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برنامج التسویق  مركز التعلیم المفتوح بجامعة بنھا

   

 
 

  ب 

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

µ:  

واجھ ت مھن ة المحاس بة والمراجع ة ف ي اآلون ة األخی رة العدی د م  ن         

التحدیات، خاصة بعض انھیار العدید م ن ال شركات ف ي دول ش رق آس یا،            

باإلض  افة إل  ى بع  ض ال  شركات األمریكی  ة العمالق  ة مث  ل ش  ركة إن  رون         

Enron    وشركة وورلد كومWorld.com     وق د أدت ھ ذه االنھی ارات إل ى ،

ن دور المحاسبین والمراجعین في تل ك ال شركات؛ خاص ة    إثارة التساؤل ع 

بع  د أن أش  ارت إل  یھم أص  ابع االتھ  ام نتیج  ة ع  دم قی  امھم باإلف  صاح ع  ن        

الممارسات المحاس بیة الخاطئ ة ف ي تل ك ال شركات للم ستثمرین، والجھ ات           

ونتیج  ة ل  ذلك اتجھ  ت العدی  د م  ن المنظم  ات العلمی  ة     الرقابی  ة الم  سئولة،  

 مھن ة المحاس  بة ف  ي العدی د م  ن دول الع  الم إل  ى   والجھ ات الم  ستقلة ع  ن 

ضرورة تطویر الفكر المحاسبي وإعادة النظر في منظومة المحاسبة بما      

تتضمنھ من مب ادئ ومع اییر إیمان ًا ب دور المحاس بة كنظ ام معلوم ات ف ي           

حل العدید من المشكالت والق رارات المالی ة الت ي تواج ھ إدارات مختل ف            

  . طورات التكنولوجیة واالقتصادیة المتالحقةالشركات، خاصة في ظل الت

كما اتجھت الجھات المسئولة ف ي العدی د م ن دول الع الم وم ن بینھ ا        

مصر، باالھتمام بشركات المساھمة خاصة لما تتصف بھ من كبر الحج م،   

وسیطرتھا عل ى الم وارد االقت صادیة والمالی ة ال ضخمة، وتن وع األط راف           
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برنامج التسویق  مركز التعلیم المفتوح بجامعة بنھا

   

 
 

  ج 

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

یتھا مما جعلھا تمثل العمود الفق ري ف ي أي   المرتبطة بھا واتساع قاعدة ملك  

  . كیان اقتصادي ضخم

وإیمان  ًا بأھمی  ة تط  ور الواق  ع العمل  ي وض  رورة مواكبت  ھ س  وف       

  :، یتناول المؤلف في ھذا الكتاب

Ã قائمـة التدفقـات النقدیـة: الفصـل األول:  
سوف یتناول المؤلف في ھذا الفصل المع اییر المحاس بیة الم صریة        

والدولیة واألمریكیة المتعلقة بإعداد قائمة التدفقات النقدیة، وطرق إعدادھا  

   .من خالل تناول الطریقة المباشرة وغیر المباشرة

Ã االلتزامـات طویلـة األجـل: الفصـل الثانـي:  
ة االلتزام  ات طویل  ة  س  وف یتن  اول المؤل  ف ف  ي ھ  ذا الف  صل طبیع     

 ال سندات، وأوراق ال دفع،      ومكوناتھا، والمعالجة المحاسبیة لق رض    األجل،  

  .روض طویلة األجلقوال

Ã حقــوق المساھمیــن: الفصـل الثالـث:  
سوف یتناول المؤلف في ھذا الفصل مكونات حقوق المساھمین من 

ة خ    الل تن    اول المعالج    ة المحاس    بیة ل    رأس الم    ال الم    دفوع، والمعالج     

المحاسبیة لرأس المال المكتسب، باإلضافة إلى بیان كیفی ة توزی ع األرب اح       

  . في شركات المساھمة وأشكالھا المختلفة
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برنامج التسویق  مركز التعلیم المفتوح بجامعة بنھا

   

 
 

  د 

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

وأخی  رًا یتوج  ھ المؤل  ف إل  ى اهللا س  بحانھ وتع  الى ش  اكرًا إی  اه عل  ى      

عظیم نعمھ وجالل كرمھ وفضلھ على أن أع انني عل ى إتم ام ھ ذا الكت اب،        

  . ةدارئ العزیز ضالتھ المنشوالذي أتمنى أن یجد فیھ الق

 
املؤلف،

،  
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برنامج التسویق  مركز التعلیم المفتوح بجامعة بنھا

   

 
 

  أ 

٢٣٤:  رقم"كــود"  ةالمحاسبة المتقدم 


  الصفحة  المـــــوضــــــــوع  م

  ب  المقدمة  *
  ٢  قائمة التدفقات النقدیة: الفصل األول  ١
المعاییر المحاسبة المصریة والدولیة واألمریكیة الت ي تناول ت      ١/١

  ٤  قائمة التدفقات النقدیة
  ١٢  ماھیة قائمة التدفقات النقدیة والغرض منھا  ١/٢
  ١٤  سي للتدفقات النقدیةویب الرئیبالت  ١/٣
  ١٧  متطلبات وطرق إعداد قائمة التدفقات النقدیة  ١/٤
  ٥٩  لولةـتطبیقات عملیة غیر مح  ١/٥

  ٦٨  المحاسبة عن االلتزامات طویلة األجل: الفصل الثاني  ٢
  ٧٠  المعالجة المحاسبة لقرض السندات  ٢/١
  ٩١  المعالجة المحاسبیة للقروض طویلة األجل  ٢/٢
  ٩٣  الجة المحاسبیة ألوراق الدفع طویلة األجلالمع  ٢/٣
  ١٠١  المحاسبة عن المشتقات المالیة  ٢/٤
  ١١٥  لولةـتطبیقات عملیة غیر مح  ٢/٥

  ١٢٥  حقوق المساھمین: الفصل الثالث  ٣
  ١٢٦  المحاسبة عن رأس المال المدفوع  ٣/١
  ١٧٤  المحاسبة عن رأس المال المكتسب  ٣/٢
  ١٩٣  لولةـتطبیقات عملیة غیر مح  ٣/٣
  ٢٠١  المـــــراجـــــع   ٤
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
  
  
  
  

 
  

  المــــــــراجــــــــع
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 الفصل األول
  

  قائمة التدفقات النقدیة

Cash Flows Statement  
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برنامج التسویق  ة بنھامركز التعلیم المفتوح بجامع

   

 
 

٣  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  
  


تقوم قائمة الدخل على فلسفة مؤداھا مقابلة إیرادات الفترة بمصروفاتھا طبق ًا    
لمبدأ االستحقاق، الذي یقضي بأن تدرج اإلیرادات الخاصة بالفترة في قائمة الدخل     

، وكذلك تدرج الم صروفات الخاص ة ب الفترة ف ي قائم ة      سواء حصلت أم لم تحصل  
 كم  ا ت  ستبعد اإلی  رادات المح  صلة  ،ال  دخل س  واء دفع  ت بكاملھ  ا أم كان  ت م  ستحقة  

مقدمًا، وكذا الم صروفات المدفوع ة مق دمًا م ن قائم ة ال دخل، وبالت الي ف إن ص افي             
لع ام، وال  الربح الذي تظھره قائمة الدخل ال یعبر عن حقیق ة النقدی ة المتاح ة آخ ر ا             

یبین كیفیة الحصول علیھا أو توقیتھ ا، وھ ل تعتب ر اإلمكانی ات الحالی ة لل شركة ف ي            
تولید النقدیة قویة أم ض عیفة؟ وم اذا س یكون وض عھا ف ي الم ستقبل؟ وھ ل س تتمكن          

  الشركة من سداد التزاماتھا في مواعیدھا أم ال؟ 
یلة جدی دة  لذلك اتجھ الفكر المحاسبي إلى ض رورة البح ث ع ن أداة أو وس        

 م ن اإلجاب ة   -تمكن كافة المھتمین بأمر الشركة سواء من داخلھا أم من خارجھ ا    
  . فكانت قائمة التدفقات النقدیة. على التساؤالت السابقة

وأك  دت المع  اییر المحاس  بیة الم  صریة والدولی  ة عل  ى ض  رورة االلت  زام     
ھا حت  ى بإع  داد قائم  ة الت  دفقات النقدی  ة وح  ددت كیفی  ة إع  دادھا وطریق  ة عرض    

  . تتحقق الفائدة المرجوة منھا
وس  وف یتن  اول المؤل  ف قائم  ة الت  دفقات النقدی  ة م  ن خ  الل العناص  ر      

  -:التالیة
المعاییر المحاسبیة المصریة واألمریكیة التي تناول ت قائم ة الت دفقات              ١/١

  .النقدیة
  . ماھیة قائمة التدفقات النقدیة والغرض منھا  ١/٢
  . فقات النقدیةالتبویب الرئیسي للتد  ١/٣
  . متطلبات وطرق إعداد قائمة التدفقات النقدیة  ١/٤
  . تطبیقات عملیة محلولة وغیر محلولة  ١/٥

وس   وف یتن   اول المؤل   ف فیم   ا یل   ي العناص   ر ال   سابقة بالتحلی   ل    
  -:كاآلتي
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برنامج التسویق  ة بنھامركز التعلیم المفتوح بجامع

   

 
 

٤  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

المعاییر المحاسبیة الم صریة والدولی ة واألمریكی ة الت ي تناول ت قائم ة                 ١/١
  :التدفقات النقدیة

  : المعاییر المحاسبیة المصریة١/١/١
ت  ضمنت المع  اییر المحاس  بیة ال  صادرة ع  ن ق  رار وزی  ر االقت  صاد ب  شأن  
معاییر المحاسبة المصریة وتعدیالت نم اذج الق وائم المالی ة ل شركات الم ساھمة         

بق   وائم الت   دفقات  "الخ   اص ) ٤(والتوص   یة باألس   ھم المعی   ار المحاس   بي رق   م   
  ". النقدیة

  :راـــــدف المعیــــھ
تعتب   ر المعلوم   ات ع   ن الت   دفقات النقدی   ة ألی   ة من   شأة مفی   دة ف   ي إم   داد   
مستخدمي القوائم المالیة بأس اس لتقی یم ق درة المن شأة عل ى تولی د نقدی ة وم ا ف ي           
حكمھ    ا واحتیاج    ات المن    شأة الس    تخدام ھ    ذه الت    دفقات النقدی    ة، والق    رارات  

یم قدرة المن شأة عل ى   االقتصادیة التي یتخذھا ھؤالء المستخدمون تحتاج إلى تقی      
  .تولید النقدیة وما في حكمھا وتوقیت ومدى تأكد تولیدھا

 ھو طلب تقدیم معلومات عن التغیرات التاریخیة والھدف من ھذا المعیار
في النقدیة، وما في حكمھا للمنشأة، وذلك عن طریق قائمة التدفق النقدي والتي    

م ن أن شطة الت شغیل واالس تثمار     تبوب التدفقات النقدیة خالل الفترة إلى تدفقات   
  . والتمویل

  :ـارـــــــاق المعیـــــــنطـ
عل  ى المن  شأة إع  داد قائم  ة الت  دفق النق  دي وفق  ًا لمتطلب  ات ھ  ذا المعی  ار،    )١

وینبغي عرض ھذه القائم ة كج زء م تمم لقوائمھ ا المالی ة لك ل فت رة ی تم               
 . عرض القوائم المالیة عنھا

نشأة ما بالتعرف على الكیفیة التي تعتمد یھتم مستخدمو القوائم المالیة لم )٢
علیھا المنشأة في تولید واستخدام النقدی ة وم ا ف ي حكمھ ا، وذل ك بغ ض             
النظر عن طبیعة أنشطة المنشأة وبصرف النظر عم ا إذا كان ت النقدی ة         

 .یمكن أن ینظر إلیھا كمنتج للمنشأة أم ال
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برنامج التسویق  ة بنھامركز التعلیم المفتوح بجامع

   

 
 

٥  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  :أھمیـة عرض معلومات التدفق النقدي
النق دي المعلوم ات الت ي تمك ن الم ستخدمین م ن تقی  یم       ت وفر قائم ة الت دفق    

بم ا ف ي   (التغییرات التي تحدث في صافي أصول المن شأة، وف ي ھیكلھ ا الم الي          
، ومق درتھا عل ى الت أثیر عل ى       )ذلك درجة السیولة ومقدرتھا عل ى س داد دیونھ ا         

مب  الغ وتوقی  ت الت  دفقات النقدی  ة م  ن أج  ل أن تتواف  ق م  ع الظ  روف والف  رص       
  . المتغیرة

كما أن المعلومات التاریخیة للتدفق النقدي تستخدم كمؤشر لقیمة وتوقیت        
ومدى تأكد تحقق التدفقات النقدیة المستقبلیة، كما أنھا أیضًا تفید في فحص مدى 
دقة التقدیرات السابق إعدادھا للتدفقات النقدیة المستقبلیة، والختبار العالقة ب ین     

  .  تغیر األسعارالربحیة وصافي التدفق النقدي وأثر

  :ــــاتــــریفــــــــتع
تستخدم المصطلحات التالیة في ھ ذا المعی ار ب المعنى الم ذكور ق رین ك ل        

  :منھا
Û دوق الودائع تحت الطلبنتتضمن النقدیة بالص: النقدیة. 
Û    ھي االستثمارات قصیرة األجل وعالیة السیولة والتي   : ما في حكم النقدیة

لغ نقدیة محددة والتي یكون تعرضھا لمخاطر یمكن تحویلھا بسھولة إلى مبا    
  .التغیر في قیمتھا ضئیًال

Û ھي التدفقات النقدیة وما في حكمھا الداخلة والخارجة: التدفقات النقدیة. 
Û  ھي األنشطة الرئیسیة المنتجة لإلی راد للمن شأة واألن شطة    : أنشطة التشغیل

 . التي ال تمثل أنشطة استثمار أو تمویلاألخرى
Û    ھ  ي أن  شطة اقتن  اء واس  تبعاد األص  ول طویل  ة األج  ل     : تثمارأن  شطة االس

  .واالستثمارات األخرى ال تدخل في حكم النقدیة

  :ديـــــق النقــــدفـة التـــائمـــرض قــــــع
ینبغي أن تعرض قائمة التدفقات النقدیة خالل الفترة مبوبة على كل من           )١

 . أنشطة التشغیل واالستثمار والتمویل
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٦  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

بع   رض ت   دفقاتھا النقدی   ة م   ن ك   ل م   ن أن   شطة الت   شغیل  تق   وم المن   شأة  )٢
واالستثمار والتمویل بالطریقة التي تكون أكثر مالءمة ألعمالھا، ویوفر   
التبویب حسب النشاط المعلومات التي ت سمح لم ستخدمي الق وائم المالی ة         
بتقدیر أثر تلك األنشطة على المركز الم الي للمن شأة وأرص دتھا النقدی ة              

ویمك ن اس تخدام ھ ذه المعلوم ات أی ضًا لتقی یم العالق ات         وما في حكمھا،    
 . بین تلك األنشطة

قد تتضمن المعاملة الواحدة تدفقات نقدی ة یمك ن تبویبھ ا ب شكل مختل ف،           )٣
عند إعادة السداد النقدي لغرض ما، فإن ال سداد یت ضمن ك ًال       : مثال ذلك 

م  ن فائ  دة الق  رض ومبل  غ الق  رض األص  لي، وق  د یب  وب عن  صر الفائ  دة   
  . شاط تشغیلي ویبوب عنصر القرض األصلي على أنھ نشاط تمویليكن

  :أنشطــــــــة التشغیـــــــل
یعتبر مبلغ التدفقات النقدیة الناتج من أنشطة التشغیل مؤشرًا رئیسیًا على        
مدى قدرة عملیات المنشأة على تولید تدفقات نقدیة كافیة؛ إلعادة سداد القروض 

لیة للمن  شأة وس  داد التوزیع  ات عل  ى األس  ھم واقتن  اء  واالحتف  اظ بالمق  درة الت  شغی
اس  تثمارات جدی  دة ب  دون الحاج  ة إل  ى االلتج  اء إل  ى م  صادر خارجی  ة للتموی  ل،   

ی  ة التاریخی  ة دوتعتب ر المعلوم  ات الم  ستقاة م  ن المكون ات المح  ددة للت  دفقات النق  
 ف ي  للتشغیل مع المعلومات األخرى مفی دة ف ي التنب ؤ بالت دفقات النقدی ة للت شغیل       

  . المستقبل

  :أنشطـــــــة االستثمـــــــار
یعتبر اإلفصاح المستقل للتدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار مھمًا؛ حیث 
أن ھذه التدفقات النقدیة تمثل مدى االتف اق ال ذي ت م للح صول عل ى أص ول م ن           

  .أجل تولید دخل مستقبلي وتدفقات نقدیة

  :أنشطــــــة التمــــــویـــــل
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٧  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

ر اإلفصاح المستقل للتدفقات النقدیة الناشئة من أنشطة التمویل مھمًا؛ یعتب
ألن  ھ ی  ساعد عل  ى التنب  ؤ باحتیاج  ات مق  دمي رأس الم  ال للمن  شأة م  ن الت  دفقات     

  . النقدیة المستقبلیة

  :عـرض التدفقـات النقدیـة مـن أنشطـة التشغیـل
  : باستخدام إماینبغي على المنشأة عرض التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل

والت ي ی تم بمقت ضاھا اإلف صاح ع ن األن واع الرئی سیة        : الطریقة المباشرة   )أ 
 .إلجمالي المقبوضات النقدیة وإجمالي المدفوعات النقدیة

 والت ي ی تم بمقت  ضاھا ت سویة ص افي ال  ربح أو     :مباش  رةالالطریق ة غی ر     )ب 
جیل أو الخسارة لمراعاة أثر المعامالت ذات الطبیعة غیر النقدیة أو أي تأ

م   دفوعات  الت   شغیل الماض   یة أو الم   ستقبلیة،  لاس   تحقاق لمقبوض   ات أو 
وبنود اإلیرادات أو المصروفات المتعلق ة بالت دفقات النقدی ة لالس تثمار أو            

  .التمویل

  :عـرض التدفقـات النقدیـة مـن أنشطـة االستثمـار والتمویـل
ی سیة لك ل   ینبغي على المنشأة إعداد تقری ر مف صل یوض ح النوعی ات الرئ          

من إجمالي المقبوضات النقدیة وإجمالي المدفوعات النقدی ة الناتج ة م ن أن شطة       
  . االستثمار والتمویل

  :التدفقـات النقدیـة بالعملـة األجنبیـة
 األجنبی  ة ةینبغ ي ت سجیل الت دفقات النقدی ة الناتج  ة ع ن المع امالت بالعمل         )١

ت اریخ الت دفق   بعملة التعامل، وذلك باستخدام سعر الصرف ال ساري ف ي          
 . النقدي

ینبغي ترجمة التدفقات النقدیة الخاصة بالشركة التابعة األجنبیة باستخدام       )٢
أسعار الصرف الساریة بین عملة التعام ل والعمل ة األجنبی ة ف ي ت واریخ        

 . التدفقات النقدیة
ال تعتب  ر األرب  اح والخ  سائر غی  ر المحقق  ة والناتج  ة ع  ن التغی  رات ف  ي       )٣

ألجنبیة ت دفقات نقدی ة، ولك ن یج ب ع رض أث ر       أسعار صرف العمالت ا   
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٨  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

تغی  رات س  عر ال  صرف عل  ى النقدی  ة وم  ا ف  ي حكمھ  ا المح  تفظ بھ  ا أو       
المستحقة بعملة أجنبیة في قائمة التدفق النق دي، وذل ك م ن أج ل الت سویة            

 . النقدیة، وما في حكمھا في بدایة ونھایة الفترة

  : الضـرائب علـى الدخـل
ت النقدی ة المرتبط ة بال ضرائب عل ى ال دخل      ینبغ ي اإلف صاح ع ن الت دفقا     )١

 على أنھا تدفقات نقدیة ناتجة من أنشطة تبویبھابشكل منفصل كما ینبغي  
الت  شغیل م  ا ل  م یك  ن م  ن الممك  ن ربطھ  ا مباش  رة بأن  شطة التموی  ل أو          

 . االستثمار على وجھ الخصوص
تنشأ الضرائب على الدخل من المعامالت التي ین تج عنھ ا ت دفقات نقدی ة               )٢

لت  ي ی  تم تبویبھ  ا عل  ى أن  شطة ت  شغیل أو اس  تثمار أو تموی  ل ف  ي قائم  ة   وا
 . التدفق النقدي

  :المعامالت غیر النقدیة
ینبغ  ي اس  تبعاد مع  امالت االس  تثمار والتموی  ل الت  ي ال تتطل  ب اس  تخدام       
النقدیة أو ما في حكمھا من قائمة التدفق النقدي، وینبغي اإلفصاح عن مثل ھذه     

ر ف   ي الق   وائم المالی   ة بالطریق   ة الت   ي ت   وفر جمی   ع  المع   امالت ف   ي مك   ان آخ   
المعلومات المتعلقة بأنشطة االستثمار والتمویل ھذه، ومن أمثلة المعامالت غیر 

  : ما یليالنقدیة

 . شراء منشأة عن طریق إصدار حقوق الملكیة  )أ 
 . تحویل الدین إلى حقوق الملكیة  )ب 
رة أو عن طریق شراء األصول إما بتحمل االلتزامات المتعلقة بھا مباش  )ج 

  .التأجیر التمویلي

  : المعاییر المحاسبیة الدولیة١/١/٢
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٩  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

 ١٩٩٢ف   ي ع   ام  ) IASC(أص   درت لجن   ة مع   اییر المحاس   بة الدولی   ة   
، ویعتب ر  "ق وائم الت دفقات النقدی ة   "بعن وان  ) ٧(المعیار المحاسبي ال دولي رق م       

؛ )٧(ترجمة حرفی ة للمعی ار ال دولي رق م     ) ٤(المعیار المحاسبي المصري رقم   
لذلك سوف یقتصر المؤلف على إظھار جوانب االختالف بینھم فقط م ن خ الل    

  :الجدول التالي

  

  

  )٧(المعیار المحاسبي الدولي رقم   أوجھ االختالف
المعیاري المحاسبي 

  )٤(المصري رقم 

الطریق                         ة 
المباش   رة وغی   ر  

  المباشرة

أجاز استخدام كل من الطریقتین، مع 
 ت     شجیع الطریق     ة المباش     رة، م     ع 

  .عرض مزایاھا

أج  از اس  تخدام ك  ل م   ن    
الط  ریقتین، م  ع ع  رض   
مزای  ا الطریق  ة المباش  رة 

  .دون أن یساند تطبیقھا
معالج   ة ال   سحب  

  على المكشوف
ھو نشاط تمویلي ولكن ی دخل ض من     
النقدیة وما في حكمھا إذا ما توافرت   

  .فیھ شروط معینة

یدخل ضمن النقدی ة وم ا       
  .في حكمھا

إع     داد التق     اریر 
ة س   واء القطاعی   

فیم         ا یت         صل  
بالقطاع                  ات 
ال             صناعیة أو 
القطاع                     ات 

  الجغرافیة

یشجع المعیار اإلفصاح عنھ ا، حی ث       
تعتبر من المعلوم ات اإلض افیة الت ي     
قد تكون ضروریة للمستخدمین، م ن   
أج  ل تفھ   م المرك   ز الم   الي وس   یولة  

  .المنشأة مع تعلیق اإلدارة على ذلك

  لم یرد نص

االس  تثمارات ف  ي  
م                  شروعات 

ی  تم إثب  ات الت  دفقات النقدی  ة الناتج  ة     
 ف ي ظ ل     كعن ھذه االستثمارات وذل   

  لم یرد نص
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١٠  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

الخ  اص ) ٣١(المعی  ار ال  دولي رق  م    مشتركة
بالتقاریر المالیة عن الم شاركات ف ي    

  المشروعات المشتركة

  : المعاییر المحاسبیة األمریكیة١/١/٣

) ٩٥( المعی  ار رق  م  (FASB)أص  در مجل  س مع  اییر المحاس  بة المالی  ة    
نوان قائمة التدفقات النقدیة ویمكن تلخیص أھم ما ج اء ف ي ھ ذا المعی ار فیم ا           بع

  :یلي

نط اق تطبی ق المعی ار، حی ث یل زم جمی ع الوح دات         ) ٣(أوضحت الفقرة    )١
االقتصادیة التي تقوم بإعداد قائمة المركز المالي والدخل ب أن تع د قائم ة       

 . التدفق النقدي عن كل فترة تقدم عنھا قائمة الدخل
أھداف قائمة التدفقات النقدیة في أنھ ا تم د   ) ٦، ٥،  ٤(حت الفقرات   أوض )٢

مستخدمي القوائم المالیة بمعلومات تساعدھم في التنب ؤ بالت دفقات النقدی ة         
الم ستقبلیة، وتقی یم ق درة الم شروع عل  ى توزی ع األرب اح وتف سیر أس  باب        
االخ  تالف ب  ین ص  افي ال  ربح وص  افي الت  دفقات النقدی  ة م  ن األن  شطة         

 . غیلیةالتش

اإلفصاح عن التدفقات النقدیة بالعملة األجنبیة ) ٢٥(أوضحت الفقرة رقم  )٣
 . باستخدام سعر الصرف الجاري في تاریخ حدوث التدفقات النقدیة

اإلفصاح عن العملیات غی ر النقدی ة م ن األن شطة        ) ٣٢(أوضحت الفقرة    )٤
دفقات االستثماریة والتمویلیة، حیث ی تم التقری ر عنھ ا ف ي آخ ر قائم ة الت          

النقدیة، وبشكل مفصل عن األنشطة التشغیلیة واالستثماریة والتمویلیة أو 
  . في صورة مالحظات
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١١  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  :ماھیة قائمة التدفقات النقدیة والغرض منھا   ١/٢
  :ماھیة قائمة التدفقات النقدیة   ١/٢/١

تعتبر قائمة التدفقات النقدیة إحدى القوائم المالیة التي تنص معظم معاییر     
ة المالی   ة الم   صریة والدولی   ة عل   ى اعتبارھ   ا ض   من الق   وائم المالی   ة    المحاس   ب

األساس  یة الت  ي تل  زم ال  شركات الت  ي ی  تم ت  داولھا أس  ھمھا ف  ي بورص  ة األوراق  
المالی  ة بإع  دادھا ون  شرھا ض  من الق  وائم المالی  ة المن  شورة وق  د ن  ص المعی  ار       

زانی ات  أن م صطلح الق وائم المالی ة ی شمل المی      ":عل ى ) ١(المحاسبي الم صري    
النقدی  ة المالی  ة وق  وائم ال  دخل أو ح  سابات األرب  اح والخ  سائر وق  وائم الت  دفقات    

واإلی  ضاحات وأی  ة ق  وائم أخ  رى أو بیان  ات تف  سیریة اعتب  رت مكمل  ة للق  وائم        
  ".المالیة

