــــــــرادات وكـــــــــذلك مبـــــــــدأ التفرقـــــــــة بـــــــــ

  كيف يتم التحقق من تحقيق المدة الزمنية

# االنواع المختلفة من المRوفات ومعالجة كل منها المعالجة المحاسبية السليمة  ilالتحقق من سالمة التفرقة ب

  .من سالمة حساب االستهالك عن االصول الثابتة 

ورية  #Rالتحقق من سالمة تكوين المخصصات ال.  

  .التحقق من سالمة إجراء الجرد والتقويم السليم للمخزون السل�" وأخر المدة

  .بطريقة سليمةالتحقق من سالمة إجراء التسويات الجردية أخر المدة 

ام تاريخ االقفال  e�التحقق من سالمة إح.  

# االيرادات االيرادية وااليرادات الرأسمالية  ilالتحقق من سالمة التفرقة ب 
ً
  .سابعا

" من موضوع تحديد الربح  �Oموقع المراجع الخار  

" يراجع
e\تمــــــــام المناســــــــب للتحقــــــــق مــــــــن مــــــــدى ســــــــالمة وعدالــــــــة قيــــــــام المنشــــــــاة الــــــــ�" يجــــــــب أن يوجــــــــه اال �Oالمراجــــــــع الخــــــــار

# أنـــــــــواع النفقـــــــــات ومعالجتهـــــــــا  ilالمحاســـــــــبية ومبـــــــــدأ المـــــــــدة المحاســـــــــبية ومـــــــــدى ســـــــــالمة تطبيـــــــــق أســـــــــاس تحقيـــــــــق االيـــــــــرادات وكـــــــــذلك مبـــــــــدأ التفرقـــــــــة بـــــــــ
  .المحالجة المحاسبية السليمة 

 

 

  

كيف يتم التحقق من تحقيق المدة الزمنية

 
ً
# االنواع المختلفة من المRوفات ومعالجة كل منها المعالجة المحاسبية السليمة : أوال ilالتحقق من سالمة التفرقة ب

 
ً
من سالمة حساب االستهالك عن االصول الثابتة التحقق : ثانيا

 
ً
ورية : ثالثا #Rالتحقق من سالمة تكوين المخصصات ال

 
ً
التحقق من سالمة إجراء الجرد والتقويم السليم للمخزون السل�" وأخر المدة: رابعا

 
ً
التحقق من سالمة إجراء التسويات الجردية أخر المدة : خامسا

 
ً
ام تاريخ االقفال : سادسا e�التحقق من سالمة إح

# االيرادات االيرادية وااليرادات الرأسمالية  ilالتحقق من سالمة التفرقة ب 
ً
سابعا

" من موضوع تحديد الربح  �Oموقع المراجع الخار

" يراجع
e\تمــــــــام المناســــــــب للتحقــــــــق مــــــــن مــــــــدى ســــــــالمة وعدالــــــــة قيــــــــام المنشــــــــاة الــــــــ�" يجــــــــب أن يوجــــــــه اال �Oالمراجــــــــع الخــــــــار

# أنـــــــــواع النفقـــــــــات ومعالجتهـــــــــا  ilالمحاســـــــــبية ومبـــــــــدأ المـــــــــدة المحاســـــــــبية ومـــــــــدى ســـــــــالمة تطبيـــــــــق أســـــــــاس تحقيـــــــــق االيـــــــــرادات وكـــــــــذلك مبـــــــــدأ التفرقـــــــــة بـــــــــ
المحالجة المحاسبية السليمة 

  

  

  



ــــــــكات  ـ ــــــــكات المســـــــــا�مة المRـــــــــية أو قـــــــــانون النظـــــــــام لل�� ـ المRـــــــــية أو لقـــــــــانون ال��
أو أي مخالفــــــــات محاســــــــبية ذات تــــــــأث�i جــــــــو�ري عــــــــN عدالــــــــة القــــــــوائم الماليــــــــة والحســــــــابات الختاميــــــــة للمنشــــــــأة وأصــــــــبح مــــــــن الواجــــــــب عــــــــN المراجــــــــع 

" وجـــــــــود مخالفـــــــــات لمعـــــــــاي�i المحاســـــــــبة  �Oللمراجـــــــــع الخـــــــــار # ilــــــــكات إذا تبـــــــــ ـ ــــــــكات المســـــــــا�مة المRـــــــــية أو قـــــــــانون النظـــــــــام لل�� ـ المRـــــــــية أو لقـــــــــانون ال��
أو أي مخالفــــــــات محاســــــــبية ذات تــــــــأث�i جــــــــو�ري عــــــــN عدالــــــــة القــــــــوائم الماليــــــــة والحســــــــابات الختاميــــــــة للمنشــــــــأة وأصــــــــبح مــــــــن الواجــــــــب عــــــــN المراجــــــــع 

" أن ينبه أدارة المنشأة لهذه المخالفات  �Oالخار.  

 " �Oبينها لهم المراجع الخار "
e\أن تقوم إدارة المنشأة بتصحيح تلك المخالفات ال .  

" يقوم بإعداد تقرير مراجعة نظيف  �Oذه الحالة فإن المراجع الخار� "
  .ف�#

  مخالفات �ناك مواقف ثالثة إدارة المنشأة أ�ت عN عدم تصويب ال

 تقرير مقيد  ------------------------ال تؤثر عN عدالة القوائم المالية 
 تقرير عك�"  --------------------------تؤثر عN عدالة القوائم المالية 

" حالة إ�ار المنشأة عN عدم التصحيح 
  تقرير خا<" من الرأي  --------------$#

 عن الحقائق 
ً
  )يدل عN القوائم المالية تختلف كليا

  � أن ينفع به كل من يقرأ �ذه المادة 

 

 

  

 " �Oأنواع تقارير المراجع الخار  

" وجـــــــــود مخالفـــــــــات لمعـــــــــاي�i المحاســـــــــبة  �Oللمراجـــــــــع الخـــــــــار # ilإذا تبـــــــــ
أو أي مخالفــــــــات محاســــــــبية ذات تــــــــأث�i جــــــــو�ري عــــــــN عدالــــــــة القــــــــوائم الماليــــــــة والحســــــــابات الختاميــــــــة للمنشــــــــأة وأصــــــــبح مــــــــن الواجــــــــب عــــــــN المراجــــــــع 

" أن ينبه أدارة المنشأة لهذه المخالفات  �Oالخار

 .تقرير  النظيف  -1
 .مقيد تقرير   -2
 .تقرير عك�"  -3
 .تقرير خا<" من الرأي  -4

" : االحتمال االول  �Oبينها لهم المراجع الخار "
e\أن تقوم إدارة المنشأة بتصحيح تلك المخالفات ال

" يقوم بإعداد تقرير مراجعة نظيف  �Oذه الحالة فإن المراجع الخار� "
ف�#

 "
إدارة المنشأة أ�ت عN عدم تصويب ال: االحتمال الثا�#

ال تؤثر عN عدالة القوائم المالية  •
تؤثر عN عدالة القوائم المالية  •

" حالة إ�ار المنشأة عN عدم التصحيح 
#$

  
 عن الحقائق ( خا<" من الرأي 

ً
يدل عN القوائم المالية تختلف كليا

  
� أن ينفع به كل من يقرأ �ذه المادة ل نسأ