قائم ة الت دفقات   "بعن وان  ) ٤(كما أشار المعیار المحاس بي الم صري رق م       
داد قائم  ة الت  دفقات النقدی  ة وفق   ًا    یج  ب عل  ى المن   شأة إع     : "عل  ى أن  ھ  " النقدی  ة 

لمتطلبات ھذا المعیار ویتضح عرض ھذه القائمة كج زء م تمم لقوائمھ ا المالی ة           
  ".لكل فترة یتم عرض القوائم المالیة عنھا

الت دفقات  قائم ة  : "عل ى أن ) ٧(كم ا ن ص المعی ار المحاس بي ال دولي رق م       
ل مخرجات النظام المحاس بي  النقدیة تعد إحدى القوائم المالیة األساسیة التي تمث      

  ".وتوضح ھذه القائمة مصادر النقدیة وأوجھ استخدامھا خالل الفترة المحاسبیة
وفي ضوء ما سبق یمكن للمؤلف تحدید مفھوم قائمة التدفقات النقدیة، في 

  :اإلجابة على التساؤالت التالیةتمكن من أنھا قائمة 
 یة خالل الفترة؟دمن أین تم الحصول على النق  )أ 
 یف استخدمت النقدیة خالل الفترة؟ك )ب 
 .تفسیر التغیر في رصید النقدیة خالل الفترة  )ج 

  : الغرض من قائمة التدفقات النقدیة ١/٢/٢
إل ى أن  ) ٤(من المعیار المحاسبي الم صري رق م    ) ٣(تشیر الفقرة رقم    

  :الغرض من قائمة التدفقات النقدیة یتمثل في اآلتي
مرین من تقییم التغیرات التي تح دث  توفیر المعلومات التي تمكن المستث    )أ 

 .في  صافي أصول المنشأة وكذا في ھیكلھا المالي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


برنامج التسویق  ة بنھامركز التعلیم المفتوح بجامع

   

 
 

١٢  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

 .تقییم درجة السیولة في المنشأة ومدى قدرتھا على سداد دیونھا للغیر )ب 
تقییم قدرة المنشأة على تولید النقدیة وما في حكمھا، وكذلك استخدامات      )ج 

 . للنقدیة المولدة من األنشطة المختلفةالمنشأة
 – تمویلی  ة –ت  شغیلیة (قی  یم م  دى م  ساھمة األن  شطة المختلف  ة للمن  شأة   ت  )د 

 .في تولید واستخدام النقدیة خالل الفترة) استثماریة
تحلی ل األس  باب الت  ي أدت إل  ى اخ  تالف رق م ص  افي ال  ربح المع  د عل  ى      )ه 

 .أساس االستحقاق مع رقم صافي التدفق النقدي في نفس التاریخ
لتدفق النقدي كمؤشر لقیمة وتوقی ت م دى   تستخدم المعلومات التاریخیة ل   )و 

 .تأكد تحقیق التدفقات النقدیة المستقبلیة
تستخدم معلومات التدفق النقدي في فحص م دى دق ة التق دیرات ال سابق           )ز 

ار العالقة بین الربحیة یإعدادھا للتدفقات النقدیة في المستقبل، وكذا الخت
 .وصافي التدفق النقدي وأثر تغیرات األسعار

درة ال  شركة عل  ى توزی  ع األرب  اح ومقابل  ة متطلب  ات االس  تثمار   تقی  یم ق    )ح 
 .والتوسع

 
  :التبویب الرئیسي للتدفقات النقدیة  ١/٣

وك    ذلك المعی    ار ) ٩٥(ی    ضیف المعی    ار المحاس    بي األمریك    ي رق    م  
الت  دفقات ) ٤(والمعی  ار المحاس  بي الم  صري رق  م  ) ٧(المحاس  بي ال  دولي رق  م   

  :الیة للمنشأةالنقدیة طبقًا لألنشطة الرئیسیة الت
  :التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة: القسم األول

تن تج الت  دفقات النقدی ة م  ن األن  شطة الت شغیلیة ع  ن طری ق أن  شطة تولی  د     
 ثداح  أساس  ًا م  ن المع  امالت واأل اإلی  راد الرئی  سي للمن  شأة، ل  ذلك فإنھ  ا تن  تج    
  .ارةأو صافي الخس) الربح(األخرى التي تدخل في تحدید صافي الدخل 

وتن  تج ع  ن ھ  ذه العملی  ات ت  دفقات نقدی  ة داخل  ة أو خارج  ھ مث  ل النقدی  ة    
المح   صلة م   ن بی   ع الب   ضاعة أو تق   دیم الخ   دمات وك   ذلك الم   دفوعات النقدی   ة   

  .للموردین لسداد قیمة بضائع أو خدمات، وكذلك المدفوعات النقدیة للعاملین
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١٣  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

 ھ  ذا الم  دفوعات النقدی  ة ف  يوویمث  ل الف  رق ب  ین المقبوض  ات النقدی  ة 
  .القسم صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

عل ى أن  ) ٤(من المعی ار المحاس بي رق م       ) ١٢(وقد أشارت الفقرة رقم     
مبلغ التدفقات النقدیة الناتج من أنشطة التشغیل یعتبر مؤشرًا رئیسیًا عل ى م دى        

ض ق  درة عملی  ات ال  شركة عل  ى تولی  د ت  دفقات نقدی  ة كافی  ة إلع  ادة س  داد الق  رو  
واالحتف  اظ بالمق  درة الت  شغیلیة للمن  شأة وس  داد التوزیع  ات عل  ى األس  ھم واقتن  اء   

  .استثمارات جدیدة بدون الحاجة إلى مصادر خارجیة للتمویل
أن المعلومات المستقاة من المعلومات المحددة للت دفقات  المعیار واعتبر  

 بالت  دفقات النقدی  ة التاریخی  ة للت  شغیل م  ع المعلوم  ات األخ  رى مفی  دة ف  ي التنب  ؤ  
  .النقدیة للتشغیل في المستقبل

  :التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة: القسم الثاني
تشمل األنشطة االستثماریة كافة العملی ات الت ي ت رتبط بإقتن اء األص ول       

 ویعتبر اإلفصاح المستقل للت دفقات النقدی ة الناش ئة       طویلة األجل والتخلص منھا   
، ألن ھ  ذه الت  دفقات تمث  ل مق  دار اإلنف  اق ال  ذي ت  م   م  ن أن  شطة االس  تثمار مھم  اً 

 تولد دخًال وتدفقًا نقدیًا ف ي الم ستقبل، وم ن أمثلتھ ا     فلحصول على أصول سو  ل
  :ما یلي
Û               المدفوعات النقدیة القتن اء أص ول ثابت ة أو أص ول غی ر ملموس ة أو أي

 .أصول أخرى طویلة األجل
Û            ول غی ر الملموس ة   المقبوضات النقدی ة م ن بی ع األص ول الثابت ة واألص

 .واألصول األخرى طویلة األجل
Û المدفوعات النقدیة والقروض الممنوحة ألطراف أخرى. 
Û      المقبوضات النقدیة من تحصیل المدفوعات النقدیة والقروض الممنوحة

 .ألطراف أخرى
Û المقبوضات النقدیة من بیع أسھم أو سندات بمنشآت أخرى. 
Û ات في منشآت أخرىالمدفوعات النقدیة إلقتناء أسھم أو سند. 
Û   ویمث  ل الف  رق ب  ین المقبوض  ات والم  دفوعات النقدی  ة م  ن تل  ك األن  شطة

 .صافي التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار
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١٤  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  :التمویلالتدفقات النقدیة من أنشطة : القسم الثالث
أن  شطة التموی  ل ھ  ي األن  شطة الت  ي ت  رتبط بعناص  ر االلتزام  ات طویل  ة  

  .قة برأس المالاألجل وكذلك العملیات المتعل
ویعتبر اإلف صاح الم ستقل للت دفقات النقدی ة الناش ئة م ن أن شطة التموی ل             
مھمًا ألنھ ی ساعد عل ى التنب ؤ بالت دفقات النقدی ة الم ستقبلیة، خاص ة للفئ ات الت ي            

  .تقدم برأس المال للمنشأة وھم المستثمرین والمقروضون
  :لومن أمثلة التدفقات النقدیة الناشئة من أنشطة التموی

Û المقبوضات النقدیة من إصدار األسھم. 
Û المدفوعات النقدیة لشراء أسھم الشركة ذاتھا أو إلغائھا. 
Û المقبوضات النقدیة من القروض. 
Û     الم    دفوعات النقدی    ة ل    سداد المب    الغ المقترض    ة ویمث    ل الف    رق ب    ین

المقبوضات والمدفوعات النقدیة من ھذا الن وع ص افي الت دفقات النقدی ة            
 .یلمن أنشطة التمو

  :احـــــــات األربــــوائد وتوزیعــــویب الفــتب
إل ى ض رورة اإلف صاح ع ن ك ل م ن          ) ٤( المحاس بي رق م      یشیر المعیار 

الت  دفقات النقدی  ة المقبوض  ة والمدفوع  ة م  ن الفوائ  د وتوزیع  ات األرب  اح ب  شكل    
منفصل، كما ینبغي تبویب كل منھا بطریقة تتصف بالثب ات م ن فت رة ألخ رى،              

  .یة أو أنشطة تمویلیةا أنشطة تشغیلیة أو استثمارأما على أنھ
ویت  ضح م  ن دراس  ة ھ  ذا المعی  ار أن  ھ ل  م یح  دد لل  شركات كیفی  ة تبوی  ب    

 الثالثة السابقة، غیر الفوائد واألرباح الموزعة واألرباح المقبوضة على األقسام
أنھ اشترط على الشركة التي تختار تبویبًا معنیًا لھ ذه العناص ر أن ت ستمر عل ى        

ذا التبویب عبر الفترات المختلفة إال أن المؤلف یرى أن الفوائد على القروض ھ
وك  ل أدوات المدیونی  ة األخ  رى  تب  وب عل  ى أنھ  ا م  دفوعات نقدی  ة ف  ي أن  شطة   
التشغیل، وتبوب توزیعات األرباح والفوائ د الدائن ة الت ي تح صل علیھ ا المن شأة          

 االس تثمار، أم ا توزیع ات    من استثماراتھا المختلفة كمقبوضات نقدیة في أنشطة 
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١٥  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

التي تدفعھا الشركة لحملة األسھم فتبوب على أنھا مدفوعات نقدی ة ف ي       باحراأل
  .أنشطة التمویل

كما یشیر المعیار إلى ضرورة اإلفصاح عن التدفقات النقدی ة المرتبط ة        
بالضرائب على الدخل بشكل منفصل كما ینبغي تبویبھا على أنھا ت دفقات نقدی ة    

  .شطة التشغیلناتجة من أن

  :متطلبات وطرق إعداد قائمة التدفقات النقدیة  ١/٤
  :متطلبات إعداد قائمة التدفقات النقدیة   ١/٤/١

  :یتطلب إعداد قائمة التدفقات النقدیة ضرورة توافر ما یلي
  : قائمة الدخل عن الفترة المحاسبیة الحالیة-أ

 النقدیة التي یتم تستخدم المعلومات الواردة في ھذه القائمة لتحدید مقدار      
  .المحاسبیةالحصول علیھا أو إنفاقھا على األنشطة التشغیلیة خالل الفترة 

  : قائمة األرباح المحتجرة-ب
 المعلومات ال واردة ف ي ھ ذه القائم ة لمعرف ة التوزیع ات المعل ن           تستخدم

  .أو الخسارة على األرباح المحتجزة) الربح(عنھا وتأثیر صافي الدخل 

  ):المیزانیة العمومیة(كز المالي المقارنة  قائمة المر-جـ
یرات في كل م ن األص ول وااللتزام ات وحق وق     ییحتاج تحدید قیمة التغ  

التي أع دت ع ن   الملكیة إلى ضرورة الرجوع إلى كل من قائمة المركز المالي          
الفت  رة المحاس  بیة ال  سابقة وك  ذلك قائم  ة المرك  ز الم  الي ع  ن الفت  رة المحاس  بیة    

ی رات ف ي   یة أخرى فإن قائمة المركز المالي المقارن ة تظھ ر التغ   المالیة، وبعبار 
عناص   ر األص   ول وااللتزام   ات وحق   وق الملكی   ة ب   ین أول الفت   رة المحاس   بیة   

  .وآخرھا

  : معلومات إضافیة-د
ھي المعلومات التي لم یتم عرضھا في أي م ن الق وائم المالی ة، إال أنھ ا            

ا أنھا تساعد عل ى معرف ة مق دار     ضروریة والزمة لقراءة وفھم ھذه القوائم، كم      
النقدیة التي تم الحصول علیھا أو صرفھا خالل الفترة المحاسبیة التي تعد عنھا     

  .قائمة التدفقات النقدیة
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١٦  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  :طرق إعداد قائمة التدفقات النقدیة   ١/٤/٢
إل ى أن ط رق إع داد قائم ة     ) ٤(یشیر المعیار المحاسبي الم صري رق م       

  :ین ھماتیقالتدفقات النقدیة تتمثل في طر

  :الطریقة غیر المباشرة: أوًال
م  ن أس  اس ) ص  افي ال  دخل(ف  ي ھ  ذه الطریق  ة ی  تم تع  دیل ن  اتج الن  شاط   

االستحقاق إلى األساس النقدي بدًال من تعدیل مفردات قائمة الدخل، ویتم تعدیل  
الت ي خف ضت ص افي ال دخل      صافي الدخل ف ي ھ ذه الطریق ة بإض افة العناص ر             

إال أنھا لم تستلزم استخدام للنقدیة وطرح العناصر التي     وفقًا ألساس االستحقاق    
زادت صافي الدخل وفقًا ألساس االستحقاق إال أنھا لم یترتب علیھا إضافة إلى          
النقدیة وسوف یتناول المؤلف فیم ا یل ي كیفی ة اس تخدام الطریق ة غی ر المباش رة          

  :في إعداد قائمة التدفقات النقدیة
  : من األنشطة التشغیلیةتحدید صافي التدفق النقدي) أ

م ن األن شطة الت شغیلیة ی تم تع دیل ص افي           لتحدید ص افي الت دفق النق دي      
الدخل بإجراء التسویات الخاصة بالعناصر التي تدخل في تحدید ص افي ال دخل            

  : على النقدیة زیادة أو نقصًا ومن ھذه التسویات ما یليتؤثرولكنھا ال 
ن  ضوب لألص  ول غی  ر   إض  افة إھ  الك األص  ول الثابت  ة وم  صروف ال     )١(

 للموارد الطبیعیة وم صروف إھ الك خ صم          ومصروف النفاد  الملموسة
 .إصدار السندات
 ھ  ذه العناص  ر بأنھ  ا ال یترت  ب علیھ  ا أی  ة ت  دفقات نقدی  ة   وتتمی  ز

خالل الفترة المحاسبیة إال أنھا تعتبر من المصروفات التي یتم خ صمھا   
مما یؤدي إل ى  ) حالرب(في قائمة الدخل قبل الوصول إلى صافي الدخل      

تخفیض صافي الدخل ویتطلب األمر إضافتھا مرة أخرى إلزال ة أثرھ ا    
  .واإلبقاء على التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
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١٧  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

الت ي تعب ر ع ن    ) قصیرة األجل(إضافة الزیادة في االلتزامات المتداولة     )٢(
ت  دفقات نقدی  ة داخل  ة أو ع  دم س  داد مب  الغ بع  ض النفق  ات أو الخ  دمات       

 :مل االلتزامات المتداولة ما یليوتش
 . أوراق الدفع– المصروفات المستحقة – ضرائب مستحقة –الدائنین 

حی ث یعب ر ذل ك      ) بخالف النقدی ة  (النقص في األصول المتداولة     إضافة   )٣(
 :عن تحصیل مبالغ من العمالء وتشمل األصول المتداولة ما یلي

 . أوراق القبض– المصروفات المقدمة – المخزون  السلعي –ین نالمد
ال نقص ف ي االلتزام ات المتداول ة باعتبارھ ا أنھ ا تعب ر ع ن س داد              طرح )٤(

 .مبالغ الموردین والغیر
ال  سحب عل  ى  / النقدی  ة(ط  رح الزی  ادة ف  ي األص  ول المتداول  ة بخ  الف     )٥(

 ).المكشوف
واالس تثمارات طویل ة    إضافة خسائر بیع اآلالت والمع دات والممتلك ات          )٦(

 . تدفقات نقدیةاألجل باعتبار أنھا ال تمثل
ط  رح أرب  اح بی  ع اآلالت والمع  دات والممتلك  ات واالس  تثمارات طویل  ة    )٧(

 .األجل باعتبارھا أنا ال تمثل تدفقات نقدیة
 .إضافة إھالك عالوة إصدار السندات باعتبارھا ال تمثل تدفقات نقدیة )٨(

  :ویمكن للمؤلف توضیح ما سبق من خالل القائمة التالیة
  ××    صافي الدخل

      :ھیضاف إلی
    ××  إھالك األصول الثابتة

ال   شھرة، ح   ق (م   صروفات ن   ضوب األص   ول غی   ر الملموس   ة  
  )االبتكار

××    

    ××  مصروف النفاد للموارد الطبیعیة
    ××  إھالك خصم إصدار السندات

    ××  نقص األصول المتداولة
    ××  زیادة االلتزامات المتداولة
    ××  خسائر بیع األصول الثابتة
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١٨  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

      :یطرح منھ
    ××  إھالك عالوة إصدار السندات

    ××  زیادة األصول المتداولة
    ××  نقص االلتزامات المتداولة
    ××  أرباح بیع األصول الثابتة

    ××  أرباح بیع االستثمارات طویلة األجل
  ××    صافي التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة التشغیلیة

  :ستثماریةتحدید صافي التدفق النقدي من األنشطة اال) ب
  :النقدیة المرتبطة باألنشطة االستثماریة تتضمن ما یليالتدفقات 

قیمة ما یتم تحصیلھ نقدًا مقابل بیع االستثمارات طویلة األجل وتشمل تل ك            )١(
االستثمارات كل من األراضي المحتفظ بھا بھدف التوسعات في الم ستقبل       

وعن د  وكذلك شراء أسھم شركات أخ رى وش راء س ندات ل شركات أخ رى          
 األج ل فھ ذا یعن ى ش راء اس تثمارات         حدوث زیادة في االستثمارات طویلة    

جدی  دة مم  ا یمث  ل ت  دفقًا نق  دیًا خارج  ًا، وبالت  الي الب  د م  ن إدراج  ھ ض  من         
التدفقات النقدیة الخارجة لمقابلة االحتیاجات االستثماریة م ا ل م تك ن ھن اك         

ت ائتمانی ة أو  معلومات إضافیة تشیر إلى أن ھذه الزی ادة ق د تم ت بت سھیال     
على الحساب حیث أنھ في مثل ھذه الحال ة فإنھ ا ال ت دخل ض من الت دفقات           

 .الخاصة باألنشطة االستثماریة إال بالقدر الذي تم سداده نقدًا
 طویلة األجل فھو یشیر إلى أن اتأما إذا كان ھناك نقص في االستثمار   

 االس تثمارات، أم ا   ھناك جزء من ھذه االستثمارات قد تم بیعھ وھو یمث ل تكلف ة    
ج ض من  عن القیمة التي تم بیعھ بھ ا فھ ي تمث ل الت دفق النق دي ال داخل ال ذي ی د           

  .األنشطة االستثماریة

  أي أن التدفق النقدي من بیع االستثمارات طویلة األجل
 أرباح بیع االس تثمارات طویل ة األج ل         )+ (النقص في االستثمارات   = 
  ألجلخسارة بیع االستثمارات طویلة ا) -(
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١٩  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

التغیرات في أرصدة الممتلكات واآلالت والمعدات وینبغي التفرقة          )٢(
 :یلي بین ما

  :حدوث زیادة في أرصدة الممتلكات واآلالت والمعدات) أ
وفي ھذه الحالة الزیادة تعكس تكلفة اآلالت والمعدات الت ي ت م ش راؤھا             

ل  شراء ھ  ذه  نق  دیًا خارج  ًا  خ  الل الفت  رة المحاس  بیة وتمث  ل ھ  ذه الزی  ادة ت  دفقًا       
العناصر خاصة ف ي حال ة ع دم وج ود معلوم ات ع ن وج ود ت سھیالت ائتمانی ة                   

  .للحصول على الممتلكات واآلالت والمعدات

معلومات تفی د بأن ھ ت م ال تخلص م ن ج زء م ن الممتلك ات         توافرت  أما إذا   ) ب
  :واآلالت والمعدات أثناء الفترة المحاسبیة

  :د كاآلتيفإن قیمة مشتریات اآلالت والمعدات تتحد

  مشتریات اآلالت والمعدات
تكلف   ة اآلالت والمع   دات الت   ي ت   م    + الزی   ادة ف   ي اآلالت والمع   دات    = 

  التخلص منھا
  

 حدوث نقص في اآلالت والمعدات فھذا یعنى أنھ قد تم بی ع  أما في حالة 
اآلالت والمعدات ویمثل النقص في ھذه الحالة تكلف ة اآلالت والمع دات المباع ة     

  :د قیمة البیع كاآلتيویمكن تحدی

  قیمة بیع اآلالت والمعدات
–( أرباح بیع اآلالت والمعدات )+(النقص في قیمة اآلالت والمعدات      = 
   خسائر بیع اآلالت والمعدات)

  
ثل قیمة بیع اآلالت والمعدات تدفقًا نقدیًا داخًال لألنشطة االستثماریة  موت

 بی  ع باآلج  ل أو بت  سھیالت خاص  ة م  ا ل  م یك  ن ھن  اك معلوم  ات تفی  د بأن  ھ ق  د ت  م  
  .ائتمانیة

  :ویمكن للمؤلف توضیح ما سبق من خالل القائمة التالیة
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٢٠  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

      :التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
      :     التدفقات الداخلة

    ××  من بیع األصول الثابتة  
    ××  من بیع االستثماریات المالیة  
وح   ة م   ن تح   صیل قیم   ة الق   روض طویل   ة األج   ل الممن  

  للغیر
××  

    
××  

      :     التدفقات الخارجة
    ××  لشراء األصول الثابتة  
    ××   المالیةاالستثماراتلشراء   
  ××  كقروض طویلة األجل مقدمة للغیر  

    )××(  

  ××    صافي التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
  
  :تحدید صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة) جـ

رتبط التدفقات النقدیة لألنشطة التمویلیة بالتغیرات في حسابات كل من ت
االلتزام  ات طویل  ة األج  ل وح  سابات حق  وق الملكی  ة وعن  د معالج  ة األن  شطة         

  :التمویلیة یجب مراعاة ما یلي
  

  :قرض السندات والقرض طویلة األجل األخرى) ١(
رات  والق  روض طویل  ة األج  ل إص  داتمث ل الزی  ادة ف  ي ق  رض ال  سندات   

تدفقات نقدیة داخلة، أما النقص في قرض السندات تعتبر  وفي ھذه الحالة جدیدة
  .فھو یشیر إلى سداد السندات أو جزء منھا وبالتالي تمثل تدفقًا نقدیًا خارجًا

  :ملحوظة ھامة
ھناك زیادة في السندات والقروض طویل ة األج ل األخ رى وق د     إذا كان  

ه الزیادة قد استخدمت ف ي ش راء اآلالت    ورد ضمن المعلومات اإلضافیة أن ھذ     
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٢١  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

والمعدات فف ي ھ ذه الحال ة ال تعتب ر ھ ذه الزی ادة ت دفقات نقدی ة ض من األن شطة            
  .التمویلیة

  :أسھم رأس المال) ٢(
 زیادة القیمة األسمیة ألسھم رأس المال إص دار أس ھم جدی دة وی تم        رتشی

مدفوعة مضافًا إلیھا تحدید قیمة ھذه الزیادة من خالل زیادة رأس مال الزیادة ال  
لزیادة في القیمة األسمیة ألسھم رأس المال ویمثل مجموعھم تدفق نقدي داخل      ا
  .ألنشطة التمویلیةل

أما إذا حدث نقص في القیمة األسمیة ألس ھم رأس الم ال فھ ذا یعن ى أن       
وھ  ذا ) الخزان  ةأس ھم  ( ب  شراء ج زءًا م  ن أس  ھمھا  الوح دة االقت  صادیة ق د قام  ت  

  . نقدي خارج یجب إدراجھ ضمن األنشطة التمویلیةالنقص یمثل تدفق

  :التغیر في األرباح المحتجزة) ٣(
ی  تم االس  تفادة م  ن التغی  رات ف  ي رص  ید األرب  اح المحتج  زة ف  ي معرف  ة  

  :األرباح الموزعة على حملة األسھم كاآلتي
Û   المحتج  زة م  ساویًا إذا ك  ان التغی  ر بالزی  ادة ف  ي رص  ید ح  ساب األرب  اح

اویًا لصافي الخسارة فإن ذلك یعنى عدم إجراء أي لصافي الدخل أو مس 
 .توزیعات من األرباح الخاصة بالفترة المحاسبیة على حملة األسھم

Û            إذا ك ان التغی ر بالزی ادة ف ي رص ید ح ساب األرب اح المحتج زة أق ل م ن
الفرق یمثل ما تم توزیعھ على حملة صافي الدخل للفترة المحاسبیة فإن 

 .اسبیةاألسھم خالل الفترة المح
Û                إذا كان التغیر ب النقص ف ي رص ید ح ساب األرب اح المحتج زة م ع ع دم

تحقیق خسارة ففي ھذه الحالة یكون م ا ی تم توزیع ھ عل ى حمل ة األس ھم          
 ص  افي ال  دخل م  ضافًا إلی  ھ مق  درا ال  نقص ف  ي رص  ید ح  ساب      م  ساویًا

 .األرباح المحتجزة
  :ویمكن للمؤلف توضیح ما سبق من خالل القائمة التالیة

      :دفقات النقدیة من األنشطة االستثماریةالت
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٢٢  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

      :     التدفقات الداخلة
    ××  أسھم الشركةمن بیع   
  ××  إصدار سندات أو قروض طویلة األجلمن   

    ××  
      :     التدفقات الخارجة

    ××  لسداد الدیون طویلة األجل  
    ××  الشركة ألسھمھا من السوقلشراء   
    ××  ازةلسداد قیمة األسھم الممت  
  ××  لدفع توزیعات األرباح للمساھمین  

    )××(  
  ××    صافي التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

التمویلی ة یمك ن   و مكون ات األن شطة الت شغیلیة واالس تثماریة       وبعد تحدید 
  :عرض نموذج عام لقائمة التدفقات النقدیة كاآلتي

      :ة التشغیلیةالتدفقات النقدیة الناتجة من األنشط: أوًال
      صافي الدخل  

  ××    تعدیالت لتسویة صافي الدخل
      :یضاف إلیھ

    ××  إھالك األصول الثابتة  
    ××  إھالك األصول غیر الملموسة  
    ××  إھالك خصم إصدار السندات  
    ××  خسائر بیع األصول الثابتة  
    ××  خسائر بیع استثمارات مالیة  
    ××  ة العمالت األجنبیتقییمخسائر   
    ××  المخصصات  
    ××  النقص في المدینین  
    ××  النقص في أوراق القبض  
    ××  النقص في المخزون السلعي  
    ××  النقص في المصروفات المدفوعة مقدمًا  
    ××  الزیادة في الدائنین  
    ××  الزیادة في أوراق الدفع  
  ××  الزیادة في االلتزامات  المستحقة  

××  

ل 
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٢٣  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  :یطرح منھ
  

    )××(  ھالك عالوة إصدار السنداتإ  
    )××(  أرباح بیع أصول ثابتة  
    )××(  أرباح بیع استثمارات مالیة   
    )××(  أرباح تقییم العمالت األجنبیة  
    )××(  الزیادة في المدینین  
    )××(  الزیادة في أوراق القبض  
    )××(  الزیادة في المخزون السلعي  
    )××(   مقدمًاالزیادة في المصروفات المدفوعة  
    )××(  النقص في حسابات  الدائنین  
    )××(  النقص في االلتزامات المستحقة  
  )××(  النقص في حسابات أوراق الدفع  

    )××(  
××     صافي التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة التشغیلیة الجاریة

)١(  

  :التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة االستثماریة: ثانیًا
    

    ××  متحصالت من بیع أصول ثابتة  
    ××  متحصالت من بیع االستثمارات المالیة  
    ××  تحصیل قیمة القروض التي منحت للغیر  
    ××  فوائد دائنة محصلة  
  ××  توزیعات محصلة  

    ××  
    )××(  مدفوعات لشراء أصول ثابتة  
    )××(  مدفوعات لشراء استثمارات مالیة  
    )××(  منح قروض للغیر  

    )××(  
××     صافي التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة االستثماریة

)٢(  
      :التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة: ثالثًا

    ××  متحصالت من بیع أسھم الشركات  
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٢٤  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  ××  متحصالت من إصدار سندات أو قروض طویلة األجل  
    ××  

    )××(  مدفوعات لسداد قیمة األسھم الممتازة  
  )××(  توزیعات األرباح المدفوعة للمساھمین  

    )××(  
××     صافي التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة التمویلیة

)٣(  
في النقدیة وما ف ي حكمھ ا خ الل    ) أو النقص( صافي الزیادة   ٣+٢+١

  الفترة
  ××  

  ××    النقدیة وما في حكمھا في بدایة الفترة+  
  ××    یة الفترة   النقدیة وما في حكمھا في نھا

  :العملیات غیر النقدیة   ١/٤/٣
یت  ضح أن قائم  ة الت  دفقات النقدی  ة ق  د  ) ٤(وفق  ًا للمعی  ار المحاس  بي رق  م 

ركزت عل ى توض یح أث ر ك ل م ن األن شطة الت شغیلیة واالس تثماریة والتمویلی ة             
على النقدیة، وبالت الي ال یؤخ ذ ف ي االعتب ار عن د إع داد قائم ة الت دفقات النقدی ة                   

یات غیر النقدیة والت ي ال ت ؤثر عل ى النقدی ة وم ن أمثل ة تل ك العملی ات م ا               العمل
  :یلي

اقتناء اآلالت والمعدات عن طریق االلتزامات طویلة األجل أو إص دار            )١(
 .أسھم لسداد قیمتھا

 .الحصول على قرض طویل األجل لسداد قرض آخر طویل األجل )٢(
 .تحویل الدیون طویلة األجل إلى أسھم عادیة )٣(
 .سھم الممتازة إلى أسھم عادیةتحویل األ )٤(
 .ومعدات مثلیة وغیر مثلیةباآلالت مبادلة اآلالت والمعدات  )٥(
 .إصدار أسھم عادیة لسداد قیمة السندات )٦(

وبالرغم من أھمیة العملیات غیر النقدیة السابقة إال أنھ ا تعتب ر عملی ات             
م ن  جوھریة وی تم اإلف صاح عنھ ا م ن خ الل ج داول مرفق ة ب القوائم المالی ة أو                

  :المالیةخالل إدراجھا في المالحظات المرفقة للقوائم 
  :القواعد الھامة التي یجب أخذھا في االعتبار عند إعداد قائمة التدفقات النقدیة  ١/٤/٤

  :یجب مراعاة ما یليقائمة التدفقات النقدیة عند إعداد 
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٢٥  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  :صافي الدخل الذي یتم إجراء التعدیالت علیھ -١
  :ائب وتأخذ قائمة الدخل الشكل التاليھو صافي الدخل بعد الضر

    ××  المبیعـــــــات
    ××  تكلفة البضاعة المباعة  ) -(
  )××(  

    مجمل الربح  
  
××  

  )××(    مصروفات التشغیل  )-(
  ××    الدخل الناتج من التشغیل  

      إیراد أخرى  (+)
    ××  أرباح بیع استثمارات   
    ××  أرباح بیع أصول ثابتة  
    ××  فوائد الدائنةإیرادات ال  
  ××  إیرادات استثمارات  

    ××  
      :مصروفات أخرى  )-(

    ××  مصروفات الفوائد  
  ××  خسائر بیع أصول ثابتة  

    )××(  
  ××    صافي الدخل قبل الضرائب

  )××(    مصروفات الضرائب  )-(

  صافي الدخل بعد الضرائب
  

××  
  

ات النقدی  ة اإلع  الن ع  ن  عن  د إع  داد قائم  ة الت  دفقال یؤخ  ذ ف  ي االعتب  ار -٢
توزیع  ات األرب  اح وإنم  ا یؤخ  ذ ف  ي االعتب  ار التوزیع  ات النقدی  ة الت  ي       

  .دفعت فعًال نقدًا
) وغیرھا... اآلالت، المعدات، (مثل : ول الثابتةــألصلالك ــاإلھیحسب  -٣

  :كاآلتي
  

إذا ل        م توج        د آالت 
مباع       ة ی       تم إیج       اد 
اإلھ   الك ب   الفرق ب   ین   
قیم     ة اإلھ     الك ف     ي    

  .نیتینالمیزا

إذا كان    ت ھن    اك آالت مباع    ة یك    ون اإلھ    الك  
  :عبارة

      ××   مجمع إھالك آخر المدة
      ××  مجمع إھالك اآلالت المباعة(+) 

  ××      مجمع إھالك أول المدة) -(
      ××    اإلھــــالك  

  :كاآلتي: یتم حساب أرباح أو خسائر بیع اآلالت -٤
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٢٦  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  القیمة الدفتریة لآلالت  )-(  ثمن البیع
  :حیث أن القیمة الدفتریة لآلالت عبارة عن

  مجمع اإلھالك  )-(  تكلفة اآلالت   

  :كاآلتي: یتم تحدید ثمن شراء اآلالت -٥
  ××  اآلالت في آخر المدة. ت

  ××  اآلالت المباعة. ت  (+)
  ××  اآلالت أول المدة. ت  )-(

  ××  ثمن الشراء  
  :كاآلتي: یتم إیجاد التوزیعات النقدیة -٦

  ××  لمحتجزة أول المدةاألرباح ا
  ××  صافي الربح  (+)

  ××  األرباح المحتجزة آخر المدة  )-(
  ××  إجمالي التوزیعات  

  )××(  التوزیعات النقدیة المستحقة  )-(
  )××(  التوزیعات في صورة أسھم  )-(

  ××  التوزیعات النقدیة المدفوعة
  :)( مثـــال

فیما یلي المیزانیة العمومیة المقارنة لشركة اإلیمان التجاریة عن عامي 
٢٠٠٨/٢٠٠٩:  

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  بیــــــــان
      :األصـــــــول

  ٥٩٨٠٠  ٢٨٠٠٠  النقدیة
  ٦٠٠٠٠  ٤٠٠٠٠  أوراق القبض

  ٦٠٠٠  ١٤٠٠٠  حسابات المدینون
  ٦٠٠٠٠  ٨٠٠٠٠  المخزون السلعي

  ٣٢٠٠  ٢٠٠٠  مصروفات مقدمة
  ٢٦٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠٠  اآلالت

  )٣٩٠٠٠(  )٢٤٠٠٠(  مجمع إھالك اآلالت
  ٤١٠٠٠٠  ٣٤٠٠٠٠  إجمالي األصول

      :االلتزامات وحقوق الملكیة
  ٣١٠٠٠  ٤٦٨٠٠  أوراق الدفع
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٢٧  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  ٣٠٠٠  --  فوائد مستحقة
  ١٤٠٠٠  ١٣٢٠٠  مصروف الضرائب المستحقة

  ١٠٠٠٠  --  توزیعات نقدیة مستحقة
  ١٦٠٠٠  --  قروض طویلة األجل

      :ة األسھمحقوق حمل
  ٢٢٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠٠  رأس مال األسھم العادیة

  ٢٤٠٠٠  ٢٠٠٠٠  رأس مال الزیادة المدفوعة
  ٩٢٠٠٠  ٦٠٠٠٠  أرباح محتجزة

  ٤١٠٠٠٠  ٣٤٠٠٠٠  إجمالي االلتزامات وحقوق الملكیة
  

  :وفیما یلي البیانات المتعلقة بقائمة الدخل
فات ، م  صرو١٢٠٠٠٠، تكلف  ة الب  ضاعة المباع  ة  ٢١٤٠٠٠المبیع  ات 
 بدون مصروف اإلھ الك، م صروفات إھ الك اآلالت          ٢٠٠٠٠التشغیل  
  .١٤٠٠٠، الضرائب ٣٠٠٠، مصروف الفوائد ١٥٠٠٠

  :وإلیك المعلومات التالیة
 ج١٠٠٠٠أعلنت الشركة عن توزیعات نقدیة مقدارھا  -١
 ج١٦٠٠٠اآلجل قیمتھ حصلت الشركة على قرض طویل  -٢
 .ناء اآلالتج للسھم القت١٢سھم بمبلغ ٢٠٠٠أصدرت الشركة  -٣

  .إعداد قائمة التدفقات النقدیة باستخدام الطریقة غیر المباشرة: المطلوب
  احلل

یتطل ب إع  داد قائم  ة الت  دفقات النقدی  ة باس  تخدام الطریق  ة غی  ر المباش  رة   
  :إتباع الخطوات التالیة

  :تحدید صافي الدخل من خالل إعداد قائمة الدخل كاآلتي) ١(
  ٢١٤٠٠٠    المبیعــــــات

  )١٢٠٠٠٠(     تكلفة البضاعة المباعة)-(
  ٩٤٠٠٠    مجمل الربح

      المصروفـــات)  -(
ب      دون م      صروفات  (م      صروفات الت      شغیل    
  )اإلھالك

٢٠٠٠٠    

    ١٥٠٠٠  مصروفات إھالك اآلالت  
  ٣٠٠٠  مصروفات الفوائد  

    )٣٨٠٠٠(  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


برنامج التسویق  ة بنھامركز التعلیم المفتوح بجامع

   

 
 

٢٨  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  ٥٦٠٠٠    الدخل قبل الضرائب
  ١٤٠٠٠    الضــــرائــــب)   -(

  ٤٢٠٠٠    صافي الدخل
  
  :تحدید التغیر في النقدیة) ٢(

ی  شمل ذل  ك النقدی  ة باإلض  افة إل  ى ش  بیھات النقدی  ة ویتمث  ل التغی  ر ف  ي      
  : كاآلتي٢٠٠٩، وعام ٢٠٠٨النقدیة في مقدار الفرق بین النقدیة في عام 

          ٢٠٠٩      ٢٠٠٨  
    التغیر  

  ٥٩٨٠٠    ٢٨٠٠٠        النقدیة
  +٣١٨٠٠  

          .--       --     --   )أن وجدت(أذون  الخزانة 
        صافي التغیر في النقدیة وشبیھاتھا

  +٣١٨٠٠  

تحدی  د مق  دار التغی  ر ف  ي ك  ل عن  صر م  ن عناص  ر األص  ول وااللتزام  ات      ) ٣(
  :وحقوق الملكیة كاآلتي

  مقدار التغیر  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  بیـــــــــان
        األصـــــــــول

  ٢٠٠٠٠+  ٦٠٠٠٠  ٤٠٠٠٠  أوراق القبض
  ٨٠٠٠-  ٦٠٠٠  ١٤٠٠٠  حسابات المدینون
  ٢٠٠٠٠-  ٦٠٠٠٠  ٨٠٠٠٠  المخزون السلعي

  ١٢٠٠+  ٣٢٠٠  ٢٠٠٠  مصروفات مقدمة
  ٦٠٠٠٠+  ٢٦٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠٠  آالت

  ١٥٠٠٠+  )٣٩٠٠٠(  )٢٤٠٠٠(  مجمع إھالك اآلالت
        :االلتزامات وحقوق الملكیة

  ١٥٨٠٠-  ٣١٠٠٠  ٤٦٨٠٠  أوراق الدفع
  ٣٠٠٠+  ٣٠٠٠  --  فوائد مستحقة

  ٨٠٠+  ١٤٠٠٠  ١٣٢٠٠  لمستحقةمصروفات الضرائب ا
  ١٠٠٠٠+  ١٠٠٠٠  --  توزیعات نقدیة مستحقة

  ١٦٠٠٠+  ١٦٠٠٠  --  قرض طویل األجل
  ٢٠٠٠٠+  ٢٢٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠٠  رأس مال األسھم العادیة

  ٤٠٠٠+  ٢٤٠٠٠  ٢٠٠٠٠  رأس مال الزیادة المدفوعة
  ٣٢٠٠٠+  ٩٢٠٠٠  ٦٠٠٠٠  أرباح محتجزة
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٢٩  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  :التشغیلیةتحدید التدفقات النقدیة من األنشطة ) ٤(
  ٤٢٠٠٠    صافي الدخل
      :یضاف إلیھ

    ١٥٠٠٠  إھالك اآلالت
    ٨٠٠٠  النقص في المدینون

    ٢٠٠٠٠  النقص في المخزون السلعي
    ٣٠٠٠  الزیادة في الفوائد المستحقة

    ٨٠٠  الزیادة في الضرائب المستحقة
      :یخصم منھ

    ٢٠٠٠  الزیادة في أوراق القبض
    ١٢٠٠  لمقدمةالزیادة في المصروفات ا
    ١٥٨٠٠  النقص في أوراق الدفع

  ٥١٨٠٠    صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

  تحدید صافي التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة) ٥(
  ج٣٦٠٠٠  

  :وتم حسابھا كاآلتي
  ٢٠٠٠٠) = ٢٠٠٠٠٠ – ٢٢٠٠٠٠= (قیمة األسھم المصدرة ) أ

  ٤٠٠٠٠=      رأس مال الزیادة المدفوع(+) 
              ٢٤٠٠٠  

  ج٦٠٠٠٠) = ٢٠٠٠٠٠ – ٢٦٠٠٠٠= (قیمة اآلالت المشتراة ) ب
  

   شراء آالت عن طریق إصدار أسھم٢٤٠٠٠
تعتبر ضمن العملیات االستثماریة غیر المالیة  

  وال توضع ضمن قائمة التدفقات النقدیة

   شراء آالت نقدًا٣٦٠٠٠
  یعتبر تدفق نقدي خارج

  .زیعات نقدیة ولم یتم دفعھا وبالتالي یتم إھمالھا تمامًاتم اإلعالن عن تو) ٦(
  تحدید صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة) ٧(

  ج١٦٠٠٠  
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٣٠  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

وفي ضوء ما سبق یمكن إعداد قائمة التدفقات النقدیة باستخدام الطریقة  
  :غیر المباشرة كاآلتي

      :التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة) ١(
  ٤٢٠٠    دخلصافي ال

      :یضاف إلیھ
    ١٥٠٠٠  إھالك اآلالت

    ٨٠٠٠  النقص في المدینون
    ٢٠٠٠٠  النقص في المخزون السلعي

    ٣٠٠٠  الزیادة في الفوائد المستحقة
  ٨٠٠  الزیادة في الضرائب المستحقة

    ٤٦٨٠٠  
      :یخصم منھ

    ٢٠٠٠٠  الزیادة في أوراق القبض
    ١٢٠٠  الزیادة في المصروفات المقدمة

  ١٥٨٠٠  النقص في أوراق الدفع
    )٣٧٠٠٠(  

  )١  (٥١٨٠٠    صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
      :النقدیة من األنشطة االستثماریةالتدفقات ) ٢(

    )٣٦٠٠٠(  آالت مشتراة نقدًا
  )٢)(٣٦٠٠٠(    صافي التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

  :من األنشطة التمویلیةالتدفقات النقدیة ) ٣(
    

    ١٦٠٠٠  الحصول على قرض طویل األجل
  ١٦٠٠٠    صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

  ٣١٨٠٠    ٣ + ٢ + ١في النقدیة ) الزیادة(التغیر 
  ٢٨٠٠٠    رصید النقدیة أول الفترة+ 

  ٥٩٨٠٠    رصید النقدیة آخر الفترة

  :رةـــاشـــة المبــــریقـــالط: ثانیًا
طبقًا لھذه الطریقة یتم تحویل كل بند م ن بن ود قائم ة ال دخل م ن أس اس             

 علیھ  ا طریق  ة قائم  ة ال  دخل،  قاالس  تحقاق إل  ى األس  اس النق  دي، وم  ن ث  م یطل     
ك  ل م  ن المتح  صالت النقدی  ة والم  دفوعات   وبموج  ب ھ  ذه الطریق  ة ی  تم تحدی  د   
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٣١  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

في صافي ما متمثًال النقدیة المتعلقة بأنشطة التشغیل الجاریة، ویكون الفرق بینھ
  .التدفقات النقدیة الناتجة من أنشطة التشغیل الجاریة

تكون ال شركات الت ي ت ستخدم    ) ٧(وطبقًا للمعیار المحاسبي الدولي رقم  
 بالتقریر ب صورة منف صلة ع ن أن واع     – كحد أدنى  –الطریقة المباشرة ملتزمة    

  :تشغیلالمتحصالت والمدفوعات النقدیة التالیة المرتبطة بنشاط ال

  :المتحصــــالت
بم  ا فیھ  ا االس  تئجارات والت  راخیص،    (النقدی  ة المح  صلة م  ن العم  الء     )١(

 ).وخالفھ
 .لتوزیعات المحصلةواالفوائد  )٢(
 .المتحصالت النقدیة التشغیلیة األخرى، أن وجدت )٣(

  :المـــدفـــــوعــــات
بما فیھم موردي  (النقدیة المسددة للعاملین وموردي البضائع والخدمات        )١(

 ).ت التأمین واإلعالن وخالفھخدما
 .الفوائد المسددة )٢(
 .ضرائب الدخل المسددة )٣(
 .المدفوعات النقدیة التشغیلیة، إن وجدت )٤(

  :ممیزات تطبیق الطریقة المباشرة
  : ھذه الطریقة بالعدید من الممیزات من أھمھا ما یليتتمیز

الھ   دف م   ن إع   داد القائم   ة، وال   ذي یتمث   ل ف   ي ع   رض       اتفاقھ   ا م   ع   )١(
لمدفوعات النقدی ة ب شكل تف صیلي وواض ح، مم ا ی ساعد          المتحصالت وا 

 .في عملیة تحلیل  البیانات
إفصاحھا عن المبالغ النقدیة التي تتدفق داخل وخ ارج الم شروع ب سبب              )٢(

العملی  ات الت  شغیلیة ف  العرض بھ  ذه الطریق  ة ی  وفر للمحاس  بین وخاص  ة   
ارج ة  محللي االئتمان مقیاسًا أفضل لحجم الت دفقات النقدی ة الداخل ة والخ       

والت  ي یك  ون للمن  شأة رقاب  ة وت  أثیر علیھ  ا بدرج  ة م  ا، فالمخ  اطر الت  ي     
أكث ر  یتعرض لھا المقرضون تتعلق بالتقلب ات ف ي النقدی ة م ن العملی ات        

من ارتباطھا بالتقلبات في صافي الدخل، لذلك فإن المعلومات عن حجم   
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٣٢  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

ة النقدیة الداخلة أو الخارجة یعتب ر م ن األم ور الھام ة ف ي تقری ر طبیع               
 .ھذه التقلبات

  :االنتقادات الموجھة للطریقة المباشرة
زم ة لت وفیر   یؤخذ على ھذه الطریقة أنھا تنط وي عل ى تكلف ة إض افیة ال        

البیان  ات الخاص  ة بالمتح  صالت والم  دفوعات النقدی  ة لك  ل بن  د م  ن بن  ود قائم  ة     
الدخل بصورة مباش رة، حی ث أن ھ ی صعب ت وفیر مث ل ھ ذه البیان ات م ن ال نظم                 

  .ة المطبقة حالیًاالمحاسبی
وفیم  ا یل  ي كیفی  ة تحدی  د المتح  صالت النقدی  ة والم  دفوعات النقدی  ة م  ن    

  :خالل تعدیل بنود قائمة الدخل
      :النقدیة من المبیعاتالمقبوضات ) ١(

  ××    المبیعات وفقًا ألساس االستحقاق
      :یضــاف إلیھ

    ××  النقص في حسابات المدینین 
    ××  النقص في حساب أوراق القبض

      :یطـــرح منھ
    )××(  الزیادة في حسابات المدینین 

    )××(  الزیادة في حساب أوراق القبض

    ××  المتحصالت النقدیة من المبیعات

  :المدفوعات النقدیة للمشتریات) ٢(
  :أو  المدفوعات النقدیة للموردین

    

  ××    تكلفة البضاعة المباعة
      :یضاف إلیھ

    ××  نینالنقص في حسابات الدائ
    ××  النقص في حساب أوراق الدفع

    ××  الزیادة في المخزون السلعي
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٣٣  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

      :یطرح منھ
    )××(  الزیادة في حسابات  الدائنین 
    )××(  الزیادة في حساب أوراق الدفع

    )××(  النقص في المخزون السلعي
    ××  المدفوعات النقدیة الخاصة بالمشتریات

      :مدفوعة نقدًامصروفات التشغیل األخرى ال) ٣(
  ××    المصروفات اإلداریة والتسویقیة

      :یضاف إلیھ
    ××  الزیادة في المصروفات المقدمة

    ××  النقص في المصروفات المستحقة
      :یطرح منھ

    )××(  إھالك األصول الثابتة
    )××(  إھالك األصول غیر الملموسة

    )××(  إھالك خصم إصدار السندات
    )××(  لثابتةخسائر بیع األصول ا

    )××(  النقص في المصروفات المقدمات
    )××(  الزیادة في المصروفات المستحقة
    ××  مصروفات التشغیل النقدیة األخرى

  :)( مثـــال

المطل  وب إع  داد قائم  ة الت  دفقات النقدی  ة ) ١(ب  الرجوع إل  ى المث  ال رق  م 
  باستخدام الطریقة المباشرة؟

 احلل
  :ة من العمالءحساب المتحصالت النقدی) ١(

  ٢١٤٠٠٠      المبیعــــــات    
  )٢٠٠٠٠(    الزیادة في أوراق القبض  )-(

  ٨٠٠٠٠    النقص في المدینون  (+)
  ٢٠٢٠٠٠  المتحصالت النقدیة من العمالء

  :حساب المدفوعات النقدیة للموردین) ٢(
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٣٤  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  ١٢٠٠٠٠      البضاعة المباعة. ت  
  )٢٠٠٠٠(  النقص في المخزون السلعي  )-(

  ١٥٨٠٠    أوراق الدفعالنقص في  (+)
١١٥٨٠٠  

  :حساب المدفوعات النقدیة لمقابلة مصروفات التشغیل) ٣(
  ٢٠٠٠٠      مصروفات التشغیل

  ١٢٠٠  الزیادة في المصروفات  المقدمة(+) 
٢١٢٠٠  

  :حساب الضرائب المدفوعة نقدًا) ٤(
  ١٣٢٠٠   الضرائب المستحقة أول الفترة

  ٠٠٤٠١    الضرائب خالل الفترة(+) 
  ٢٧٢٠٠      إلجمـــالي        ا

  ١٤٠٠٠    المستحقة آخر المدةالضرائب ) -(
  ١٣٢٠٠        الضرائب المدفوعة نقدًا 

  قائمة  التدفقات النقدیة باستخدام الطریقة المباشرة
      :التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة) ١(

    ٢٠٢٠٠٠  المتحصالت النقدیة من العمالء
      :یطرح منھ

    )١١٥٨٠٠(   للموردینالمدفوعات النقدیة
    )٢١٢٠٠(  المدفوعات النقدیة لمقابلة مصروفات  التشغیل

    )١٣٢٠٠(  مدفوعات الضرائب المدفوعة نقدًا
  ٥١٨٠٠    صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

  :التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة) ٢(
    

    )٣٦٠٠٠(  آالت مشتراة نقدًا
  )٣٦٠٠٠(    النقدیة من األنشطة االستثماریةصافي التدفقات 

  :التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة) ٣(
    

    ١٦٠٠  الحصول على قرض طویل األجل
  ١٦٠٠٠    صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
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٣٥  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

      
  ٣١٨٠٠    في النقدیة) زیادة( التغیر ٣ + ٢ + ١

  ٢٨٠٠٠    رصید النقدیة في أول المدة+ 
  ٥٩٨٠٠    صید النقدیة آخر المدةر

  
التحلی  ل المحاس  بي لقائم  ة الت  دفقات النقدی  ة لتق  یم أداء الوح  دات       ١/٤/٣

  :االقتصادیة
یعرف التحلیل المحاسبي لقائمة التدفقات النقدیة بأنھ مجموعة من الن سب       
النقدیة المستمدة من قائمة التدفقات النقدیة للحصول على معلومات تساعد عل ى    

  .ألداء النقدي للوحدة االقتصادیةتقییم ا
  :ویھدف التحلیل المحاسبي لقائمة التدفقات النقدیة إلى ما یلي

 .تقییم المركز النقدي للوحدة االقتصادیة -١
 تمویلی ة  – اس تثماریة  –اختبار مدى كفاءة األنشطة المختلفة ت شغیلیة    -٢

 . داخل الوحدة االقتصادیة–
 .رة أصول المشروعتقییم مدى كفاءة إدارة المشروع في إدا -٣
  .تقییم مدى كفاءة السیاسات المالیة التي تتبعھا الوحدة االقتصادیة -٤

  :مزایا النسب المستمدة من قائمة التدفقات النقدیة
تتمیز النسب المستمدة من قائمة التدفقات النقدیة بالموضوعیة والقدرة  -١

عل    ى المقارن    ة والتج    انس والتعبی    ر ع    ن الق    یم الجاری    ة للوح    دة    
 .ادیةاالقتص

الربط بین التدفقات النقدیة م ن األن شطة المختلف ة للوح دة االقت صادیة            -٢
 ).التشغیلیة واالستثماریة والتمویلیة(

تساعد النسب المستمدة من قائم ة الت دفقات النقدی ة عل ى ت وفیر تحلی ل          -٣
لقائم   ة الت   دفقات النقدی   ة ی   ساعد الم   ستخدمین لھ   ا  إض   افي تف   صیلي 

 التركی ز عل ى المتغی رات والم ؤثرات     وخاصة المحلیین المالیین عل ى  
 .التي لھا تأثیر على التدفقات النقدیة
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٣٦  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

تساعد النسب النقدیة على تحقیق أھداف التحلی ل الم الي والت ي تتعل ق       -٤
بقیاس قدرة الوحدة االقتصادیة على تغطی ة االلتزام ات والت ي تحت اج           

 .إلى معرفة النقدیة المتوفرة لدیھا وااللتزامات المستحقة علیھا

 :النسب المستخرجة من قائمة التدفقات النقدیة ما یلي
  لنقدیةلتدفقات ا نسبة كفایة ا-١

  :وتحسب ھذه النسبة كما یلي
  التدفقات النقدیة من التشغیل

مدفوعات الدیون طویلة + التوزیعات + النفقات الرأسمالیة طویلة اآلجل 
  األجل

اتج  ة م  ن أن  شطة  وتوض  ح ھ  ذه الن  سبة م  دى كفای  ة الت  دفقات النقدی  ة الن   
الت شغیل لمواجھ  ة أعب  اء النفق  ات الرأس مالیة الالزم  ة للتوس  عات وس  داد ال  دیون   

  .طویلة األجل المستحقة ودفع توزیعات األرباح
 مؤشر جودة الربح -٢  صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

  صافي الربح  = 
 ت دفقات نقدی ة   ویعكس ھذا المؤشر مقدرة ربح المنشأة على تولی دھا ف ي   

  .من األنشطة التشغیلیة
 مؤشر جودة المبیعات -٣  صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

  صافي المبیعات  =
  

 مؤشر التدفق  -٤  التدفقات النقدیة الداخلة من األنشطة التشغیلیة
  إجمالي اإلیرادات  =النقدي

شأة وقدرتھا على تولید وتعكس ھذه النسبة جودة اإلیرادات المختلفة للمن
  .تدفقات نقدیة داخلة

 مؤشر تغطیة التدفقات النقدیة الكلیة -٥  صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
  التدفقات النقدیة الخارجة من األنشطة التمویلیة واالستثماریة  =

یعك  س ھ  ذا المؤش  ر م  دى ت  وافر ت  دفقات نقدی  ة م  ن األن  شطة الت  شغیلیة   
  .یع المتطلبات التمویلیة واالستثماریةلتغطیة جم

  صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة النقدیة الكلیة وزیعات مؤشر تغطیة الت-٦
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:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  إجمالي التوزیعات النقدیة  =
وتق  یس ھ  ذه الن  سبة م  دى كفای  ة الت  دفقات  النقدی  ة الت  شغیلیة ف  ي تغطی  ة   

  .التوزیعات النقدیة

  =  عدد سنوات السداد -٧  جمالي الدیون طویلة األجلإ
  التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة التشغیلیة

وتوض  ح ھ  ذه الن  سب ع  دد ال  سنوات الالزم  ة لتغطی  ة أو س  داد ال  دیون      
  .طویلة األجل وذلك باستخدام التدفقات النقدیة المتولدة ذاتیًا

  = نسبة التدفقات النقدیة من التشغیل إلى الخصوم المتداولة -٨
  دفقات النقدیة الناتجة من التشغیلالت

=  
  مؤشر الخصوم المتداولة

 ×١٠٠    = 
%  

 أسباب التغیرات في نسبة التداول، فعن دما تتج اوز      ةوتوضح ھذه  النسب   
نسبة التداول الواحد الصحیح فإن الزیادات أو التخفیضات المتساویة تؤدي إل ى     

وط  ًا أو تح  سن ف  ي انخف  اض أو تح  سن ن  سبة الت  داول وال تعك  س بال  ضرورة ھب
  .المرونة المالیة للشركة

   مؤشر تغطیة الفوائد المدفوعة-٩
+ الفوائد المدفوعة + صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 

  =  الضرائب
  الفوائد المدفوعة

ویعكس ھذا المؤش ر ق درة المن شأة عل ى دف ع الفوائ د وذل ك ع ن طری ق             
  .يالتدفقات النقدیة من النشاط الجار

   معامل التبادل النقدي التمویلي-١٠
  التدفقات النقدیة الداخلة من األنشطة التشغیلیة 

+ الفوائد + التدفقات النقدیة الخارجة من األنشطة التشغیلیة   =
  التوزیعات
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٣٨  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

ویعك  س ھ  ذا المعام  ل إل  ى أی  ة م  دى یمك  ن أن تغط  ى الت  دفقات النقدی  ة    
نقدی ة الالزم ة لعملی ة الت شغیل م ضافًا      الداخلة من األنشطة التشغیلیة متطلبات ال  

  .إلیھا الفوائد للمقرضین والتوزیعات للمساھمین

   عائد التدفق النقدي للسھم-١١
 التوزیعات النقدیة على األسھم –صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 

  =  الممتازة
  المتوسط المرجح لألسھم العادیة المتداولة

لمبل غ ال ذي یع ود عل ى ال سھم الع ادي الواح د م ن              ویعكس ھذا المؤشر ا   
  .صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة للمنشأة

   العائد النقدي على حقوق الملكیة-١٢
  صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 

=  
  إجمالي حقوق الملكیة

 نصیب أصحاب حقوق الملكیة من صافي التدفقاتویعكس ھذا المؤشر   
النقدیة من األنشطة التشغیلیة وبالتالي فإن ارتفاع ھ ذه الن سبة ی ؤدي إل ى زی ادة             

  .قدرة المنشأة على االستمرار والتنافس

   العائد النقدي على حقوق الملكیة-١٢
  صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة  صافي الربح

=  
  إجمالي االستثمارات

×  
  صافي الربح

دل لمعرفة مدى قدرة المنشأة على تغطیة أصولھا من ویستخدم ھذا المع
  ف ي  صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة وبالت الي ی ساعد ھ ذا المؤش ر             

  .تقییم األداء االقتصادي للمنشأة

  

  : التدفق النقدي الحر-١٤
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٣٩  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

ھو عبارة عن الفرق بین التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة التشغیلیة          
لنقدی ة الموجھ ة لالس تثمارات طویل ة األج ل ویفی د ھ ذا المؤش ر ف ي                والتدفقات ا 

  .قیاس مدى قدرة المنشأة على تولید التدفقات النقدیة

   نسبة االستثمار إلى التمویل-١٥
صافي التدفقات النقدیة من األنشطة 

  =   االستثماریة
  صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 

عتماد المنشأة في تمویل البرنامج االس تثمار لھ ا   تقیس ھذه النسبة مدى ا  
  ).كإصدار األسھم والسندات(على مصادر التمویل الخارجیة 
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:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  :الحـــــاالت التطبیقیـــة     ١/٥
  :حاالت تطبیقیة محلولة   ١/٥/١

  :)( حـــــالــــة

ع  ن ) من  ھ اهللا التجاری  ة(فیم  ا یل  ي المیزانی  ة العمومی  ة المقارن  ة ل  شركة  
 وك   ذلك قائم   ة ال   دخل ع   ن ال   سنة المالی   ة المنھی   ة ف   ي  ٢٠٠٩، ٢٠٠٨مي ع   ا
٣١/١٢/٢٠٠٩:  

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  بیــــــــان
      األصــــول
  ١٥٠٠٠  ٢٠٠٠٠  النقدیة

  ١٢٧٠٠٠  ٩٨٠٠٠  حسابات المدینون
  ١٢٢٠٠٠  ١١٢٠٠٠  المخزون السلعي

  ٣٠٠٠  ٤٠٠٠  التأمین المقدم
  ٥٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠  أراضي

  ٢٠٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠  مباني
  )٢٥٠٠٠(  )٢٠٠٠(  مخصص إھالك المباني

  ٢٣٠٠٠  ٢١٥٠٠٠  اآلالت
  )١٢٥٠٠٠(  )١٠٠٠٠٠(  مخصص إھالك اآلالت

  ٥٩٧٠٠٠  ٤٥٩٠٠٠  إجمالي األصول
      

      :االلتزامات وحقوق الملكیة
  ٨٢٠٠٠٠  ٨٠٠٠٠  حسابات الدائنون
  ٣٦٠٠٠  ٣٠٠٠٠  ضرائب مستحقة

  ٤٠٠٠  ٣٠٠٠  أجور ومرتبات مستحقة
  ١٨٠٠٠  ١٤٠٠٠   مستحقةالتزامات أخرى

  ١٠٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠  قرض طویل األجل
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٤١  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  بیــــــــان
  ٣٠٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠٠  رأس مال األسھم العادیة

  ١٥٠٠٠  --  رأس مال الزیادة المدفوعة
  ٤٢٠٠٠  ٣٢٠٠٠  األرباح المحتجزة

  ٥٩٧٠٠  ٤٥٩٠٠٠  إجمالي االلتزامات وحقوق الملكیة
  

  :وفیما یلي البیانات المتعلقة بقائمة الدخل
، م  صروفات ٥٥٠٠٠٠، تكلف  ة الب  ضاعة المباع  ة  ٨٠٠٠٠٠المبیع  ات 

  ١٦٠٠٠، الضرائب ٢٠٠٠٠٠التشغیل 

  :وفیما یلي المعلومات اإلضافیة
ج ١٥٠٠٠ج مع العلم ب أن تكلفتھ ا األص لیة    ٢٥٠٠تم بیع آلة نقدًا بمبلغ     -١

ج، أما باقي الزیادة في اآلالت فق د ت م ش رائھا         ١٢٠٠٠ومجمع إھالكھا   
 .نقدًا

 .ل اإلھالك وأرباح وخسائر بیع اآللةتشمل مصروفات التشغی -٢
 .ج٢٤٠٠٠تم اإلعالن ودفع توزیعات نقدیة على المساھمین قدرھا  -٣
) ج٥٠٠٠فیما ع دا مبل غ   (قیمة األسھم التي أصدرتھا الشركة ھذا العام        -٤

 .كان القتناء أراضي ومباني
 .جمیع المبیعات تم باألجل -٥

لطریقة غیر المباشرة، ووفقًا  إعداد قائمة التدفقات النقدیة باستخدام ا :المطلوب
  .لمفھوم كل الموارد

 احلل
  ٨٠٠٠٠٠    المبیعــــــات

  ٥٥٠٠٠٠    تكلفة البضاعة  المباعة
  ٢٥٠٠٠٠    مجمل الربح

      المصــروفــــات) -(
  ٢٠٠٠٠٠  مصروفات التشغیل

)٢٠٠٠٠٠(  
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٤٢  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

    

    ٥٠٠٠٠  
  )١٦٠٠٠(    الضرائب) -(
    ٣٤٠٠٠  

  
  :تحدید التغیرات النقدیة) ٢(

ی  شمل ذل  ك النقدی  ة باإلض  افة إل  ى ش  بیھات النقدی  ة ویتمث  ل التغی  ر ف  ي      
  : كاآلتي٢٠٠٩، وعام ٢٠٠٨النقدیة في مقدار الفرق بین النقدیة في عام 

         ٢٠٠٩      ٢٠٠٨    
  التغیر

  ١٥٠٠٠    ٢٠٠٠٠        النقدیة
  - ٥٠٠٠  

     .--      --      --    )إن وجدت(أذون الخزانة 
        وشبیھاتھاصافي التغیر في النقدیة 

  ٥٠٠٠٠  
تحدید مقدار التغیر في كل عنصر من عناص ر األص ول وااللتزام ات           ) ٣(

  :وحقوق الملكیة كاآلتي
  مقدار التغیر  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  بیــــــــان

        األصــــــــول
  ٥٠٠٠-  ١٥٠٠٠  ٢٠٠٠٠  النقدیة

  ٢٩٠٠٠+  ١٢٧٠٠٠  ٩٨٠٠٠  صافي المدینون
  ١٠٠٠٠+  ١٢٢٠٠٠  ١١٢٠٠٠  المخزون السلعي

  ١٠٠٠-  ٣٠٠٠  ٤٠٠٠  التأمین المقدم
  ٢٠٠٠٠+  ٥٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠  أراضي

  ١٠٠٠٠٠+  ٢٠٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠  مباني
  ٥٠٠٠+  )٢٥٠٠٠(  )٢٠٠٠٠(  مخصص إھالك المباني

  ١٥٠٠٠+  ٢٣٠٠٠٠  ٢١٥٠٠٠  اآلالت 
  ٢٥٠٠٠+  )١٢٥٠٠٠(  )١٠٠٠٠٠(  مخصص إھالك اآلالت
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٤٣  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

    ٥٩٧٠٠٠  ٤٥٩٠٠٠  إجمالي األصول
        لكیةااللتزامات وحقوق الم

  ٢٠٠٠+  ٨٢٠٠٠  ٨٠٠٠٠  حسابات الدائنون
  ٦٠٠٠+  ٣٦٠٠٠  ٣٠٠٠٠  ضرائب مستحقة

  ١٠٠٠+  ٤٠٠٠  ٣٠٠٠  أجور ومرتبات مستحقة
  ٤٠٠٠+  ١٨٠٠٠  ١٤٠٠٠  التزامات أخرى مستحقة

  --  ١٠٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠  قرض طویل األجل
  ١٠٠٠٠٠+  ٣٠٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠٠  رأس مال األسھم العادیة
  ١٥٠٠٠+  ١٥٠٠٠  --  رأس مال الزیادة المدفوع

  ١٠٠٠+  ٤٢٠٠٠  ٣٢٠٠٠  األرباح المحتجزة
    ٥٩٧٠٠٠  ٤٥٩٠٠٠  إجمالي االلتزامات وحقوق الملكیة

  :معالجة المعلومات اإلضافیة) ٤(
  :حساب خسائر بیع اآللة) أ(

   القیمة الدفتریة لآللة– ثمن البیع =  خسارة بیع اآللة

  ]ك مجمع اإلھال–التكلفة األصلیة [ – ثمن البیع =    
     =١٢٠٠٠ – ١٥٠٠٠ [– ٢٥٠٠[  
   خسارة٥٠٠ = ٣٠٠٠ – ٢٥٠٠ =    

ت ضاف عل ى ص  افي ال دخل للوص  ول إل ى ص افي الت  دفقات النقدی ة م  ن       
  .األنشطة التشغیلیة

  :حساب قیمة اآلالت المشتراة نقدًا) ب(
  )٢٠٠٨عام (اآلالت والمعدات أو المدة 

  ٢١٥٠٠٠  
  ١٥٠٠٠       اآلالت المباعة بالتكلفة  ) -(

  ٢٠٠٠٠٠    ت والمعدات الباقیة في الشركةاآلال
) = آخ  ر الم  دة  (٢٠٠٩وحی  ث أن رص  ید اآلالت والمع  دات ف  ي ع  ام    

  ج٢٣٠٠٠٠
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٤٤  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

 = ٢٠٠٠٠٠ – ٢٣٠٠٠= إذن قیم  ة اآلالت والمع  دات الم  شتراة نق  دًا 
  ج٣٠٠٠٠

ویعتب  ر ثم  ن ال  شراء ض  من الت  دفقات النقدی  ة الخارج  ة م  ن األن  شطة         
  .االستثماریة

  ج٢٤٠٠٠فع توزیعات نقدیة على المساھمین وقدره اإلعالن عن ود) جـ(
  . ضمن التدفقات النقدیة الخارجة من األنشطة التمویلیةیعتبر

  ج١٠٠٠٠٠=   ) ٢٠٠٠٠٠ – ٣٠٠٠٠٠= (قیمة األسھم المصدرة ) د(
  ١٥٠٠٠ =     رأس مال الزیادة المدفوع(+)   
                ١١٥٠٠٠  
ل شراء أراض ي ومب اني     ت أن جمیع األس ھم الت ي أص درتھا ال شركة كان         وحیث

  :ج فھذا یعنى أن٥٠٠٠فیما عدا 
  ج١١٥٠٠٠  قیمة األسھم المصدرة

  
  ج إصدار أسھم لشراء أراضي ومباني١١٠٠٠٠    إصدار أسھم نقدًا٥٠٠٠

       تعتبر عملیات استثماریة ومالیة غیر نقدیة  تدخل ضمن األنشطة التمویلیة
  
  ج٢٠٠٠٠ = ج٣٠٠٠٠ –ج ٥٠٠٠٠= قیمة األراضي المشتراة ) ھـ(

  ج١٠٠٠٠٠  =١٠٠٠٠٠ – ٢٠٠٠٠٠= المباني المشتراة 
  ١٢٠٠٠٠   إذن إجمالي قیمة األراضي والمباني المشتراة 

  :یتم تقسیمھا كاآلتي

 ش   راء أراض   ي ومب   اني  ١٢٠٠٠٠
ع   ن طری   ق إص   دار أس   ھم یعتب   ر     

  عملیات استثماریة غیر نقدیة

 ش    راء أراض    ي ومب    اني ١٠٠٠٠
نق      دًا ت      دخل ض      من األن      شطة    

  ثماریة ویعتبر تدفق خارجاالست
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٤٥  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

ویمك ن إع  داد قائم  ة الت  دفقات النقدی  ة باس  تخدام الطریق  ة غی  ر المباش  رة   
  :كاآلتي

  
      :التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة) ١(

  ٣٤٠٠٠    صافي الدخل
      :یضاف إلیھ

 إھ   الك آل   ة  ١٢٠٠٠+٢٥٠٠٠(إھ   الك آالت 
  )مباني

٣٧٠٠٠    

    ٥٠٠٠  إھالك مباني
    ٥٠٠   اآللةخسارة بیع

    ١٠٠٠  نقص تأمین مقدم
    ٢٠٠٠  زیادة الدائنون

    ٦٠٠٠  زیادة الضرائب المستحقة
    ١٠٠٠  زیادة أجور ومرتبات مستحقة

  ٤٠٠٠  التزامات أخرى مستحقة
    :یخصم منھ

٥٦٥٠٠  

    )٢٩٠٠٠(  زیادة المدینون
  )١٠٠٠٠(  زیادة المخزون

    
)٣٩٠٠٠(  

  ٥١٥٠٠    طة التشغیلیةصافي التدفقات النقدیة من األنش
الت        دفقات النقدی        ة م        ن األن        شطة   ) ٢(

  :االستثماریة
    

    ٢٥٠٠  ثمن بیع اآللة نقدًا
    )٣٠٠٠٠(  آالت مشتراة نقدًا

  )١٠٠٠٠(  أراضي ومباني مشتراة نقدًا
    صافي التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

)٣٧٥٠٠(  

      :التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة) ٣(
    ٥٠٠٠  إصدار أسھم نقدًا

    )٢٤٠٠٠(  توزیعات نقدیة مدفوعة
  )١٩٠٠٠(    صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

  )٥٠٠٠(    في النقدیة)  النقص( التغیر ٣+٢+١
  ٢٠٠٠    رصید النقدیة أول المدة+ 

  ١٥٠٠٠    رصید النقدیة آخر المدة

  :)( حـــــالــــة
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:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

ع  ن ) التجاری  ةالمج  د (العمومی  ة المقارن  ة ل  شركة  فیم  ا یل  ي المیزانی  ة  
  ٢٠٠٩، ٢٠٠٨ عامي

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  بیــــــــان
      األصــــــول
  ٦٥٠٠٠  ٦٠٥٠٠  النقدیة

  ٢٦٥٠٠  ٣٤٥٠٠  حسابات المدینون
  ٦١٠٠٠  ٦٢٥٠٠  المخزون السلعي

  ٤٧٥٠٠  ٤٠٠٠٠  تأمین مقدم
  ٦٥٠٠٠٠  ٤٥٠٠٠  استثمارات طویلة األجل

  ٢٧٠٠٠٠  ٢٤٥٠٠٠  اآلالت
  )٦٦٠٠٠(  )٦٠٠٠٠(  مخصص إھالك اآلالت

  ٢١٠٠٠  ٢٢٥٠٠  الشھرة
  ٤٩٠٠٠٠  ٤٥٠٠٠٠  إجمالي األصول

      االلتزامات وحقوق الملكیة
  ٦٠٠٠  ٥٠٠٠  حسابات الدائنون
  ٤٠٠٠  ٣٥٠٠  ضرائب مستحقة

  ١٠٠٠  ٢٥٠٠  إیجار مستحق
  ٢٠٠٠٠  ٤٠٠٠٠  قرض طویل األجل

  ٣٥٩٠٠٠  ٣١٥٠٠٠  رأس مال األسھم العادیة
  ٣٥٠٠٠  ٣٤٠٠٠  رأس مال الزیادة المدفوعة

  ٦٥٠٠٠  ٥٠٠٠٠  األرباح المحتجزة
  ٤٩٠٠٠٠  ٤٥٠٠٠٠  إجمالي االلتزامات وحقوق الملكیة

  

  :وفیما یلي البیانات المتعلقة بقائمة الدخل
ج، م    صروفات ٧٠٠٠٠، م    صروفات الت    شغیل  ٢٦٩٠٠٠المبیع    ات 

 ج، أرب    اح بی    ع آل    ة ٢٠٠٠٠، م    صروف ال    ضرائب  ٢٠٠٠الفوائ    د 
  .ج١٠٠٠٠٠ج، تكلفة البضاعة ٣٠٠٠

  :المعلومات اإلضافیة
، ٣٥٠٠٠ج في حین كانت تكلفتھا ١٣٠٠٠باعت الشركة آلة نقدًا بمبلغ   ) أ

 .ج٢٥٠٠٠ومجمع إھالكھا 
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:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

 .أعلنت الشركة عن توزیعات نقدیة وقامت بدفعھا نقدًا ) ب
  :حساب اآلتي على أساس أن الشركة تستخدم الطریقة المباشرة: المطلوب

 .ت  النقدیة من العمالءالمتحصال )١(
 .المدفوعات النقدیة للموردین )٢(
 .المدفوعات النقدیة لمصروفات التشغیل )٣(
 .المدفوعات النقدیة للضرائب )٤(
 .التوزیعات النقدیة على حملة األسھم )٥(
  .المتحصالت النقدیة عن إصدار األسھم )٦(

 احلل
  :حساب المتحصالت النقدیة من العمالء) ١

  ٢٦٩٠٠٠        المبیعات
  ٨٠٠٠    ننی النقض في المدی  :یضاف إلیھ

  ٢٧٧٠٠٠      المتحصالت

  :حساب المدفوعات النقدیة للموردین) ٢
  ١٠٠٠٠٠   تكلفة البضاعة المباعة    

  )١٥٠٠(    النقص في المخزون  :یطرح منھ
  )١٠٠٠(    الزیادة في الدائنین    

  ٩٧٥٠٠      المدفوعات النقدیة للموردین

  :حساب المدفوعات النقدیة لمصروفات التشغیل) ٣
  : حساب ما یليینبغيلحساب المدفوعات النقدیة لمصروفات التشغیل 

  :تحدید اإلھالك) أ
  ٦٠٠٠   الزیادة في إھالك اآلتي  )٦٠٠٠٠ – ٦٦٠٠٠٠(  
  ٢٥٠٠٠      إھالك آلة المباعة  (+)    
  ج٣١٠٠٠                

  ج١٥٠٠ = ٢١٠٠٠ – ٢٢٥٠٠٠= تحدید إھالك الشھرة ) ب
  :یة لمصروفات التشغیلوبالتالي یمكن تحدید المدفوعات النقد

  ٧٠٠٠٠      مصروفات التشغیل
  )٣١٠٠٠(        إھالك اآلالت  )-(
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٤٨  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  )١٥٠٠(        إھالك الشھرة  )-(
  ٧٥٠٠    الزیادة في المصروفات المقدمة  (+)
  ١٥٠٠    النقص في المصروفات المستحقة  (+)

  ٤٦٥٠٠    المدفوعات  النقدیة لمصروفات التشغیل

  :المدفوعات النقدیة للضرائب) ٤
  ٢٠٠٠٠    ب خالل الفترةالضرائ

  )٥٠٠(  الزیادة في الضرائب المستحقة)  -  (
          ١٩٥٠٠  

  :حساب التوزیعات النقدیة على حملة األسھم) ٥
لح  ساب التوزیع  ات النقدی  ة عل  ى حمل  ة األس  ھم ی  تم أوًال ح  ساب ص  افي  

  :الدخل من خالل إعداد قائمة الدخل كاآلتي
    ٢٦٩٠٠٠  المبیعــــات

    ١٠٠٠٠٠  المباعةتكلفة البضاعة ) -(
  ١٦٩٠٠٠    مجمل الربح  

  )٧٠٠٠٠(    مصروفات التشغیل) -(
  ٩٩٠٠٠    الدخل الناتج من التشغیل

      
    ٣٠٠٠  أرباح بیع اآللة(+) 

    )٢٠٠٠(  مصروف الفوائد) -(
  ١٠٠٠٠٠    صافي الدخل قبل الضرائب

  )٢٠٠٠٠(    مصروف الضرائب) -(
  ٨٠٠٠    صافي الدخل بعد الضرائب

  :اب التوزیعات النقدیة على حملة األسھم كاآلتيویمكن حس
  ٥٠٠٠٠    األرباح المحتجزة أول المدة

  ٨٠٠٠٠        صافي الدخل(+)    
  )٦٥٠٠٠(      األرباح المحتجزة آخر المدة)    -(

  ٦٥٠٠٠         التوزیعات النقدیة على حملة األسھم

  :حساب المتحصالت  النقدیة عن إصدار األسھم) ٦
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:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  ٤٤٠٠٠    مال األسھم العادیةالزیادة في رأس   
  ١٠٠٠   الزیادة في رأس مال الزیادة المدفوعة (+)   
              ٤٥٠٠٠  

  :أسئلــــة وحــــاالت تطبیقـــیة غــــیر محلــــولــــة     ١/٦
  :األسئلـــــة النظــــریـــــة   ١/٦/١

ش   كل ومحت   وى قائم   ة ) ٤(تن   اول المعی   ار المحاس   بي الم   صري رق   م  )١
 أشرح بالتفصیل ھذا المعیار؟. دیة وكیفیة إعدادھاالتدفقات النق

أذكر أوجھ االختالف بین الطریقة المباشرة والطریقة غیر المباشرة في  )٢
 إعداد قائمة التدفقات النقدیة؟

 أشرح بالتفصیل أھداف إعداد قائمة التدفقات النقدیة؟ )٣
 ؟ماھیة قائمة التدفقات النقدیة وخطوات إعدادھا )٤
 :التي تشتمل علیھا كل منما ھي أھم العملیات  )٥

األنشطة التشغیلیة، األنشطة االستثماریة، واألنشطة التمویلیة ب افتراض      
 تطبیق الطریقة المباشرة؟

ت ساعد الن سب الم ستمدة م ن قائم ة الت دفقات النقدی ة ف ي الح صول عل ى            )٦
 معلومات تمكن من تقییم األداء النقدي للوحدة االقتصادیة؟

  : یليفي ضوء ھذه العبارة وضح ما
 الھدف من التحلیل المحاسبي لقائمة التدفقات النقدیة؟  ) أ
 مزایا التحلیل المحاسبي لقائمة التدفقات النقدیة؟ ) ب

 خم  س ن  سب م  ن الن  سب الم  ستمدة م  ن قائم  ة الت  دفقات النقدی  ة         أذك  ر )٧
 موضحًا كیفیة حسابھا والھدف منھا؟

  
  :حـــــاالت تطبیقــــیة غــــیر محلــــولـــــة   ١/٦/١

  :)( ـالــــةحــــ
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٥٠  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

من ھ  "فیما یلي الفرق بین أرصدة حسابات قائمة المرك ز الم الي ل شركة      
  :٢٠٠٩، ٢٠٠٨عن عامي " اهللا

  )أم النقص(الزیادة   األصـــــول
  ٦٠٠٠٠  النقدیة

  ١٥٠٠٠٠  استثمارات قصیرة األجل
  --  حسابات المدینون
  ٤٠٠٠٠  المخزون السلعي

  )٥٠٠٠٠(  استثمارات طویلة األجل
  ٣٥٠٠٠٠  الت والمعداتاآل

  --  مجمع إھالك اآلالت والمعدات

  :االلتزامات وحقوق الملكیة
  

  )٢٥٠٠(  حسابات الدائنون والتزامات مستحقة
  ٨٠٠٠٠  توزیعات على حملة األسھم مستحقة

  ١٦٢٥٠٠  سحب على المكشوف من البنوك
  ٥٥٠٠٠  سندات طویلة األجل

 لل  سھم القیم  ة األس  میة (رأس م  ال األس  ھم العادی  ة   
  )ج٥

٥٠٠٠٠٠  

  ٦٠٠٠٠  رأس مال الزیادة المدفوع
  ١٤٥٠٠٠  األرباح المحتجزة

  :وفیما یلي المعلومات اإلضافیة
ج، وال توج د عملی  ات  ٦٧٥٠٠ت م بی  ع اس تثمارات طویل  ة األج ل بمبل  غ     )١

 .أخرى متعلقة باالستثمارات طویلة األجل
 .ج١١سھم، وبلغ سعر اإلصدار ٥٠٠٠تم إصدار أسھم عادیة  )٢
إص  دار ج وت  م س  داد القیم  ة ع  ن طری  ق    ٥٥٠٠٠ش  راء آل  ة بمبل  غ   ت  م  )٣

 .سندات طویلة األجل
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٥١  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

ج، ٣٠٠٠٠٠ج نقدًا علمًا بأن تكلف ة المبن ى   ١٧٥٠٠تم بیع مباني بمبلغ      )٤
 ج١٧٥٠٠٠أما القیمة الدفتریة لھ فھي 

 .ج٢٥٠٠٠٠توزیعات نقدیة على حملة األسھم تم اإلعالن عنھا بلغت  )٥
 ج٣٩٥٠٠٠لمحاسبیة بلغ صافي الدخل عن الفترة ا )٦

   :المطلوب
 .إعداد قائمة التدفقات النقدیة باستخدام الطریقة غیر المباشرة )١(
 :حساب النسب التالیة )٢(

 .مؤشر جودة الربح  )أ 
 .مؤشر جودة المبیعات )ب 
  .مؤشر تغطیة التدفقات النقدیة الكلیة  )ج 

  :)( حـــــالــــة

ص ول  فیما یلي التغیرات في أرصدة الحسابات وأرباح وخ سائر بی ع األ         
  :٢٠٠٩عن عام ) المعتز باهللا(المستخرجة من دفاتر شركة 

  القیمة  الحسابات
  )نقص (٥٠٠٠٠  الدائنون

  )زیادة (٣٠٠٠٠  المخزون
  ١٢٠٠٠٠  بیع آالت ومعدات

  )أرباح (٥٠٠٠  بیع استثمارات طویلة
  )زیادة (٨٠٠٠  المدینون

  )زیادة (٢٠٠٠  مصروفات مقدمة
  )نقص (٣٠٠٠  ضرائب مؤجلة

  )ربح (٥٠٠٠  ھماتبیع م
  )نقص (٢٠٠٠  مصروفات مستحقة
  )زیادة (٦٠٠٠  إیراد فوائد مستحقة
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٥٢  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  القیمة  الحسابات
  ج١٠٠٠٠  إصدار أسھم

تضاف إلى صافي ال دخل أو تط رح من ھ وذل ك        توضیح البنود التي    : المطلوب
  .لحساب النقدیة الناتجة من أنشطة التشغیل وفقًا للطریقة غیر المباشرة

  :)( حـــــالــــة

ائمة المركز الم الي المقارن ة ل شركة عم ر أفن دي ع ن ع امي            فیما یلي ق  
٢٠٠٨/٢٠٠٩.  

  
      األصــــــول
  ٢٠٠٠٠  ١٢٥٠٠  النقدیة

  ١٧٥٠٠  ٢٠٠٠٠  حسابات المدینون
  ٦٠٠٠  ١٢٠٠٠  أذون الخزانة

  ٩٠٠٠  ٧٥٠٠  المخزون السلعي
  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  اإلیجار المقدم

  ٣٥٠٠٠  ٣٥٠٠٠  أراضي
  ٥٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  مباني

  )١٧٥٠٠(  )١٥٠٠٠(  المبانيمخصص إھالك 
  ١٣٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠  آالت

  )٤٩٥٠٠(  )٣٥٠٠٠(  مخصص إھالك اآلالت
  ٢٠٢٥٠٠  ١٩٠٠٠٠  إجمالي األصول

  :االلتزامات وحقوق الملكیة
    

  ٩٥٠٠  ٨٥٠٠  حسابات الدائنون 
  ١٣٠٠٠  ٢٠٠٠  ضرائب مستحقة

  ٥٠٠٠  ١٥٠٠٠  قرض طویل األجل
  ١٢٥٠٠٠  ١٠٠٠٠٠  رأس مال األسھم العادیة
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٥٣  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  ٧٥٠٠  ٦٥٠٠  رأس مال الزیادة المدفوع
  ٤٢٥٠٠  ٤٠٠٠٠  األرباح المحتجزة

  ٢٠٢٥٠٠  ١٩٠٠٠٠  إجمالي االلتزامات وحقوق الملكیة
  

وإلی  ك البیان  ات المتعلق  ة بقائم  ة ال  دخل ع  ن ال  سنة المالی  ة المنتھی  ة ف  ي     
٣١/١٢/٢٠٠٩:  

ج، مصروفات ١٥٠٠٠٠ج، تكلفة البضاعة  ٤٠٠٠٠٠صافي المبیعات   
ج، م  صروفات الفوائ  د  ١٠٠٠٠ج، أرب  اح بی  ع آل  ة  ١٠٠٠٠٠الت  شغیل 
  .ج٣٥٠٠٠ج، مصروف الضرائب ٢٢٥٠

  :وفیما یلي المعلومات اإلضافیة
 .تم اإلعالن عن توزیعات على المساھمین وتم دفعھا نقدًا -١
ج، ومجم     ع إھالكھ     ا  ١٥٠٠٠ت     م بی     ع آل     ة تكلفتھ     ا األص     لیة    -٢

 .جنیھ١١٠٠٠
  : المطلوب

 :استخدام كل منإعداد قائمة التدفقات النقدیة ب )١(
 .الطریقة غیر المباشرة  )أ 
 .الطریقة المباشرة )ب 

 :حساب النسب التالیة )٢(
 .معامل التبادل النقدي التمویلي  )أ 
 .نسبة االستثمار إلى التمویل )ب 

  :)( حـــــالــــة
فیما یلي العملیات المستخرجة من دفاتر شركة أبو غالي للسیارات ع ن         

  :٢٠٠٩عام 
 .تم شراء أسھم لشركة أخرى -١
 .قیمة إیجار من  المستأجرینحصلت  -٢
 .تم بیع أسھم ممتازة للمستثمرین -٣
 .تم شراء أسھم عادیة -٤
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٥٤  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

ج علم  ًا ب  أن قیمتھ  ا الدفتری  ة  ٨٠٠٠ت  م بی  ع مع  دات خ  الل ال  سنة بمبل  غ   -٥
 .ج٥٢٠٠٠

 . ملیون جنیھ١٠بلغت المبیعات خالل السنة  -٦
 .ج١٥٠٠٠٠أعلنت الشركة عن توزیع األرباح للمساھمین ودفع  -٧
 .ج٣٠٠٠٠بمبلغ تم شراء معدات  -٨
 ج٢٠٠٠٠٠اشترت الشركة استثمارات قصیرة األجل بمبلغ  -٩

 .ض طویلة األجل للمقرضیندفعت الشركة فائدة القرو -١٠
تبویب العملیات السابقة وفقًا لألنشطة الرئیسیة للشركة مع بیان أثر : المطلوب

  .كل معاملة على قائمة التدفقات النقدیة

  :)( حـــــالــــة
ج ف  ي نھای  ة ع  ام ١٨٠٠٠٠ ل  شركة م  ؤمن التجاری  ة بل  غ ص  افي ال  دخل  
، وق  د كان  ت أرص  دة األص  ول التجاری  ة والخ  صوم المتداول  ة ف  ي بدای  ة    ٢٠٠٩

  :ونھایة العام كاآلتي
آخر دیسمبر   بیـــــــان

٢٠٠٩  
  ٢٠٠٩أول ینایر 

      :أصول متداولة
  ٩٩٠٠٠  ٧٦٠٠٠  نقدیة

  ٢٦٧٥٠٠  ٣٠٧٥٠٠  مدینون
  ٤٥٥٠٠٠  ٥١٢٥٠٠  مخزون

  ١٥٠٠٠  ١٢٠٠٠  ت مقدمةمصروفا
      :خصوم متداولة

  ٤١٧٠٠٠  ٥٢١٠٠٠  دائنون
  ١٢٠٠٠  ٩٠٠٠  مصروفات مستحقة

 خ الل  ١٠٧٥٠وقد زادت ض ریبة ال دخل المؤج ل ف ي المیزانی ة بمبل غ             
  .ج٥٠٠٠٠السنة، واالستھالك المستقطع في قائمة الدخل یبلغ 

 مستخدمًا  ٢٠٠٩احسب النقدیة الناتجة من أنشطة التشغیل عن عام : المطلوب
  .الطریقة غیر المباشرة
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٥٥  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  :)( حـــــالــــة
، ٢٠٠٨ع  ن ع  امي ) ھ  ابي الن  د(فیم  ا یل  ي المیزانی  ة المقارن  ة ل  شركة   

٢٠٠٩:  
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  بیـــــــان

      :صولاأل
  ٢٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠  النقدیة

  ١٧٧٠٠٠  ١٤٨٠٠  حسابات المدینون
  ١٦٧٠٠٠  ١١٧٥٠٠  المخزون السلعي

  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  اإلیجار المقدم
  ٦٠٠٠٠  ٤٠٠٠٠  أراضي

  ١٥٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠  مباني
  )٢٥٠٠٠(  )٢٠٠٠٠(  مخصص إھالك مباني

  ٢٨٥٠٠٠  ٢٦٠٠٠٠  اآلالت
  )١٣٠٠٠٠(  )١٠٠٠٠٠(  مخصص إھالك اآلالت

  ٧٠٦٠٠٠  ٥٧٣٥٠٠  إجمالي األصول

  :االلتزامات وحقوق الملكیة
    

  ٨٧٥٠٠  ٩٠٠٠٠  حسابات الدائنون
  ٣٧٠٠٠  ٣٠٠٠٠  ضرائب مستحقة

  ٤٥٠٠  ٣٥٠٠  ومرتبات مستحقةأجور 
  ١٩٠٠٠  ١٥٠٠٠  التزامات أخرى مستحقة

  ١٥٠٠٠٠  ١٥٠٠٠٠  قرض طویل األجل
  ٣٥٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠٠  رأس مال األسھم العادیة
  ٢٠٠٠٠  --  رأس مال الزیادة المدفوع

  ٣٨٠٠٠  ٣٥٠٠٠  األرباح المحتجزة
  ٧٠٦٠٠٠  ٥٧٣٥٠٠  إجمالي االلتزامات وحقوق الملكیة

  
  :٣١/١٢/٢٠٠٩ قائمة الدخل عن السنة المالیة المنتھیة في وفیما یلي بیانات

ج، ٦٠٠٠٠٠، تكلف       ة الب       ضاعة المباع       ة   ١٠٠٠٠٠٠المبیع       ات 
  ٦٢٠٠٠، الضرائب ٢٤٥٠٠٠مصروفات التشغیل 

  :وفیما یلي المعلومات اإلضافیة
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٥٦  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

 .تم اإلعالن عن توزیعات على المساھمین ودفعھا نقدًا -١
 .تم إصدار أسھم نقدًا -٢
 .لتشغیل كل من اإلھالك وخسائر بیع اآللةتشمل مصروفات ا -٣
 .جمیع المبیعات كانت على الحساب -٤
ج، ١٥٠٠٠ج مع العلم بأن تكلفتھا األصلیة ھي     ٢٥٠٠تم بیع آلة بمبلغ      -٥

ج، أم  ا ب  اقي الزی  ادة ف  ي اآلالت فق  د ت  م     ١١٠٠٠ وومجم  ع إھالك  ھ ھ    
 .شرائھا نقدًا، وكذلك الزیادة في األراضي والمباني

  :كل منائمة التدفقات النقدیة باستخدام إعداد ق: المطلوب
 .الطریقة المباشرة )١(
  .الطریقة غیر المباشرة )٢(
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
  
  
  
  

 الثانيالفصل 
  المحاسبة عن االلتزامات 

  األجلطویلة 
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٦٩  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  
  
  
  
  


تعتبر االلتزامات طویلة األجل بمثابة تعھدات من قبل الوحدة االقتصادیة مع    
الغیر تستلزم السداد في ت واریخ الحق ة تزی د ف ي م داھا ع ن س نة مالی ة واح دة من ذ                  

لتزامات طویلة األجل أحد أھم مصادر تمویل لحظة إعداد القوائم المالیة، وتمثل اال    
  .الھیكل المالي في معظم الوحدات االقتصادیة

بشكل عام وشركات المساھمة ب شكل خ اص عل ى          وعادة ما تعتمد الشركات   
 لت  دبیر احتیاجاتھ  ا المالی  ة الالزم  ة لت  سییر أعمالھ  ا ومواجھ  ة       نرین أساس  یدم  ص

  .التوسع في أنشطتھا
الم صدر ال داخلي للتموی ل وال ذي یأخ ذ ش كل زی ادة ف ي             یتمث ل ف ي     : المصدر األول 

ات واألرباح المحتج زة ف ي تموی ل       طیأو استخدام لالحتیا  رأس المال   
  .التوسع في أنشطة الشركة

س واء م ن خ الل إب رام عق ود طویل ة األج ل           االقت راض   یتمثل ف ي    : المصدر الثاني 
  . لشراء مواد ومستلزمات االقتراض نقدًا

طویلة األج ل م ن ثالث ة أن واع رئی سیة یمك ن اعتبارھ ا             االلتزامات   وتتكون
  :جمیعًا بمثابة التزامات قابلة للتجدید وھي

 ق  روض ال  سندات الت  ي تق  وم ش  ركات الم  ساھمة أو ش  ركات التوص  یة       -١
 .باألسھم بإصدارھا

الت  ي  تقبلھ  ا ) الكمبی  االت وال  سندات األذنی  ة(أوراق ال دفع طویل  ة األج  ل   -٢
وض أو تسھیالت طویلة االج ل م ن البن وك        الوحدة االقتصادیة مقابل قر   

 .أو من الغیر
 القروض طویلة األجل التي تحصل علیھا الوحدة االقتصادیة من البن وك    -٣

  .أو شركات التأمین
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٧٠  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

م  ن خ  الل العناص  ر االلتزام  ات طویل  ة األج  ل وس  وف یتن  اول المؤل  ف 
  -:التالیة

  .المعالجة المحاسبیة لقرض السندات     ٢/١
  .سبیة للقروض طویلة األجلالمعالجة المحا  ٢/٢
  .المعالجة المحاسبیة ألوراق الدفع طویلة األجل  ٢/٣
  .المحاسبة عن المشتقات المالیة  ٢/٤

وس   وف یتن   اول المؤل   ف فیم   ا یل   ي العناص   ر ال   سابقة بالتحلی   ل    
  -:كاآلتي

  :المعـالجــة المحــاسبیــة لقــرض السنــدات     ٢/١
  .ممیزة لھرض السندات والخصائص القمفھوم    ٢/١/١

في ت اریخ مع ین   ) یسمى قیمة االستحقاق (السند ھو تعھد بدفع مبلغ معین       
وكذلك التعھد بدفع مبلغ كفوائد بصفة دوری ة یح سب    ) یسمى تاریخ االستحقاق  (

وفي بعض األحیان ت دفع الفوائ د     ) قیمة االستحقاق  (دكنسبة مئویة من قیمة السن    
ل سندات أح د أش كال األوراق المالی ة      وتعتبر ا،كلھا دفعة واحدة في تاریخ السند    

التي تصدرھا شركات الم ساھمة بجان ب األس ھم وح صص التأس یس وح صص         
  .األرباح والصكوك وغیر ذلك من األدوات المالیة المستحدثة

وھناك أوجھ تشابھ وأوجھ اخ تالف ب ین األس ھم وال سندات وتتمث ل أوج ھ                
  :التشابھ بینھما في اآلتي

 .كالھما یعتبر ورقة مالیة -١
 .ة كل منھما للتداولیقابل -٢
 .كالھما یعتبر مصدرًا من مصادر التمویل -٣
 .یحقق كل منھما إیرادًا دوریًا -٤

ویمكن تلخ یص أوج ھ االخ تالف ب ین ال سھم وال سند م ن خ الل الج دول              
  :التالي

  السنــدات  األسھــم  أوجھ االختالف

دی   ن عل   ى  (ج   زء م   ن ق   رض    حصة في رأس المال  الطبیعة القانونیة
  )الشركة
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٧١  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

غی  ر مح  دود ویتغی  ر بتغی  ر    العائد الدوري
  األرباح وسیاسة توزیعھا

مح  دد كن  سبة مئوی   ة ثابت  ة م   ن    
  قیمة السند األسمیة

  إدارة الشركة

لحام  ل ال  سھم ح  ق الت  دخل    
ف        ي اإلدارة والح        ضور 
والت    صویت ف    ي الجمعی    ة   

  العمومیة

ال یحق لحاملھ التدخل في إدارة      
ال    شركة أو ح    ضور الجمعی    ة   

  العامة

ال ت   رد قیم   ة ال   سھم خ   الل    رداد القیمةاست
  حیاة الشركة

ت   رد قیمت   ھ ف   ي ت   اریخ مع   ین     
  تاریخ االستحقاق

  مستوى الضمان

ض  مان ع  ام عل  ى األص  ول  
وال یح    صل حام    ل ال    سھم 
على نصیب في التصفیة إال  

  بعد سداد الدیون

ق   د یك   ون لل   سند ض   مان عل   ى   
بعض األص ول ویح صل حام ل       
السند عل ى ح صة عن د الت صفیة       

  حامل السھمقبل 

  :أنـــــواع السنــــدات   ٢/١/٢
ھناك عدة أنواع من السندات تقوم بإصدارھا شركات المساھمة ویتمت ع         
  .كل نوع بخصائص معینة حتى یجب كل مستثمر ما یناسب اتجاھاتھ ورغباتھ

  :ویمكن تصنیف أنواع السندات كاآلتي
  :لة  التداولومن حیث طبیعة الملكیة وسھ -١

  :میةسندات أس) أ
وھ  ي ال  سندات الت  ي ت  سجل باس  م ص  احبھا وال ی  تم نق  ل ملكیتھ  ا إال بع  د      

  .التنازل عنھا كتابة وبعد موافقة الشركة والتأشیر بذلك في سجالتھا

  :سندات لحاملھا) ب
ال تحم  ل اس  م ص  احبھا، وتعتب  ر حیازتھ  ا بمثاب  ة س  ند ملكیتھ  ا وی  تم نق  ل      

  .ملكیتھا بتسلیمھا من ید إلى أخرى

  : طریقة السدادمن حیث -٢
  :تنقسم السندات من ھذه الزاویة إلى ثالثة أنواع وھي

  :سندات ترد نقدًا) أ
  .وھي السندات التي ترد قیمتھا نقدًا في تاریخ االستحقاق
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٧٢  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  :سندات ترد عینًا) ب
وھي سندات ترد قیمتھا ف ي ت اریخ االس تحقاق أم ا بتن ازل ال شركة ع ن                 

  .لة السندات سدادًا لقیمتھابعض أصولھا أو تقدیم بعض منتجاتھا لحم

  :سندات قابلة للتحویل إلى أسھم) جـ
وھي سندات یحق لحاملھا تحویلھا  إلى أسھم وفق ًا ل شرط وف ي مواعی د       

  .محددة وفي ھذة الحالة یتحول حامل السند إلى مساھم

  :من حیث الضمـــانـــات -٣
  :وتنقسم إلى

  :سندات بدون ضمان) أ
 لھا ولیس لحملة ھ ذه ال سندات س وى     حیث ال یحدد أصل معین كضمان     

الضمان الع ادي كب اقي دائن ي ال شركة والمتمث ل ف ي ال ضمان الع ام عل ى أص ل             
  .الشركة

  :سندات مضمونھ) ب
وھ  ي س  ندات ت  صدر ب  ضمان خاص  ة بع  ض أص  ول ال  شركة كال  ضمان  

  .العقاریة أو استثمارات الشركة في أوراق مالیة أو غیر ذلك من الضمانات
  : السداد أو الردمن حیث توقیت -٤

  :تنقسم السندات من ھذه الناحیة إلى ثالثة أنواع ھي
 .سندات ترد دفعة واحدة في تاریخ االستحقاق  )أ 
 .سندات یتم ردھا على دفعات في تواریخ محددة )ب 
 .سندات یحق للشركة رد قیمتھا في الوقت الذي تراه مناسبًا لذلك  )ج 

  :من حیث نــوع العــائـد -٥
  :عینتنقسم السندات إلى نو

س  ندات ذات عائ  د دوري ثاب  ت وھ  ذه ال  سندات ال تت  أثر بنتیج  ة أعم  ال         ) أ
 .الشركة
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٧٣  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

الج زء  : سندات ذات عائد دوري متغیر حیث یتكون عائدھا م ن ج زأین     ) ب
األول ثاب ت كن سبة مئوی ة س  نویة والج زء الث اني متغی  ر یتوق ف عل ى م  ا        

  .تحققھ الشركة من أرباح

  :بقـرض السنداتالمفاھیـم األسـاسیـة المـرتبطـة    ٢/١/٣
  :رض السندات ما یليقمن أھم المفاھیم المرتبطة ب

  :دـة للسنــة األسمیـالقیم -١
وھي القیمة المكتوبة أو المثبت ة عل ى وج ھ ش ھادة ال سند، وتمث ل المبل غ                 

  .الذي ستدفعھ الشركة لحامل السند في تاریخ االستحقاق

  :دـــدار السنـــر إصـــسع -٢
لشركة ثمنًا للسند عند إصداره ویتم تحصیلھ من  ھو السعر الذي تطلبھ ا    

  .تبین في السنداتالمك
  :وقد یتم إصدار السندات على النحو التالي

 .حیث یكون سعر إصدار السند مساویًا لقیمتھ األسمیة: بالقیمة األسمیة )أ 
من قیمتھ األسمیة   حیث یكون سعر إصدار السند أكبر     : بعالوة إصدار  )ب 

 .إلصدارویسمى ھذا الفرق بعالوة ا
حیث یكون سعر إصدار السند أقل م ن قیمت ھ األس میة          : بخصم إصدار   )ج 

 .ویسمى ھذا الفرق بخصم اإلصدار

  :الفــوائــد السنــویـــة -٣
وتمثل الفوائد التي سوف تدفع لحامل السند وھي تحدد على أساس نسبة   

  .مئویة محددة من القیمة األسمیة للسند

  : تــاریــخ دفــع الفــوائــد-٤
ھو  التاریخ الذي تلتزم بھ الشركة بسداد قیمة الفوائد، وعلى الرغم م ن     

  .أن معدل الفائدة سنوي إال أن دفع الفوائد قد یكون نصف سنوي أو ربع سنوي

  : معـدل العــائــد المـرغــوب فیــھ-٥
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٧٤  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

ھو المعدل ال ذي یرغ ب الم ستثمر ف ي تحقیق ھ حی ث یمث ل الح د األدن ى                
  .بولھ أو رفضھ للفرصة االستثماریةالذي على أساسھ یتم ق

  : تـــاریــخ االستحقـــاق-٦
ھ و  الت  اریخ ال ذي تلت  زم ب  ھ ال شركة ب  رد قیم  ة ال سندات وق  د یك  ون رد     

  .السندات دفعة واحدة أو على دفعات

اإلجــراءات القـانـونـیة الواجـب مـراعــاتھ ـا عن د إصـ ـدار        ٢/١/٤
  :قـرض السنـدات

ی ة لق انون ال شركات األم ور المتعلق ة بال سندات ف ي             تنظم الالئح ة التنفیذ   
 وت    تلخص أھ   م تل   ك القواع    د   ١٨٥ وحت   ى الم   ادة   ١٥٩الم   واد م   ن الم    ادة   
  :واإلجراءات فیما یلي

تصدر الشركة ال سندات ف ي ش كل ش ھادات بقیم ة موح دة قابل ة للت داول              )١(
وتمثل ال سندات م ن ذات اإلص دار الواح د حقوق ًا مت ساویة لحاملھ ا ف ي                

 .الشركةمواجھة 
ت  صدر ال  سندات بق  رار م  ن الجمعی  ة العام  ة بن  اًء عل  ى اقت  راح مجل  س      )٢(

 .اإلدارة
ال یج  وز لل  شركة إص  دار س  ندات إال بع  د أداء رأس الم  ال ا لم  صدر        )٣(

 .بالكامل
ال یج   وز أن تتج   اوز قیم   ة ال   سندات ال   سابقة الت   ي أص   درتھا ال   شركة   )٤(

ح لل سندات  والمتداولة في أی دي الجمھ ور م ضافًا إلیھ ا اإلص دار المقت ر         
 .الجدیدة عن صافي أصول الشركة وقت األصول إال بقرار من الوزیر

یك  ون لألس  ھم الت  ي یح  صل علیھ  ا حمل  ة ال  سندات حق  وق ف  ي األرب  اح      )٥(
 .المدفوعة عن السنة المالیة التي یتم فیھا التحویل

یجب أن یرفق بنشرة االكتتاب العام في السندات نسخة من آخر میزانیة  )٦(
 . نشاطھا في السنة األخیرةللشركة وتقریر عن

أال تتجاوز قیمة السندات القابلة للتحوی ل إل ى أس ھم باإلض افة إل ى قیم ة           )٧(
 .أسھم الشركة القائمة قیمة رأس المال المرخص بھ
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٧٥  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

ف  ي حال  ة إص  دار س  ندات قابل  ة للتحوی  ل إل  ى أس  ھم یج  ب أال یق  ل س  عر   )٨(
 .إصدار السند عن القیمة األسمیة للسھم

  :لمحــاسبیــة إلصــدار قرض السنداتاالمعــالجــة    ٢/١/٥
ف  إن األم  ر یتطل  ب حت  ى تتن  اول المعالج  ة المحاس  بة إلص  دار ال  سندات،  

المتعلق ة بعملی ة إص دار ال سندات والت ي      التعرف أوًال على الح سابات األساس یة        
  :من أھمھا ما یلي

  
  :حســاب قـرض السنـدات -١

دارھا واالكتت اب  وھو حساب دائن تظھر فیھ قیمھ السندات الت ي ت م إص        
  .فیھا

  :حســـاب البنـــك -٢
ب  ین ت یوض  ح المب  الغ الت  ي ی  تم تح  صیلھا م  ن المكت    نوھ  و ح  ساب م  دی  

االنتھاء من االكتتاب وإصدار شھادات السندات یتم تحویل رصید ھ ذا       وبمجرد  
لك ي ی تم اس تخدامھ ف ي أغ راض       ) لل شركة (الحساب إلى حساب البن ك الج اري        

  .الشركة

  :وة إصـــدار السنــداتحســاب عـــال -٣
وھو حساب دائن یستخدم إلثبات قیمة عالوة إص دار ال سندات الت ي ی تم           
تحصیلھا من المكتتبین والتي تزید عن القیمة األسمیة للسند وی تم اس تھالك ھ ذه     

  .العالوة من خالل تسدیدات فوائد للسندات

  :حســاب خصــم إصـدار السنـدات -٤
ات قیم  ة خ  صم إص  دار ال  سندات حی  ث  ی  ستخدم إلثب  نوھ و ح  ساب م  دی 

یثبت بھ النقص في سعر إصدار السندات عن قیمتھا األسمیة ویتم استھالك ھذا   
  .الحساب بجعلھ دائنًا وذلك مع تاریخ استحقاق فائدة السندات

  :حســاب المكتتبیـــن في السنــدات -٥
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٧٦  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

ھو حساب یوضح القیمة المطلوبة من المكتتبین في ال سندات بن اء عل ى         
طلب  ات االكتت  اب ال  واردة فع  ًال م  ن المكتتب  ین والت  ي یج  ب إال تزی  د ع  ن قیم  ة     

  . القرض الذي وافقت علیھ الجمعیة العمومیة للمساھمین
  

  :وسیتم تناول قرض السندات كما یلي
  .االكتتاب في السندات دفعة واحدة: أوًال
  .االكتتاب في السندات على أقساط: ثانیًا
  .وة إصدار، وبخصم إصدارقرض السندات بعال: ثالثًا

  .سداد قرض السندات وفوائده: رابعًا

  :االكتتاب في السندات دفعة واحدة: أوًال
 ٢٠٠٠قامت أحدى الشركات بإصدار سندات بمبلغ ملیون جنی ھ لع دد       : مثـــال

  : للسند٥٠٠سند بقیمة أسمیة 
  :وقد تم االكتتاب في السندات كما یلي

  .ملتم االكتتاب بالكا: الفرض األول
  . سند ورد الزیادة١٠٠تم االكتتاب بزیادة : الفرض الثاني
 سند فقط، وتم ١٨٠٠تم االكتتاب بأقل من المطروح وذلك في        : الفرض الثالث 

  .االكتفاء بذلك
  :والمطلوب

 .قیود الیومیة -١
 .قرض السندات/ حـ -٢
 .ع/ إظھار قرض السندات في م -٣

  
  

 احلل
  : قیود الیومیة-١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


برنامج التسویق  مركز التعلیم المفتوح بجامعة بنھا

   

 
 

٧٧  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  : بالكاملاالكتتاب: الفرض األول    
  البنك/ من حـ    ١٠٠٠٠٠٠

  المكتتبین في السندات/ إلى حـ    ١٠٠٠٠٠٠  
  المكتتبین في السندات/ من حـ    ١٠٠٠٠٠٠

  قرض السندات/ إلى حـ    ١٠٠٠٠٠٠  
  :االكتتاب بزیادة وردھا: الفرض الثاني    

  البنك/ من حـ    ١٠٥٠٠٠٠
  المكتتبین في السندات/ إلى حـ    ١٠٥٠٠٠٠  

  المكتتبین في السندات/ ن حـم    ١٠٠٠٠٠٠
  قرض السندات/ إلى حـ    ١٠٠٠٠٠٠  

  المكتتبین في السندات/ من حـ    ٥٠٠٠٠
  البنك/ إلى حـ    ٥٠٠٠٠٠  
  رد الزیادة    
االكتتاب في أقل من المطروح : الفرض الثالث    

  واالكتفاء بذلك
  البنك/ من حـ    ٩٠٠٠٠٠

  المكتتبین في السندات/ إلى حـ    ٩٠٠٠٠٠  
  المكتتبین في السندات/ من حـ    ٩٠٠٠٠٠

  قرض السندات/ إلى حـ    ٩٠٠٠٠٠  

  :االكتتاب في السندات على أقساط: ثانیًا
 ملیون جنیھ لعدد ٣ت إحدى الشركات المساھمة قرضًا بمقدار رأصد:  مثـــال
  : سند موزعة كما یلي٣٠٠٠
 ج٥٠٠    قسط اكتتاب  )أ 
 ج٢٠٠    قسط تخصیص )ب 
 ج٢٠٠      قسط أول  )ج 
 ج١٠٠      قسط أخیر  )د 

  وقد تم االكتتاب وسداد األقساط في مواعیدھا 
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٧٨  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  : المطلوب
 .ع/ م -٢      .قیود الیومیة -١

 احلل
  : قیود الیومیة-١

  البنك/ من حـ    ١٥٠٠٠٠٠
  ت السندات. قسطي ك/ إلى حـ    ١٥٠٠٠٠٠  

  ت السندات. قسطي ك/ من حـ    ٢١٠٠٠٠٠
  قرض السندات/ إلى حـ    ٢١٠٠٠٠٠  

  البنك/ من حـ    ٦٠٠٠٠٠
  ت السندات. قسطي ك/        إلى حـ  ٦٠٠٠٠٠  

  تحصیل التخصیص
  ط األول للسنداتسالق/ من حـ    ٦٠٠٠٠٠

  قرض السندات/ إلى حـ    ٦٠٠٠٠٠  
  البنك/ من حـ    ٦٠٠٠٠٠

  القسط األول للسندات/ إلى حـ    ٦٠٠٠٠٠  
  القسط األخیر للسندات/ من حـ    ٣٠٠٠٠٠

  قرض السندات/ إلى حـ    ٣٠٠٠٠٠  
  البنك/ حـمن     ٣٠٠٠٠٠

  القسط األخیر للسندات/ إلى حـ    ٣٠٠٠٠٠  

  ع. م
ھـــل          منھ  

رأس المال المصرح   ××        
  بھ

  رأس المال المصدر  ××        
  رأس المال المدفوع    ××      
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٧٩  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

        البنك    ٣٠٠٠٠٠٠
  قرض السندات    ٣٠٠٠٠٠٠      
            

  : وبخصم إصدارإصدار السندات بعالوة إصدار،: ثالثًا
  :ر السندات بعالوة إصدارإصدا) أ

ج بع  الوة إص  دار ف  ي   ١٠٠٠د ن س  ند قیم  ة ال  س  ١٠٠٠٠ت  م ط  رح  :  مثــ  ـال
س  نویًا، وك   ان ذل   ك ف   ي  % ١٢ج ع   ن ك   ل س  ند، مع   دل الفائ   دة  ٥٠االكتت  اب  

١/١/٢٠٠٠   

  :وقد تم االكتتاب والتحصیل لألقساط كما یلي
 ١٥/١/٢٠٠٠-١عالوة إصدار من + ج ٦٠٠٠  قسط اكتتاب -١
 ١٥/٣/٢٠٠٠ – ١ج من ١٥٠ قسط تخصیص -٢
 ٢٠٠٠/ ١٥/٥ – ١ج من ١٥٠  قسط أول -٣
 ١٥/٧/٢٠٠٠ – ١ج من ١٥٠  قسط ثان -٤

  : سند وتم حجز الزیادة كلھا لألقساط التالیة١١٠٠٠وتم االكتتاب في 
  : والمطلوب

 .قیود الیومیة -١
 .قرض السندات/ حـ -٢
 ع/ م -٣

 احلل
  : قیود الیومیة-١

  البنك/ من حـ    ٧١٥٠٠٠٠
  كورین      إلى مذ           
  ت السندات. قسطي ك/ حـ    ٦٦٠٠٠٠٠  
  عالوة إصدار السندات/ حـ    ٥٥٠٠٠٠  

  ت السندات. قسطي ك/ من حـ    ٧٥٠٠٠٠٠
  قرض السندات/ إلى حـ    ٧٥٠٠٠٠٠  
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٨٠  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  تعلیة قرض السندات بقسط االكتتاب    
  ٧٥ × ١٠٠٠٠وطلب قسط التخصیص 

  عالوة إصدار السندات/ من حـ    ٥٠٠٠٠٠
  فوائد السندات/ إلى حـ    ٥٠٠٠٠٠  
× ١٠٠٠إقف  ال ع  الوة اإلص  دار ف  ي فوائ  د ال  سندات لع  دد        

   ج فقط٥٠
  البنك/ من حـ    ٨٥٠٠٠٠

  ت السندات. قسطي ك/ إلى حـ    ٨٥٠٠٠٠  
  تحصیل الباقي لقسط التخصیص    

  ١٥٠٠٠٠٠٠ = ١٥٠ × ١٠٠٠٠= المطلوب 
  ٦٥٠٠٠٠=  اكتتاب ٦٥٠ × ١٠٠٠= موجود 

  داتقسط أول سن/ من حـ    ١٥٠٠٠٠٠
  قرض السندات/ إلى حـ    ١٥٠٠٠٠٠  

  البنك/ من حـ    ١٥٠٠٠٠٠
  قسط أول السندات/ إلى حـ    ١٥٠٠٠٠٠  

  قسط أخیر السندات/ من حـ    ١٠٠٠٠٠٠
  قرض السندات/ إلى حـ    ١٠٠٠٠٠٠  

  البنك/ من حـ    ١٠٠٠٠٠٠
  قسط أخیر السندات/ إلى حـ    ١٠٠٠٠٠٠  

  :قرض السندات/  حـ-٢
 لـــھ      منھ

  ت السندات. قسطي ك/ من حـ  ٧٥٠٠٠٠٠    
  قسط أول السندات/ من حـ  ١٥٠٠٠٠٠    
  قسط أخیر السندات/ من حـ  ١٠٠٠٠٠٠    

      ع/خصوم م/ رصید مرحل  ١٠٠٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠٠    ١٠٠٠٠٠٠    
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٨١  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  ع. م
 لـــــــــھ          منھ

رأس المال المصرح   ××        
  بھ

  رأس المال المصدر  ××        
  مال المدفوعرأس ال    ××  البنك    ١٠٥٠٠٠٠٠

  قرض السندات    ١٠٠٠٠٠٠٠      
  االحتیاطي القانوني    ٥٠٠٠٠٠      
  
  : قرض السندات بخصم إصدار)ب

 ٥٠٠ سند قیمة السند األسمیة ١٠٠٠طرحت إحدى شركات المساھمة 
  .ج عن كل سند مع قسط األكتتاب١٠بخصم إصدار 

  :وقد تم االكتتاب واألقساط كما یلي
 ج٢٩٠    قسط اكتتاب -١
 ج١٠٠    صقسط تخصی -٢
 ج١٠٠      قسط أخیر -٣
  : المطلوب

 .قیود الیومیة -١
 خصم اإلصدار/ حـ -٢
 االحتیاطي القانوني/ حـ -٣
 البنك/ حـ -٤
 قرض السندات/ حـ -٥
 ع/ م -٦

 احلل
  : قیود الیومیة-١

  البنك/ من حـ    ٢٩٠٠٠٠
  ت السندات. قسطي ك/ إلى حـ    ٢٩٠٠٠٠  
        من مذكورین    
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٨٢  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  خصم إصدار السندات/ حـ    ١٠٠٠٠
  ت السندات. قسطي ك/ حـ    ٣٩٠٠٠٠

  قرض السندات/ إلى حـ    ٤٠٠٠٠٠  
تعلی  ة ق  رض ال  سندات بق  سط االكتت  اب وطل  ب ق  سط        

  التخصیص
  البنك/ من حـ    ١٠٠٠٠٠

  ت السندات. قسطي ك/ إلى حـ    ١٠٠٠٠٠٠  
  تحصیل التخصیص    

  قسط أخیر السندات/ من حـ    ١٠٠٠٠٠
  قرض السندات/ إلى حـ    ١٠٠٠٠٠  

  البنك/ ـمن ح    ١٠٠٠٠٠
  قسط أخیر السندات/ إلى حـ    ١٠٠٠٠٠  

  خصم اإلصدار/  حـ-٢
 لـــھ      منھ

  االحتیاطي القانوني/ من حـ  ١٠٠٠٠  قرض السندات/ إلى حـ  ١٠٠٠٠
        

١٠٠٠٠    ١٠٠٠٠    

  االحتیاطي القانوني/  حـ-٣
 لـــھ      منھ

      خصم اإلصدار/ إلى حـ  ١٠٠٠٠
        

  االحتیاطي القانوني/  حـ-٤
 لـــھ      نھم

      ت السندات. قسطي ك/ إلى حـ  ٢٩٠٠٠٠٠
  رصید مرحل  ٤٩٠٠٠٠  ت السندات. قسطي ك/ إلى حـ  ١٠٠٠٠٠
      قسط أخیر السندات/ إلى حـ  ١٠٠٠٠٠

        
٤٩٠٠٠٠    ٤٩٠٠٠٠    
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٨٣  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  قرض السندات/ حـ -٤
 لـــھ      منھ

  مذكورین/ من حـ  ٤٠٠٠٠٠  ع خصوم/ رصید مرحل م  ٥٠٠٠٠٠
  أخیرقسط / من حـ  ١٠٠٠٠٠    
        

٥٠٠٠٠٠    ٥٠٠٠٠٠    
  ع. م

 لـــــــــھ          منھ
رأس المال المصرح   بالكامل        

  بھ
  رأس المال المصدر  بالكامل        
  رأس المال المدفوع    بالكامل      
            

  االحتیاطي القانوني      البنك    ٤٩٠٠٠٠
  قرض السندات    ٥٠٠٠٠٠      
            

  :سداد قرض السندات وفوائده: رابعًا
بما أن حملة السندات دائنون ولیسوا شركاء فالبد من حدوث شیئین 

  :ھما
 .سداد فوائد السندات -١
 .سداد قرض السندات -٢

  :وتتأثر الفوائد بعدة عوامل ھي
 .حالة وجود عالوة إصدار  )أ 
 .حالة وجود خصم إصدار )ب 
  .ثبات القرض خالل مدتھ أو سداده على دفعات  )ج 

  :المعالجة المحاسبیة
  )من غیر عالوة أو خصم إصدار: حالة( فوائد السندات -١

Û ن استحقاقھایإثبات الفوائد في نھایة الفترة المالیة أو ح: 
  فوائد السندات/ من حـ  ××

          إلى مذكورین  
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٨٤  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  حملة السندات/ حـ  ××  
  مصلحة الضرائب/ حـ  ××  

  حملة السندات/ من حـ  ××
  البنك/ إلى حـ  ××  

  مصلحة الضرائب/ من حـ  ××
  لبنكا/ إلى حـ  ××   

  : فوائد السندات مع وجود إصدار السندات-٢
تحصل عالوة إصدار السندات إذا ما كان معدل الفوائد الذي تمنحھ 
الشركة أعلى من المعدل السائد في السوق فیتم استخدام عالوة اإلصدار دوریًا 
بالفرق بین المعدلین حتى یتم تحمیل كل سنة مالیة بفوائدھا التي یجب أن 

  .تتحمل بھا
  :قیود الیومیة

  :عند تحصیل عالوة اإلصدار
  البنك/ من حـ  ××  
           إلى مذكورین    
  ت السندات. قسطي ك/ حـ  ××    
  عالوة إصدار السندات/ حـ  ××    

  عند إثبات كل فترة
  فوائد قرض السندات/ من حـ  ××  
  إلى مذكورین            
  حملة السندات/ حـ  ××    
  مصلحة الضرائب/ حـ  ××    

  عالوة إصدار السندات/ ـمن ح  ××  
  فوائد قرض السندات/ إلى حـ  ××    

  خ.أ/ من حـ  ××  
  فوائد قرض السندات/ إلى حـ  ××    

  في نھایة الفترة المالیة
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٨٥  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

س  نویًا، بیمن  ا ك  ان % ١٢تم  نح إح  دى ش  ركات الم  ساھمة فوائ  د بمع  دل   : مثــ  ـال

م دة  ج ل١٠٠٠٠٠٠سنویًا، وك ان ق رض ال سندات ب ـ        % ١٠المعدل السائد بالسوق    
سنوات یسدد في نھایتھا مرة واحدة، وتسدد الفوائد ف ي نھای ة ك ل س نة، وق د             خمس  

ج، الفوائد معفاة من ال ضرائب وی تم س دادھا    ١٠٠٠٠٠٠تم تحصیل عالوة إصدار   
  .بانتظام لحملة السندات

  .قیود الیومیة لمدة خمس سنوات وإثبات قرض السندات أیضًا: والمطلوب
 احلل

  : قیود الیومیة-١
  :لسنة األولىا    
  عند استحقاق الفائدة    

  فائدة قرض السندات/ من حـ    ١٢٠٠٠٠
  حملة السندات/ إلى حـ    ١٢٠٠٠٠  

  عالوة إصدار السندات/ من حـ    ٢٠٠٠٠
  إلى فائدة قرض السندات      
% ٢تخفیض فائدة السندات بفرق الفوائد الذي یبلغ     

  سنویًا 
  ملیون جنیھ× 

  :في نھایة السنة    
  خ. أ/ من حـ    ١٠٠٠٠٠

  فوائد السندات/ إلى حـ    ١٠٠٠٠٠  
  حملة السندات/ من حـ    ١٢٠٠٠٠

  البنك/ إلى حـ    ١٢٠٠٠٠٠  
 كما ةوھكذا في نھایة كل عام یتم تسجیل القیود السابق      

  :یلي
 .عند استحقاق الفائدة -
 %)٢(تخفیض الفائدة بعالوة اإلصدار  -
 خ بالفوائد. تحمیل أ -
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٨٦  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  سداد حملة السندات -
  :في نھایة السنة الخامسة    
    Û إثبات الفوائد عند استحقاقھا:  

  فوائد السندات/ من حـ    ١٢٠٠٠٠
  حملة السندات/ إلى حـ    ١٢٠٠٠٠  
    Û       تخف   یض الفوائ   د بن   صیبھا ف   ي ع   الوة إص   دار

  السندات
  عالوة بإصدار السندات/ من حـ    ٢٠٠٠٠

  فوائد السندات/ إلى حـ    ٢٠٠٠٠  
    Û في نھایة العامخ بالفوائد . تحمیل أ:  

  خ.أ/ من حـ    ١٠٠٠٠٠
  فوائد السندات/ إلى حـ    ١٠٠٠٠٠  
    Û خ بالفوائد في نھایة العام. تحمیل أ:  

  حملة السندات/ من حـ    ١٢٠٠٠٠
  البنك/ إلى حـ    ١٢٠٠٠٠  
    Û سداد قرض السندات  

  قرض السندات/ من حـ    ١٠٠٠٠٠
  البنك/ إلى حـ    ١٠٠٠٠٠  

  :م إصدار وتحمیل الفوائد بھإصدار قرض السندات مع خص
بافتراض أن إحدى شركات المساھمة أصدرت قرضًا للسندات بـ 

بینما كان المعدل السائد في % ٩ بفوائد ١٠٠٠٠ج بخصم إصدار ١٠٠٠٠٠٠
  %.٥وكانت مدة القرض % ١٠السوق 

  : المطلوب
 .إثبات قیود الیومیة الالزمة للسنة األولى -١
 .ة الخامسةإثبات قیود الیومیة الالزمة للسن -٢

 احلل
  : قیود الیومیة-١

  :السنة األولى    
  عند استحقاق الفائدة    

  قرض السنداتفائدة / من حـ    ١٠٠٠٠
       إلى مذكورین      
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٨٧  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  خصم إصدار السندات/ حـ    ١٠٠٠٠  
  حملة السندات/ حـ    ٩٠٠٠٠  
  لحملة السندات% ٩ ×  ١٠٠٠٠٠٠       

  خصم إصدار% ١ × ١٠٠٠٠٠٠+ 
    Û خ.تحمیل أ:  

  خ. أ/ من حـ    ١٠٠٠٠٠
  فائدة قرض السندات/ إلى حـ    ١٠٠٠٠٠  
    Û سداد حملة السندات:  

  حملة السندات/ من حـ    ٩٠٠٠٠
  البنك/ إلى حـ    ٩٠٠٠٠  
  :السنة األخیرة    
    Û عند استحقاق الفوائد:  

  فائدة السندات/ من حـ    ١٠٠٠٠٠
       إلى مذكورین      
  حملة السندات/ حـ    ٩٠٠٠٠  
  خصم إصدار السندات/ حـ    ١٠٠٠٠  
    Û في نھایة العام  

  خ. أ/ من حـ    ١٠٠٠٠٠
  فائدة السندات/ إلى حـ    ١٠٠٠٠٠  

  حملة السندات/ من حـ    ٩٠٠٠٠
  البنك/ إلى حـ    ٩٠٠٠٠  

  قرض السندات/ من حـ    ١٠٠٠٠٠٠
  البنك/ إلى حـ    ١٠٠٠٠٠٠  

  :المعالجة المحاسبیة للقروض طویلة األجل  ٢/٢
روض طویلة األجل لدى أي وحدة اقتصادیة وفي ھذه قد تتعدد الق

 تحدید ومعالجة كل قرض منھا على حدة في الحالة فإن األمر یقتضي ضرورة
ضوء قیمتھ وشروطھ ومدتھ ومعدل الفائدة المرتبط بھ، وإذا كانت شروط 
القرض تتضمن سداده على دفعات فینبغي مراعاة معاجلة الجزء المستحق من 

ة  المالیة التالیة إلعداد التقاریر المالیة باعتباره جزء من القرض خالل السن
االلتزامات قصیرة األجل، كما ینبغي مراعاة قیاس الفوائد المستحقة عن الفترة 

 واعتبار الجزء غیر المسدد منھا بمثابة ،المالیة حتى نھایة السنة المالیة
 العمومیة مصروف مستحق یمثل التزام قصیر األجل عند إعداد المیزانیة

  :للوحدة االقتصادیة
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٨٨  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  :)( مثـــال

بطلب إلى البن ك األھل ي للح صول عل ى ق رض      " منة اهللا "تقدمت منشأة   
 سنوات، وقد وافق البنك عل ى م نح      ٤لمدة  % ٦ج بمعدل فائدة    ٨٠٠٠٠٠قدره  

 سنوات مع الفوائد، وقد تم تنفیذ عقد القرض ٤القرض على أن یتم سداده على     
  .٢٠٠٩م في أول أكتوبر من عا

  : المطلوب
 .٣١/١٢/٢٠٠٩، وفي ١/١٠/٢٠٠٩إجراء قیود الیومیة الالزمة في  -١
 .٣١/١٢/٢٠٠٩بیان األثر على قائمة المركز المالي للمنشأة في  -٢

 احلل
  ١/١٠/٢٠٠٩إجراء قیود الیومیة الالزمة في ) ١

یتم إثبات المبالغ المحصلة نق دًا، كم ا ی تم ت سجیل قیم ة الق رض ك التزام             
  .لطویل األج
  النقدیة/ حـ    ٨٠٠٠٠٠

  قرض البنك األھلي/ حـ    ٨٠٠٠٠٠  
  إثبات الحصول على قیمة القرض    

 تاریخ انتھاء السنة المالیة یتم إجراء تسویة إلثبات ٣١/١٢/٢٠٠٩وفي 
 وتحتسب ٣١/١٢إلى / ١/١٠ما یخصھا من مصروف الفوائد ثالثة شھور من   

  ج١٢٠٠٠ = ١؛ ؛٠^؛؛٠×  ؛؛ ١#؛٢×    ٨٠٠٠٠٠    :لى أساسع
ویتم إجراء قید التسویة ) التزام قصیر األجل( مصروف مستحق ویمثل

  :التالي
  مصروف الفوائد/ حـ    ١٢٠٠٠

  مصروف  الفوائد المستحقة/ حـ    ١٢٠٠٠  
  إثبات ما یخص الفترة من الفوائد كمصروف    

  األرباح والخسائر/ حـ    ١٢٠٠٠
   مصروف الفوائد/حـ    ١٢٠٠٠  
  ائد التي تخص الفترةإقفال مصروف الفو    
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٨٩  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

بیان األثر على قائمة المركز المالي لمنشأة منة اهللا في ) ٢
٣١/١٢/٢٠٠٩:  

ألغراض اإلفصاح المحاسبي یتم إظھار رصید حساب الفوائد المستحقة 
تجزئة حساب قرض البنك األھلي كالتزام قصیر األجل كما یفضل ) ١٢٠٠٠(

مستحق من القرض خالل عام القسم األول یمثل مبلغ القسط ال: إلى قسمین
ویظھر ضمن ) ج٢٠٠٠٠٠= سنوات ٤ ÷ ٨٠٠٠٠٠( وقدره ٢٠٠٩

االلتزامات قصیرة األجل أیضًا، أما القسم الثاني من قرض البنك األھلي 
ج فیظل كما ھو ضمن االلتزامات ٦٠٠٠٠٠) =٢٠٠٠٠٠ – ٨٠٠٠٠٠(

  :و التاليطویلة األجل ویتضح ذلك من األثر على المیزانیة العمومیة على النح
  ٣١/١٢/٢٠٠٩األثر على المیزانیة العمومیة في 

  التزامات قصیرة األجل  
    مصروف الفوائد ١٢٠٠٠  

  المستحقة
  قسط یسدد في ٢٠٠٠٠٠  

١/١٠/٢٠٠٩  
   األجلطویلةالتزامات   
   قرض البنك األھلي٦٠٠٠٠٠  

  
  :لــة األجــویلــع طــدفــأوراق ال  ٢/٣

الة أو سند بیكم(دیة تحریر ورقة تجاریة عندما تقبل الوحدة االقتصا
مقابل ما تحصل علیھ من قروض طویلة فإنھ یطلق على الصك المثبت ) إذني

لدى القرض اسم ورقة دفع، وھي تعبر عن اتفاق رسمي یقوم بمقتضاه المدین 
لدائن، وفي ضوء شروط عقد القرض تتحدد المعالجة لبسداد مبلغ نقدي معین 

دفع ویجب التمیز بین عدة شروط تعاقدیة لعل من أھمھا ما المحاسبیة ألوراق ال
  :یلي

 .سداد الفائدة فتریًا على أن یرد أصل القرض في نھایة فترة القرض )١
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:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

 .سداد الفائدة فتریًا على أن یرد أصل القرض على دفعات دوریًا )٢
سداد مبلغ إجمالي متفق علیھ یشمل القرض والفائدة في نھایة فترة  )٣

 .ن ھذا المبلغ الفائدة المركبةالقرض وبحیث یتضم
  
  

  :)( مثـــال
 حصلت منشأة اإلیمان من أحد البنوك على قرض ١/١/٢٠٠٧في 

ج على أن تكون مدة القرض ثالثة سنوات ٧٥٠٠٠بمبلغ % ١٠بفائدة سنویة 
ومقابل تحریر ورقة تجاریة، وتتضمن شروط العقد على أن یتم سداد الفائدة 

 من كل عام على أن یتم ٣١/١٢لقرض، وذلك في سنویًا على المبلغ األصلي ل
 وبفرض أن السنة المالیة تنتھي ٣١/١٢/٢٠٠٩سداد أصل القرض بالكامل في 

  . من كل عام٣١/١٢في 
  :المطلوب

إعداد جدول یوضح ملخصًا لكل من مصروف الفائدة المحمل عل ى       -١
ملخ  صًا (الح ساب الخت  امي والمدفوع ة للبن  ك وكیفی  ة س داد الق  رض    

 .خالل السنوات الثالثة) ك الدینلالستھال
ت  صویر الح  سابات الالزم  ة خ  الل س  نوات     وإج  راء قی  ود الیومی  ة    -٢

 .القرض
 احلل

وفقًا لشروط ھذا القرض تتحدد الفائدة في نھای ة ك ل س نة م ن ال سنوات             )١
ج وتمث     ل ٧٥٠٠ =؛؛ ١!؛٠(؛٠×    ٧٥٠٠٠الثالث     ة عل     ى أس     اس   

لخت امي س نویًا كم ا    مصروفات الفوائد التي ی تم تحمیلھ ا عل ى الح ساب ا        
النق دي ف ي   ) الت دفق (تمثل قیمة التدفق النقد في نھایة س نة، بینم ا یتح دد          

ج ٧٥٠٠ على أساس مجم وع الفائ دة ال سویة وق درھا          ٢٠٠٩نھایة عام   
ج أي أن إجم  الي الت  دفق النق  دي ف  ي  ٧٥٠٠٠أص  ل الق  رض وق  دره  + 

 .ج٨٢٥٠٠ یكون ٣١/١٢/٢٠٠٩
 ف  إن المیزانی  ة  ٣١/١٢ي لمالی  ة لل  شركة تنتھ  ي ف    ال  سنة اوألن 

أوراق ( سوف تظھر التزام طویل األجل ٢٠٠٧العمومیة في نھایة عام 
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:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

ج ویعب ر ھ  ذا المبل غ ع  ن القیم ة الحالی  ة للت  دفقات    ٧٥٠٠٠ق  دره ) ال دفع 
النقدیة المتوقعة في المستقبل، ویوضح الجدول التالي ملخصًا الستھالك 

  :الثالثالدین والفوائد المرتبطة بھ خالل سنوات القرض 

المدفوعات   التاریخ
  النقدیة

مصروف 
  الفائدة

النقص في 
  االلتزام

القیمة الدفتریة 
  اللتزامل

٧٥٠٠٠  --  --  --  ١/١/٢٠٠٧  
٧٥٠٠٠  --  ٧٥٠٠  ٧٥٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٧  
٧٥٠٠٠  --  ٧٥٠٠  ٧٥٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٨  
٧٥٠٠٠  ٧٥٠٠  ٨٢٥٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٩    
  
 :إجراء قیود الیومیة )٢

  التاریخ  بیــــــــان  لـــــــھ  منھ
  ١/١/٢٠٠٧  النقدیة/ حـ    ٧٥٠٠٠

أوراق ال  دفع ع  ن ق  رض طوی  ل  / ح  ـ    ٧٥٠٠٠  
  األجل

  

  ٣١/١٢/٢٠٠٧  مصروف الفوائد/ حـ    ٧٥٠٠
  كذلك فيو  النقدیة/ حـ    ٧٥٠٠  
  ٣١/١٢/٢٠٠٨  إثبات سداد الفوائد كمصروف    

    األرباح والخسائر/ حـ    ٧٥٠٠
    مصروفا الفوائد/ حـ    ٧٥٠٠  
    الفترةوف الفوائد التي تخص إقفال مصر    
  ٣١/١٢/٢٠٠٩       من مذكورین      

    أوراق الدفع عن قرض طویل األجل/ حـ    ٧٥٠٠٠
    مصروف الفوائد/ حـ    ٧٥٠٠

    النقدیة/ حـ    ٨٢٥٠٠  
إثب   ات س   داد الفوائ   د كم   صروف ورد قیم   ة        

  القرض
  

    األرباح والخسائر/ حـ    ٧٥٠٠
    مصروف  الفوائد/ حـ    ٧٥٠٠  
    قفال مصروف الفوائد التي تخص الفترةإ    
  

  :ویتم تصویر الحسابات في ھذه الحالة كاآلتي
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:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  أوراق الدفع عن قرض طویل األجل/ حـ
  ١/١/٢٠٠٧النقدیة / من حـ  ٧٥٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٧ع . رصید م  ٧٥٠٠٠
٧٥٠٠٠    ٧٥٠٠٠    
  ٣١/١٢/٢٠٠٨رصید   ٧٥٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٨ع . رصید م  ٧٥٠٠٠
٧٥٠٠٠    ٧٥٠٠٠    
  ٣١/١٢/٢٠٠٩رصید   ٧٥٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٩النقدیة/ إلى حـ  ٧٥٠٠٠
٧٥٠٠٠    ٧٥٠٠٠    

  مصروف الفوائد/ حـ
النقدی              ة / إل              ى ح              ـ   ٧٥٠٠٠

٣١/١٢/٢٠٠٧  
النقدی              ة / م              ن ح              ـ  ٧٥٠٠٠

٣١/١٢/٢٠٠٧  
٧٥٠٠٠    ٧٥٠٠٠    
النقدی              ة / إل              ى ح              ـ   ٧٥٠٠٠

٣١/١٢/٢٠٠٨  
 النقدی              ة/ م              ن ح              ـ  ٧٥٠٠٠

٣١/١٢/٢٠٠٨  
٧٥٠٠٠    ٧٥٠٠٠    
  ٣١/١٢/٢٠٠٩ خ.أ/ من حـ  ٧٥٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٩النقدیة/ حـإلى   ٧٥٠٠٠
٧٥٠٠٠    ٧٥٠٠٠    

  :)( مثـــال

 ح  صلت من  شأة المج  د م  ن البن  ك األھل  ي عل  ى ق  رض   ١/١/٢٠٠٩ف  ي 
ج على أن تك ون م دة الق رض ثالث ة س وات           ٧٥٠٠٠بمبلغ  % ١٠بفائدة سنویة   

مقابل تحریر أوراق تجاریة، وتتضمن شروط عقد القرض أن ی تم س داد أص ل             
 المبل غ  القرض على ثالثة دفعات مت ساویة عل ى أن تحت سب الفائ دة س نویا عل ى        

 من كل عام وبفرض أن السنة ٣١/١٢دد من أصل القرض وذلك في غیر المس
  . من كل عام٣١/١٢المالیة للمنشأة تنتھي في 

  :المطلوب
ل عل   ى م   إع   داد ج   دول ملخ   صًا لك   ل م   ن م   صروف الفائ   دة المح )١

ملخ  ص (الح  ساب الخت  امي والم  دفوع للبن  ك وكیفی  ة س  دد الق  رض    
 .خالل السنوات الثالث) استھالك القرض
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:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

الیومی  ة وت  صویر الح  سابات الالزم  ة خ  الل س  نوات      إج  راء قی  ود   )٢
 .القرض

 احلل
د الفائدة في نھای ة ك ل س نة م ن ال سنوات        دوفقًا لشروط ھذا القرض تتح     )١

من الجزء غیر المسدد من أصل القرض ف ي  % ١٠الثالثة على أساس  
بدایة السنة وألن القرض سوف یرد على ثالثة دفعات مت ساویة، القیم ة    

 :ج سنویًا ویعنى ذلك أن٢٥٠٠٠) = ٣ ÷ ٧٥٠٠٠(
ج والفائ دة  ٧٥٠٠٠ مبل غ  ٢٠٠٩رص ید الق رض ف ي بدای ة ع ام      

 =؛؛  ١!؛٠(؛٠×   ٧٥٠٠٠= الت      ي تخ      ص س      نة الق      رض األول  
ج ٥٠٠٠٠ مبل   غ ٢٠١٠، ورص   ید الق   رض ف   ي بدای   ة ع   ام    ج٧٥٠٠

 =؛؛    ١!؛٠(؛٠×   ٥٠٠٠٠= والفائدة التي تخص سنة القرض الثانی ة        
ج ٢٥٠٠٠ مبل   غ ٢٠١١ای   ة ع   ام  ج، ورص   ید الق   رض ف   ي بد  ٥٠٠٠

 =؛؛  ١!؛٠(؛٠×  ٢٥٠٠٠= والفائ  دة الت  ي تخ  ص س  نة الق  رض الثالث  ة
ج، وتمثل مصروفات الفوائد السابقة ما یتم تحمیلھ على الحساب   ٢٥٠٠

ویًا، كما تمثل ج زء م ن قیم ة الت دفق النق دي فق ي نھای ة ك ل          نالختامي س 
سدد م ن الق رض   سنة من السنوات الثالثة حیث ی ضاف إلیھ ا الج زء الم       

  :سنویًا أي أن
 = ٢٥٠٠٠ + ٧٥٠٠ = ٢٠٠٩الت  دفق النق  دي ف  ي نھای  ة ع  ام  

  ج٣٢٥٠٠
 = ٢٥٠٠٠ + ٥٠٠٠= ٢٠١٠الت  دفق النق  دي ف  ي نھای  ة ع  ام     

  ج٣٠٠٠٠
 = ٢٥٠٠٠ + ٢٥٠٠= ٢٠١١الت  دفق النق  دي ف  ي نھای  ة ع  ام     

  ج٢٧٥٠٠
 ف  إن المیزانی  ة  ٣١/١٢وألن ال  سنة المالی  ة لل  شركة تنتھ  ي ف  ي    

أوراق ( سوف تظھر التزام طویل األجل ٢٠٠٩ في نھایة عام العمومیة
 ٢٠١٠ھ  ذا الرص  ید ف  ي نھای  ة ع  ام  ی  صبح ج ث  م ٥٠٠٠٠ق  دره ) ال  دفع
 عن دما  ٢٠١١ھذا الرصید تمامًا في نھایة عام   ویختفي  ج  ٢٥٠٠٠مبلغ  

  .یتم سداد الجزء األخیر من القرض
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:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

 ب  ھ وم  ن ث  م یمك  ن إع  داد ملخ  ص اس  تھالك الق  رض والفوائ  د المرتبط  ة 
  .خالل سنوات القرض الثالث

المدفوعات   التاریخ
  النقدیة

مصروف 
  الفائدة

النقص في 
  االلتزام

القیمة الدفتریة 
  اللتزام

٧٥٠٠٠  --  --  --  ١/١/٢٠٠٩  
٥٠٠٠  ٢٥٠٠٠  ٧٥٠٠  ٣٢٥٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٩  
٢٥٠٠٠  ٢٥٠٠٠  ٥٠٠٠  ٣٠٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠١٠  
٢٥٠٠٠  ٢٥٠٠  ٢٧٥٠٠  ٣١/١٢/٢٠١١  --  

 :إجراء قیود الیومیة )٢
  التاریخ  بیــــــــان  لـــــــھ  منھ

  ١/١/٢٠٠٩  النقدیة/ حـ    ٧٥٠٠٠
أوراق الدفع ع ن ق روض طویل ة     /          حـ  ٧٥٠٠٠  

  األجل
  

    إثبات الحصول على القرض بورقة تجاریة    
       من مذكورین    

  أوراق الدفع عن قروض طویلة األجل/  حـ    ٢٥٠٠٠
  مصروف الفوائد/ حـ    ٧٥٠٠

  النقدیة/ حـ    ٣٢٥٠٠  
إثبات سداد الفوائد كمصروف ورد ج زء م ن          

  القرض

 من كل ٣١/١٢
عام یتم سداد 
الفائدة السنویة 
وجزء من قیمة 

القرض 
  كمدفوعات نقدیة

    األرباح والخسائر/من حـ    ٧٥٠٠
    مصروف الفوائد/ حـ    ٧٥٠٠  
    إقفال مصروف الفوائد التي تخص الفترة    
  ٣١/١٢/٢٠١٠       من مذكورین    

    أوراق الدفع عن قروض طویلة األجل/ حـ    ٢٥٠٠٠
    مصروف الفوائد/ حـ    ٥٠٠٠

    النقدیة/ حـ    ٣٠٠٠٠  
إثبات س داد الفوائ د كم صروف ورد ج زء م ن               

  القرض
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:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  التاریخ  بیــــــــان  لـــــــھ  منھ
    األرباح والخسائر/ حـ    ٥٠٠٠

    مصروف الفوائد/ حـ    ٥٠٠٠  
    إقفال الفوائد التي تخص الفترة    
  ٣١/١٢/٢٠١١  رین     من مذكو    

    أورق الدف عن قروض طویلة األجل/ حـ    ٢٥٠٠٠
    مصروف الفوائد/ حــ    ٢٥٠٠

    النقدیة/ حـ    ٢٧٥٠٠  
إثب    ات الفوائ    د كم    صروف ورد ج    زء م    ن      

  القرض
  

    األرباح والخسائر/حـ    ٢٥٠٠
    مصروف الفوائد/ حـ    ٢٥٠٠  
    إقفال مصروف الفوائد التي تخص الفترة    
  

  : الحسابات في ھذه الحالة كاآلتيویتم تصویر
  ض طویل األجلوأوراق الدفع عن قر/ حـ

النقدی              ة / إل              ى ح              ـ   ٢٥٠٠٠
٣١/١٢/٢٠٠٩  

  ١/١/٢٠٠٩النقدیة / من حـ  ٧٥٠٠٠

      ٣١/١٢/٢٠٠٩ع . رصید م  ٥٠٠٠٠
٧٥٠٠٠    ٧٥٠٠٠    
النقدی              ة / إل              ى ح              ـ   ٢٥٠٠٠

٣١/١٢/٢٠١٠  
  ١/١/٢٠١٠رصید   ٥٠٠٠

      ٣١/١٢/٢٠١٠ع . رصید م  ٢٥٠٠٠
٥٠٠٠    ٥٠٠٠٠    
النقدی              ة / إل              ى ح              ـ   ٢٥٠٠٠

٣١/١٢/٢٠١١  
  ١/١/٢٠١٠رصید   ٢٥٠٠٠

      ٣١/١٢/٢٠١١ع . رصید م  صفر
٢٥٠٠٠    ٢٥٠٠٠    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


برنامج التسویق  مركز التعلیم المفتوح بجامعة بنھا
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:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

        

  مصروف الفوائد/ حـ
  ٣١/١٢/٢٠٠٩خ . أ/ من حـ  ٧٥٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٩النقدیة / إلى حـ  ٧٥٠٠
٧٥٠٠    ٧٥٠٠    
  ٣١/١٢/٢٠١٠خ . أ/ من حـ  ٥٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠١٠النقدیة / إلى حـ  ٥٠٠٠
٥٠٠٠    ٥٠٠٠    
  ٣١/١٢/٢٠١١خ . أ/ من حـ  ٢٥٠٠  ٣١/١٢/٢٠١١النقدیة / إلى حـ  ٢٥٠٠
٢٥٠٠    ٢٥٠٠    

  
  
  
  :ةــالیــات المــن المشتقــة عــاسبــالمح  ٢/٤

أدت التحویالت االقتصادیة التي شھدتھا أسواق المال في الفترة ا 
سواق وحریة انتقال رؤوس ألخیرة والتي من أھمھا االتجاه نحو عالمیة األ

، وتزاید التقلبات في أسعار ت االتصاالااألموال والتوسع في حركة تكنولوجی
الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبیة إلى تزاید المنافسة بین المؤسسات 
المالیة سواء المحلیة أو العالمیة البتكار أدوات مالیة جدیدة والتي كان من 

  .Financial Derivativesت المالیة أھمھا ما یعرف بالمشتقا
  :وسوف نتناول المشتقات المالیة من خالل العناصر التالیة

  .ماھیة المشتفات المالیة وخصائصھا  ٢/٤/١
  .أنـــواع المشتقات المالیة  ٢/٤/٢
  .المعالجة المحاسبة للمشتقات المالیة  ٢/٤/٣

  :كاآلتيبالتحلیل وسوف نتناول العناصر السابقة 
  :ماھیة المشتقات المالیة وخصائصھا   ٢/٤/١

المشتقات المالیة ھي عقود أو اتفاقی ات مالی ة تتعل ق بالم ستقبل، وت شتق           
) مث  ل األس  ھم، ال  سندات، العم  الت(قیمتھ  ا م  ن قیم  ة األدوات المالی  ة األساس  یة 

السابق إصدارھا والسلع التي تم  التعاقد علیھا ویترتب على ھذه العق ود ظھ ور    
ات ت  ؤدي إل  ى تحوی  ل المخ  اطر المرتبط  ة ب  األدوات المالی  ة      حق  وق أو التزام   
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٩٧  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

األساسیة من طرف ال یرغب في تحملھا إلى ط رف آخ ر یرغ ب ف ي تحملھ ا،               
دون أن تمت  د عملی  ة التحوی  ل إل  ى اإلداة المالی  ة األساس  یة وت  ستخدمھا اإلدارة      

  .ألغراض الحمایة أو ألغراض المضاربة
  :الیة یستنتج المؤلف ما یليوفي ضوء المفھوم السابق للمشتقات الم

 الكمی  ة –العق  د یت  ضمن س  عر التنفی  ذ (الم  شتقات المالی  ة ھ  ي عق  ود  -١
 تحدی د ال شيء مح ل    – الزمن الذي یسري فیھ العقد   –المتفق علیھا   

وت  شتق قیمتھ  ا م  ن قیم  ة    )  األط  راف المتعامل  ة ف  ي العق  د   –العق  د 
 –سلع  ال  – السندات – األسھم األصول األساسیة المرتبطة بھا مثل   

 Dow مث  ل مؤش  ر أس  عار الفائ  دة أو مؤش  ر  ةالمؤش  رات المالی  
Jones Average. 

 .یتم تسویھا في تاریخ مستقبلي -٢
ی  تم التعام  ل ف  ي عق  ود الم  شتقات المالی  ة أم  ا ع  ن طری  ق األس  واق     -٣

 .المنظمة أو األسواق غیر المنظمة
ال یتطلب التعامل في عقود الم شتقات المالی ة اس تثمارات مبدئی ة أو            -٤

 .من العقودبغیرھا تتطلب مبلغًا صغیرًا بالمقارنة قد 

  :خصائص المشتقات ا لمالیة   ٢/٤/١/٢
المالیة بالعدید من الخصائص والتي تمیزھ ا ع ن غیرھ ا      سم المشتقات   تت

م  ن األدوات المالی  ة األخ   رى، وت  ؤثر ھ   ذه الخ  صائص ب   شكل ملح  وظ عل   ى      
  :یلي ص ماالمعالجة المحاسبیة للمشتقات المالیة ومن ھذه الخصائ

  :معظم عقود المشتقات المالیة مازالت ذات طبیعة خارج المیزانیة) ١(

  :التعقــــید) ٢(
نظ  رًا ألن  ھ غالب  ًا م  ا ی  تم ص  یاغة عق  ود الم  شتقات المالی  ة طبق  ًا لحاج  ة    
المتعاملین فیھا، لذلك فإن تنوع تلك العقود واخ تالف أس الیب تقیمھ ا یحم ل ف ي         

  .طیاتھ صعوبة فھم تلك العقود

  :السیـــولـــة) ٣(
تت  سم بع  ض عق  ود الم  شتقات المالی  ة بدرج  ة س  یولة عالی  ة حی  ث ی  سھل   

  :تسویتھا إما عن طریق
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٩٨  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

 .البیع أو الشراء في تاریخ االستحقاق المحدد  ) أ
 .عن طریق إبرام صفقة عكسیة بواسطة بیوت التسویة أو المقاصة ) ب

  :الرافعة المالیة) ٤(
 مقاب  ل حقی  ق مكاس  ب كبی  رة یق  وم مفھ  وم الرف  ع الم  الي عل  ى إمكانی  ة ت   

استخدام مبالغ محدودة إال أن ھناك جانبًا س لبیًا لمفھ وم الرف ع الم الي یتمث ل ف ي        
إمكانیة تعرض الشركات المتعاملة في المشتقات المالیة لحدوث خسائر كبی رة،         
نتیج  ة ح  دوث تغی  رات طفیف  ة ف  ي أس   عار األص  ول الت  ي ت  شتق منھ  ا عق   ود          

  .المشتقات المالیة

  :ھ وضریبة غیر واضحةی محاسبقواعد) ٥(
 المعالجة المحاسبیة للمشتقات المالیة نوعًا من الغم وض ویرج ع            تكتنف

ذلك إلى التقدم السریع والنم و المتالح ق ف ي مج ال ابتك ار واس تخدام الم شتقات            
  .المالیة والذي ال یواكبھ استجابة محاسبیة مماثلة

  :ر المشتقات المالیة وسیلة تكتیكیةعتبت) ٦(
ي تستخدمھا اإلدارة في تنفیذ إستراتیجیة إدارة المخاطر الوسائل الت من 

قد تنتج من األدوات المالیة األساسیة من التي حیث تعمل على تحویل المخاطر  
الطرف الذي ال یرغب في تحملھا إلى طرف آخ ر یرغ ب ف ي تحملھ ا دون أن       

  .نھا ھذه المخاطر المالیة األساسیة التي نتجت عاألداةتمتد عملیة التحویل إلى 

  :أنـــواع المشتقات المالیة   ٢/٤/٢
ازدھ  رت ف  ي الفت  رة األخی  رة الم  شتقات المالی  ة وب  دأت تتع  دد أش  كالھا      
المبتكرة وخاصة بعد أن وجدت المؤسسات المالیة ضالتھا المنشودة فیھ ا حی ث         
تعتب  ر م  صدر ھ  ام م  ن م  صادر إیراداتھ  ا باإلض  افة إل  ى كونھ  ا وس  یلة إلدارة     

  :ویمكن بیان أنواع المشتقات المالیة من خالل الشكل التاليالمخاطر 
  
  
  
  

المشتقات 

  عقود 
 الخیارات

العقود 
 المستقبلیة

العقود 
 اآلجلة

عقود 
 المبادالت

عملیات 
إعادة 

عملیات 
 أخــــرى

  والقاعدةالسقفالقاعدة أو  السقف

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


برنامج التسویق  مركز التعلیم المفتوح بجامعة بنھا

   

 
 

٩٩  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  
  
  
  

  :وسوف یحاول المؤلف إلقاء الضوء على األنواع الرئیسیة السابقة
  :عقــــود الخیــــارات) ١(

  :ھي عقود بین طرفین ھما
Û  ویكون لھ الحق في شراء أو بیع سلعة أو عملة أو أداة   : مشترى الخیار

متف ق علی ھ م سبقًا وی سمى ع ادة س عر الممارس ة أو         مالیة بسعر محدد و   
أو خ الل م  دة  ) الخی ار األوروب  ي (س عر التنفی ذ وذل  ك ف ي ت  اریخ مح دد     

 ).الخیار األمریكي(محددة 
Û  ویك  ون ملتزم  ًا ببی  ع أو ش  راء العن  صر األساس  ي مقاب  ل     : ب  ائع الخی  ار

العالوة التي یحصل علیھا من مشترى الخیار، سواء قام مشتري الخیار 
 .نفیذ أو عدم تنفیذ العقدبت

  :العقـــود المستقبلیة) ٢(
 –أس ھم  (تیح ألحد أطراف العق د ش راء أو بی ع أص ل مع ین       تھي عقود     
إل  ى ط رف آخ ر ب  سعر مح دد ومتف  ق    ) وغیرھ ا ....  عم الت أجنبی  ة  –س ندات  

علیھ م سبقًا ی سمى بال سعر الم ستقبلي عل ى أن ی تم الت سلیم أو تنفی ذ االتف اق ف ي                  
  . وھو تاریخ استحقاق العقدتاریخ الحق

  :العقود اآلجلة) ٣(
ھي عقود بین طرفین یتم من خاللھا التزام أحد الطرفین ببی ع أو ش راء      
أصل محدد على س بیل المث ال عمل ة أجنبی ة، س لعة، وغیرھ ا ف ي ت اریخ الح ق                 
وب  سعر ثاب  ت ی  تم االتف  اق علی  ھ ف  ي ت  اریخ التعاق  د ی  سمى س  عر التنفی  ذ، وتمث  ل   

 مشتقة ذات طرفین، ومن المحتمل أن یحقق كل طرف من خاللھا العقود اآلجلة
.... نتائج مفیدة أو غیر مفیدة نتیجة التغیر في قیمة األصل أو المركز األساس ي   

وعادة ما تستخدم العقود اآلجلة لتغطیة توقعات تدھور أسعار األسھم أو تغطی ة     
  .محفظة االستثمار في السندات
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١٠٠  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  :المبــــــادالت) ٤(
رة عن التزام تعاقدي بین طرفین، على مبادلة نوع معین التدفق ھي عبا

النقدي أو أصل معین مقابل تدفق نقدي أو أصل آخر بال سعر الح الي وبموج ب      
شروط یتم االتفاق علیھا عند التعاقد على أن یتم تبادل األصل محل التعاق د ف ي          

مبادلة، وقد تاریخ الحق، وتسمى عادة األطراف التي توافق على الدخول في ال       
 عملیة التبادل مباشرة بین طرفي العق د أو ت تم م ن خ الل ط رف ثال ث وھ و         تتم

  .البنك أو أي مؤسسة مالیة أخرى

  :المعالجة المحاسبیة للمشتقات المالیة   ٢/٤/٣
المؤل ف عل ى   یقت صر   فوسنظرًا لتعدد أنواع عقود الم شتقات المالی ة ف       

اعتبارھ ا أكث ر أن واع عق ود الم شتقات      تناول المعالجة المحاسبیة للعقود اآلجلة ب   
  .المالیة انتشارًا

  

  ):( مثـــال

بھ  دف  ( عق  دت إح  دى ش  ركات الم  ساھمة الم  صریة     ١/٨/٢٠٠٩ف  ي 
ج ٣،٤٠دوالر أمریكي على أسا ٥٠٠٠٠عقد صرف مؤجل لشراء ) المضاربة

 ك  ان ١/١١/٢٠٠٩، وف  ي ١/١١/٢٠٠٩لل  دوالر األمریك  ي ینف  ذ ف  ي / م  صري
  .مصري للدوالر.  ج٣،٥٥مریكي سعر صرف الدوالر األ

  :المطلوب
 .إجراء قیود الیومیة الالزمة إلثبات ما تقدم )١
 ١/١١/٢٠٠٩تصویر حسابات األستاذ الالزمة كما تظھر في  )٢

 احلل
 :   الالزمة إلثبات ما تقدمإجراء قیود الیومیة) ١

  التاریخ  بیــــــــان  لـــــــھ  منھ
الر  عق   د ص  رف مؤج   ل بال   دو يم   دین/ ح  ـ     ١٧٠٠٠٠

  األمریكي
١/٨/٢٠٠٩  

  دائن    ي عق    د ص    رف مؤج    ل    /         ح    ـ  ١٧٠٠٠٠  
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١٠١  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  بالجنیة المصري
إثب      ات عق      د ص      رف مؤج      ل ل       شراء         

 ٣،٤٠دوالر أمریك ي عل ى أس  اس   ٥٠٠٠٠
جنی       ھ م        صري لل        دوالر ینف        ذ ف        ي  

١/١١/٢٠٠٩  

  

م   دیني عق   د ص  رف مؤج   ل بال   دوالر  / ح  ـ     ٧٥٠٠
  األمریكي

١/١١/٢٠٠٩  

 -مكاس ب (وق أس عار عمل ة     فر/           حـ  ٧٥٠٠  
  )عقد صرف مؤجل

  

    إثبات مكاسب عقد الصرف المؤجل    
  ١/١١/٢٠٠٩   دوالر أمریكي–النقدیة بالبنك / حـ    ١٧٧٥٠٠

مدیني عقد صرف مؤجل بال دوالر      /       حـ  ١٧٧٥٠٠  
  األمریكي

  

إثبات تحصیل المستحق بموجب عق د ال صرف        
  المؤجل

  

ج   ل بالجنی   ة  دائن   ي عق   د ص   رف مؤ  / ح   ـ    ١٧٠٠٠٠
  المصري

١/١١/٢٠٠٩  

     جنیھ مصري–النقدیة بالبنك / حـ    ١٧٠٠٠٠  
إثبات سداد المستحق بموجب عقد ال صرف           

  المؤجل
  

  ١/١١/٢٠٠٩تصویر حسابات األستاذ الالزمة في ) ٢
  مدیني عقد صرف مؤجل بالدوالر األمریكي/ حـ

دائن  ي عق  د ص  رف /  إل  ى ح  ـ١٧٠٠٠
مؤج            ل بالجنی            ة 

  المصري
ف روق أس عار   /  إلى حـ  ٧٥٠٠         

  عملة
  ) عقد صرف مؤجل–مكاسب (

١٧٧٥٠٠  

دائني عق د ص رف   /  إلى حـ  ١٧٧٥٠٠
مؤج          ل بال          دوالر  

  األمریكي
  

١٧٧٥٠٠  

  دائني عقد صرف مؤجل بالجنیھ المصري/ حـ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


برنامج التسویق  مركز التعلیم المفتوح بجامعة بنھا

   

 
 

١٠٢  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

النقدی     ة بالبن     ك   /  إل     ى ح     ـ ١٧٠٠٠
  بالجنیة المصري

١٧٠٠٠٠  

مدیني عقد ص رف   /  من حـ  ١٧٠٠٠٠
  مؤجل بالدوالر

١٧٠٠٠٠  

  ) عقد صرف مؤجل–مكاسب (فروق أسعار عملة / حـ
         رصید٧٥٠٠

  
٧٥٠٠  

م  دیني عق  د ص  رف   /  م  ن ح  ـ ٧٥٠٠
  مؤجل بالدوالر

٧٥٠٠  
  ):( مثـــال

بھ  دف  ( عق  دت إح  دى ش  ركات الم  ساھمة الم  صریة     ١/٨/٢٠٠٩ف  ي 
 ری  ال س  عودي عل  ى أس  اس    ١٥٠٠٠٠عق  د ص  رف مؤج  ل لبی  ع    ) الم  ضاربة

، ف إذا علم ت أن     ١/١٠/٢٠٠٩ی ال ال سعودي ینف ذ ف ي         للر/ جنیھ م صري  ٠،٩٣
  :سعر صرف الریال السعودي كان على النحو التالي

   جنیھ مصري٠،٩٥  ٣١/١٢/٢٠٠٩في 
   جنیھ مصري٠،٩١  ٢٠٠٩/ ١/١٠في 
  :المطلوب
 .إجراء قیود الیومیة الالزمة إلثبات ما تقدم )١
 .تصویر حسابات دائني عقد الصرف المؤجل بالریال السعودي )٢

 احلل
 :  إجراء قیود الیومیة الالزمة إلثبات ما تقدم) ١

  التاریخ  بیــــــــان  لـــــــھ  منھ
مدیني عق د ص رف مؤج ل بالجنی ھ       / من حـ     ١٣٩٥٠٠

  المصري
١/٨/٢٠٠٩  

عق د ص رف مؤج ل بالری ال        /        إلى حـ   ١٣٩٥٠٠  
  السعودي

  

إثب       ات عق       د ص       رف مؤج       ل لبی       ع         
ری     ال س     عودي عل     ى أس     اس   ١٥٠٠٠٠

یھ مصري للریال ال سعودي ینف ذ        جن ٠،٩٣
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١٠٣  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

١/١٠/٢٠٠٩  
 عق    د –خ   سائر  (ف   روق أس   عار عمل   ة    / ح   ـ     ٣٠٠٠

  )صرف مؤجل
٣١/١٢/٢٠٠٩  

 دائن    ي عق    د ص    رف مؤج    ل    /       ح    ـ  ٣٠٠٠  
  بالریال السعودي

  

    )إثبات خسائر عقد الصرف المؤجل(    
دائن   ي عق   د ص   رف مؤج   ل بالری   ال    / ح   ـ    ٦٠٠٠

  السعودي
١/١٠/٢٠٠٩  

مكاس ب  (ف روق أس عار عمل ة       / حـ             ٦٠٠٠  
  ) عقد صرف مؤجل–

  

    إثبات مكاسب عقد الصرف المؤجل    
  ١/١٠/٢٠٠٩   جنیھ مصري–النقدیة بالبنك / حـ    ١٨٩٥٠٠

م   دیني عق   د ص   رف مؤج   ل   / ح   ـ    ١٨٩٥٠٠  
  بالجنیھ

  

إثبات تحصیل المستحق بموجب عقد الصرف         
  المؤجل

  

ل بالری ال  دائن ي عق د ص رف مؤج        / من حـ     ١٣٦٥٠٠
  السعودي

  

     ریال سعودي –النقدیة بالبنك / حـ    ١٣٦٥٠٠  
إثب     ات س     داد الم     ستحق بموج     ب عق     د        

  الصرف المؤجل
  

  حساب دائني عقد صرف مؤجل بالریال السعوديتصویر ) ٢
   عقد صرف مؤجل بالدوالر األمریكيدائني/ حـ

م دیني عق د ص  رف   / م ن ح ـ    ١٣٩٥٠٠    
  مؤجل بالجنیھ

  فروق أسعار عملة/ من حـ  ٣٠٠  مرحلرصید   ١٤٢٥٠٠
 عق     د ص     رف  –خ     سائر (

  )مؤجل
١٤٢٥٠٠    ١٤٢٥٠٠   

  رصید منقول ١٤٢٥٠٠  فروق أسعار عملة/ حـ  ٦٠٠٠
    عق     د ص     رف –مكاس     ب (  
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١٠٤  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  )مؤجل
  النقدیة بالبنك / حـ  ١٣٦٥٠٠

  ریال سعودي  
   

١٤٢٥٠٠    ١٤٢٥٠٠   

  ):( مثـــال

 على شراء بضاعة من  تعاقدت شركة اإلیمان التجاریة١/١/٢٠٠٩في 
 وتم ف تح االعتم اد   ١/٤/٢٠٠٩شركة إنرون األمریكیة على أن یسدد الثمن في        

 ش  ركة إن  رون ف  ي نف  س الوق  ت  عق  د آج  ل ل  سعر     تالم  ستندي ال  الزم، وعق  د 
دوالر أمریكي بسعر صرف ٢٥٠٠٠ على شراء ١/٤/٢٠٠٩الصرف ینفذ في 

عة وت   م  وص   لت الب   ضا١/٣/٢٠٠٩جنی   ھ م   صري لل   دوالر، وف   ي ٣،٥آج   ل 
 ت  م تنفی  ذ العق  د اآلج  ل ل  سعر ال  صرف،  ١/٤/٢٠٠٩فح  صھا واس  تالمھا، وف  ي 

وسداد المستحق لشركة إنرون األمریكیة ف إذا علم ت أن س عر ص رف ال دوالر          
  :األمریكي كان على النحو التالي

   جنیھ مصري٣،٢  ١/١/٢٠٠٩
   جنیھ مصري٣،٣  ١/٣/٢٠٠٩
   جنیھ مصري٣،٦  ١/٤/٢٠٠٩
  :المطلوب
 .لیومیة الالزمة إلثبات ما تقدمإجراء قیود ا )١
 ١/٤/٢٠٠٩األستاذ الالزمة في تصویر حسابات  )٢
 ١/١/٢٠٠٩بیان األثر على قائمة المركز المالي في   )٣

 احلل
تحدید قیمة ع الوة أو خ صم ال صرف المؤج ل حی ث أن س عر ال صرف          

، ل ذلك یوج د   )ف ي ت اریخ إب رام العق د     (اآلجل أكبر من س عر ال صرف الحاض ر          
  :جلة تحسب كما یليعالوة صرف مؤ

 ج٧٥٠٠) = ٣،٢ – ٣،٥( × ٢٥٠٠٠= عالوة ا لصرف المؤجلة 
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١٠٥  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  
  
  
 :  إجراء قیود الیومیة الالزمة إلثبات ما تقدم) ١

  التاریخ  بیــــــــان  لـــــــھ  منھ
  ١/١/٢٠٠٩  اعتمادات مستندیة لشراء بضائع/ حـ    ٨٠٠٠٠

     بضائع-دائني اعتمادات مستندیة / حـ    ٨٠٠٠٠  
 ل شراء ب ضائع ش ركة    ت فتح اعتماد م ستندي   إثبا    

دوالر عل    ى ٢٥٠٠٠ األمریكی    ة بمبل    غ إن    رون
  ج للدوالر٣،٢أساس 

  

  ١/١/٢٠٠٩       من مذكورین    
م     دیني عق     د ص     رف مؤج     ل بال     دوالر / ح     ـ    ٨٠٠٠٠

  األمریكي
  

    عالوة الصرف المؤجل/ حـ    ٧٥٠٠
دائن  ي عق  د ص  رف مؤج  ل بالجنی  ھ   /          ح  ـ  ٨٧٥٠٠  

  مصري
  

بالجنی ھ الم صري    إثبات إبرام عقد صرف مؤج ل           
ج ٣،٥دوالر أمریك       ي عل       ى أس       اس  ٢٥٠٠٠

  ١/٤/٢٠٠٩مصري للدوالر ینفذ في 

  

  ١/٣/٢٠٠٩  ) معامالت-خسائر (فروق أسعار عملة / حـ    ٢٥٠٠
     بضائع-دائني اعتمادات مستندیة/ حـ    ٢٥٠٠  
إثبات محاسبي إلثبات الزیادة في أسعار ال دوالر        

  )]٣،٢ – ٣،٣( × ٢٥٠٠٠[ستالم البضاعة عند ا
  

م     دیني عق     د ص     رف مؤج     ل بال     دوالر / ح     ـ    ٢٥٠٠
  األمریكي

١/٣/٢٠٠٩  

  فروق أسعار عملة / حـ    ٢٥٠٠  
  )عقد صرف مؤجل-مكاسب(    

  

إثبات مكاس ب عق د ال صرف المؤج ل ف ي ت اریخ             
  )]٣،٢ – ٣،٣( × ٢٥٠٠٠[وصول البضاعة 

  

  ١/٣/٢٠٠٩  ئع مخزن البضا–المخازن / حـ    ٨٠٠٠٠
    اعتمادات مستندیة لشراء بضائع/ حـ    ٨٠٠٠٠  
  إثب     ات اس     تالم الب     ضاعة م     ن ش     ركة إن     رو       
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١٠٦  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  األمریكیة
  ١/٤/٢٠٠٩  ) معامالت–خسائر (فروق أسعار عملة / حـ    ٧٥٠٠٠

     بضائع –دائني اعتمادات مستندیة / حـ    ٧٥٠٠٠  
إثب ات الزی ادة ف ي س  عر ال دوالر ع ن س داد قیم  ة           

  )]٣،٣ – ٣،٥(×٢٥٠٠٠[ البضاعة
  

م   دیني عق   د ص   رف مؤج   ل بال   دوالر    / م   ن ح   ـ     ٧٥٠٠
  األمریكي

١/٤/٢٠٠٩  

  فروق أسعار عملة / حـ    ٧٥٠٠  
 عق       د ص       رف  –مكاس       ب (    

  )مؤجل

  

س  داد قیم  ة  مكاس  ب عق  د ص  رف مؤج  ل   إثب  ات     
  )]٣،٣ – ٣،٥(×٢٥٠٠٠[البضاعة 

  

  ١/٤/٢٠٠٩   دوالر أمریكي–النقدیة بالبنك / حـ    ٩٠٠٠٠
م   دیني عق   د ص   رف مؤج   ل بال   دوالر   /         ح   ـ  ٩٠٠٠٠  

  األمریكي
  

إثب   ات تح   صیل الم   ستحق بموج   ب عق   د ال   صرف       
  المؤجل

  

دائن   ي عق   د ص   رف مؤج   ل بالجنی   ھ     / م   ن ح   ـ     ٨٧٥٠٠
  المصري

١/٤/٢٠٠٩  

     جنیھ مصري–النقدیة بالبنك / حـ    ٨٧٥٠٠  
إثب   ات س   داد الم   ستحق بموج   ب عق   د ال   صرف       

  المؤجل
  

  ١/٤/٢٠٠٩   بضائع–دائني اعتمادات مستندیة / حـ    ٩٠٠٠٠
     جنیھ مصري–النقدیة بالبنك / حـ    ٩٠٠٠٠  
    إثبات سداد المستحق من قیمة البضاعة    

  ١/٤/٢٠٠٩  مصروفات عقد الصرف المؤجل/ من حـ    ٧٥٠٠
    عالوة الصرف المؤجل/ حـ    ٧٥٠٠  
    إقفال عالوة الصرف المؤجل     
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١٠٧  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  ١/٤/٢٠٠٩ستاذ الالزمة في ات األتصویر حساب) ٢
  مدیني عقد صرف مؤجل بالدوالر األمریكي/ حـ) ١(

دائن    ي عق    د ص    رف  / ح    ـ  ٨٠٠٠٠
مؤج           ل بالجنی           ھ  

  المصري

 بالبن   ك –النقدی  ة  / م  ن ح   ـ   ٩٠٠٠
  دوالر أمریكي

  فروق أسعار عملة/ حـ  ٢٥٠٠
 عق      د ص      رف  –مكاس      ب (

  )مؤجل

    

  فروق أسعار/ حـ  ٧٥٠٠
عق      د ص      رف -مكاس      ب(

  )مؤجل

   

٩٠٠٠٠    ٩٠٠٠٠   

  مدیني عقد صرف مؤجل بالجنیھ المصري/ حـ) ٢(
٨٧٥٠

٠  
البن    ك جنی    ھ بالنقدی    ة /إل    ى ح    ـ

  مصري
٨٧٥٠

٠  
  من مذكورین

       
٨٧٥٠

٠  
  ٨٧٥٠

٠ 
  

  عالوة الصرف المؤجل/ حـ) ٣(
دائن  ي عق  د ص  رف مؤج  ل    / ح  ـ  ٧٥٠٠

  بالجنیھ المصري
م   صروفات عق   د  / ح   ـ  ٧٥٠٠

  الصرف المؤجل
       

٧٥٠٠    ٧٥٠٠   

  

  ) معامالت–خسائر (فروق أسعار عملة / ـح
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١٠٨  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

اعتم    ادات م    ستندیة  دائن    ي / إل    ى ح    ـ   ٢٥٠٠
  بضائع

    

دائن    ي اعتم    ادات م    ستندیة  / إل    ى ح    ـ   ٧٥٠٠
  بضائع

١٠٠٠
٠  

  رصید

       
١٠٠٠

٠  
  ١٠٠٠

٠ 
  

  ) عقد صرف مؤجل–مكاسب (فروق أسعار عملة / حـ
م  دیني عق  د ص  رف مؤج  ل     / م  ن ح  ـ   ٢٥٠٠    

  أمریكي-بالدوالر
١٠٠٠

٠  
م  دیني عق  د ص  رف مؤج  ل     / م  ن ح  ـ   ٧٥٠٠  صیدر

  أمریكي-بالدروال
       

١٠٠٠
٠  

  ١٠٠٠٠   

  ف عقد الصرف األجلومصر/ حـ
  رصید  ٧٥٠٠  عالوة الصرف المؤجل/ إلى حـ  ٧٥٠٠

       
٧٥٠٠    ٧٥٠٠   

  
  ١/١/٢٠٠٩األثر على المیزانیة في ) ٣

 –ستندیة دائن    ي اعتم    ادات م    / ح   ـ   ٨٠٠٠٠  اعتمادات مستندیة لشراء بضاعة  ٨٠٠٠٠
  بضائع

مدیني عق د ص رف مؤج ل بال دوالر           ٨٠٠٠٠
  أمریكي

دائن  ي عق  د ص  رف مؤج  ل بالجنی  ھ  / ح  ـ  ٧٥٠٠
  المصري

      عالوة الصرف المؤجل  ٥٠٠٠
  

  انيــل الثــلة الفصــأسئ  ٢/٥
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١٠٩  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  :األسئلة النظریة   ٢/٥/١
 وضح ماھیة االلتزامات طویلة األجل مبینًا أنواعھا؟ -١
 ندات؟وضح الفرق بین األسھم والس -٢
اش  رح باخت  صار اإلج  راءات القانونی  ة الواج  ب مراعاتھ  ا عن  د إص  دار    -٣

 .قرض السندات
 وضح ماھیة المشتقات المالیة مبینًا خصائصھا؟ -٤
 ما الفرق بین العقود اآلجلة والعقود المستقبلیة؟ -٥

  
  :حاالت تطبیقیة غیر محلولة   ٢/٥/٢

  : )(حــالــة 

 ملی ون جنی ھ   ٥بمبل غ  طرحت إحدى شركات المساھمة قرض ًا لل سندات      
  :سند موزعة كما یلي١٠٠٠٠لعدد 

 ج٣٠٠  قسط اكتتاب -١
 ج١٠٠  قسط تخصیص  -٢
 ج٥٠    قسط أول -٣
 ج٥٠    قسط أخیر -٤

  . سند وتم رد الزیادة ألصحابھا١١٠٠٠وقم تم االكتتاب في 
  :المطلوب

 .قیود الیومیة -١
 .حسابات األستاذ -٢

  : )(حــالــة 

  .ادة لسداد األقساط التالیةبافتراض أنھ في التمرین السابق تم حجز الزی
  :المطلوب

 .قیود الیومیة -٣
 .حسابات األستاذ -٤
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١١٠  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  : )(حــالــة 

حصلت ال شركة ع الوة إص دار لل سندات     ) ١(بافتراض أنھ في التمرین  
  .ج للسند٢٠بـ 

  :المطلوب
 .قیود الیومیة -١
 .حسابات األستاذ -٢

  : )(حــالــة 

وال سعر  % ١١بافتراض أن ال شركة ف ي التم رین ال سابق تعط ي فوائ د             
  . سنوات٣ومدة قرض السندات % ١٠السائد في السوق 

  :المطلوب
فما ھ و مبل غ ع الوة اإلص دار ال ذي یج ب تح صیلھ م ع ق سط االكتت اب                   -١

 .نظرًا للفوائد العالیة التي تمنحھا الشركة
 . سنوات٣قیود الیومیة إلثبات األقساط مع عالوة اإلصدار لمدة  -٢
 .د الیومیةویسداد قرض السندات في آخر سنة وق -٣

  : )(حــالــة 
وال سعر  % ١٢بافتراض أن ال شركة ف ي التم رین ال سابق تعط ي فوائ د             

  . سنوات٥ومدة قرض السندات % ١٠السائد في السوق 
  :المطلوب

فما ھ و مبل غ ع الوة اإلص دار ال ذي یج ب تح صیلھ م ع ق سط االكتت اب                   -١
 .نظرًا للفوائد العالیة التي تمنحھا الشركة

 . سنوات٥ات األقساط مع عالوة اإلصدار لمدة قیود الیومیة إلثب -٢
 .ود الیومیةیسداد قرض السندات في آخر سنة وق -٣

  : )(حــالــة 
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١١١  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

س نویًا والمع دل ال سائد    % ٩إحدى ال شركات تعط ى فوائ د    بافتراض أن   
س  نویًا ل  ذلك ق  ررت أن تعط  ى عل  ى ق  رض س  نداتھا خ  صم    % ١٠ف  ي ال  سوق 

  .اض في الفائدةإصدار یعوض أصحاب السندات عن ھذا االنخف
 س  ند ١٠٠٠٠ج وع  دد ال  سندات ١٠٠٠٠٠٠ف  إذا ك  ان ق  رض ال  سندات  

  :موزعة على أقساط كما یلي
 ج٥٠  قسط اكتتاب -١
 ج٣٠  قسط تخصیص -٢
  ج٢٠    قسط أخیر -٣
  :المطلوب

فم  ا ھ  و مبل  غ خ  صم اإلص  دار الواج  ب خ  صمھ م  ع ق  سط االكتت  اب إذا    -١
 . سنوات٥كانت مدة القرض 

 ٥ار واس تھالكھ م ع الفوائ د خ الل       خصم اإلص د  إثبات  مع  قیود الیومیة    -٢
 .سنوات

 .قیود الیومیة إلثبات سداد قرض السندات في السنة الخامسة -٣

  : )(حــالــة 
سنویًا والمعدل السائد في % ٨بافتراض أن إحدى شركات تعطى فوائد     

سنویًا لذلك قررت أن تعطى على ق رض س نداتھا خ صم إص دار      % ١٠السوق  
  .االنخفاض في الفائدةیعوض أصحاب السندات عن ھذا 
 س  ند ٢٠٠٠٠ج وع  دد ال  سندات ١٠٠٠٠٠٠ف  إذا ك  ان ق  رض ال  سندات  

  :موزعة كما یلي
 ج٢٥  قسط اكتتاب -١
 ج١٥  قسط تخصیص -٢
  ج١٠    قسط أخیر -٣
  :المطلوب

فم  ا ھ  و مبل  غ خ  صم اإلص  دار الواج  ب خ  صمھ م  ع ق  سط االكتت  اب إذا    -١
 . سنوات٥كانت مدة القرض 

 ٥الفوائ  د خ  الل   اس  تھالكقی  ود الیومی  ة م  ع إثب  ات خ  صم اإلص  دار و     -٢
 .سنوات

 .الختامیةقیود الیومیة إلثبات سداد قرض السندات في السنة  -٣

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


برنامج التسویق  مركز التعلیم المفتوح بجامعة بنھا

   

 
 

١١٢  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  : )(حــالــة 
قام   ت إح   دى ال   شركات الم   ساھمة بإص   دار س   ندات قیمتھ   ا األس   میة     

ع   الوة % ٢٥ج الفائ   دة ال   سنویة ٢٠٠٠ القیم   ة األس   میة لل   سند  ١٠٠٠٠٠٠٠
وق  دتم س  داد القیم  ة االس  میة    س  نة، ٢٠ت  سدد دفع  ة واح  دة بع  د    % ٨اإلص  دار 

لل  سندات م  ضافًا إلیھ  ا ع  الوة اإلص  دار وق  د تلق  ت ال  شركة اكتتاب  ات ف  ي ع  دد      
   سند، وقامت برد الزیادة١٢٠٠

  :المطلوب
 .قیود الیومیة -١
 .حسابات األستاذ -٢

  : )(حــالــة 
بقیمة % ١٤سند ٢٠٠٠٠عدد قامت إحدى الشركات المساھمة بإصدار    

عل ى أن ت سدد بع د     % ١٢س داد   ع الوة   و% ٨ج وبخصم إصدار    ١٠٠٠اسمیة  
  .سنة٢٤

فإذا علمت أنھ تم إصدار السندات كما ھو مق رر حی ث ت م االكتت اب ف ي        
  .سند دفعة واحدة٢٠٠٠٠عدد 

  :المطلوب
 .قیود الیومیة -١
 .حسابات األستاذ -٢

  : )(حــالــة 
 حصلت منشأة المعتز باهللا من أحد البن وك عل ى ق رض    ١/١/٢٠٠٩في  

رض خم   س ق    الةج عل   ى أن تك   ون م  د ٢٢٥٠٠٠بمبل  غ  % ١٢بفائ  دة س   نویة  
تحریر ورقة وبفرض أن السنة المالیة لمنشأة المعتز تنتھي في سنوات، ومقابل 

  . من كل عام٣١/١٢
  :المطلوب

حمل ة عل ى   مالفوائ د ال إعداد ج دول یوض ح ملخ صًا لك ل م ن م صروف         
س تھالك  ملخ صًا لال (الح ساب الخت امي والمدفوع ة للبن ك وكیفی ة س داد الق رض        

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


برنامج التسویق  مركز التعلیم المفتوح بجامعة بنھا

   

 
 

١١٣  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

خالل السنوات الثالث، وإجراء قیود الیومیة وتصویر الحسابات الالزمة ) الدین
  :خالل سنوات القرض في ظل كل حالة من الحاالت المستقلة التالیة

تت  ضمن ش  روط عق  د الق  رض أن ی  تم س  داد الفائ  دة س  نویًا عل  ى  : الحال  ة األول  ى
د  م ن ع ام عل ى أن ی تم س دا       ٣١/١٢المبلغ األص لي للق رض ف ي        

  .٣١/١٢/٢٠١٣أصل القرض بالكامل في 
تتضمن الشروط أن یتم سداد أصل القرض على خمس دفع ات       : الحالة  الثانیة  

 من كل عام على أن تحتسب الفائدة س نویًا        ٣١/١٢متساویة وفي   
  .على المبلغ غیر المسدد من أصل القرض

دة تت  ضمن ال  شروط أن ی  تم س داد ك  ل م  ن أص  ل الق  رض والفائ    : الحال ة الثالث  ة 
 ٣١/١٢/٢٠١٣الم  ستحقة علی  ھ ف  ي نھای  ة ال  سنوات الخم  س ف  ي  

عل  ى أن تح  سب الفائ  دة س  نویًا عل   ى رص  ید ال  دین متم  ثًال ف   ي        
  .مجموع كل من الفرض والفائدة المستحقة حتى بدایة العام

  : )(حــالــة 
بطلب إلى البنك األھلي للحصول على ق رض ق دره    تقدمت منشأة وھب    

 س نوات وق د واف ق البن ك عل ى      ٦س نویًا لم دة   % ١٠ج مقابل فائ دة     ٣٢٠٠٠٠٠
 س نوات وق د ت م تنفی ذ عق د الق رض ف ي        ٦منح القرض على أن یتم سداده عل ى       

  ٢٠٠٩أول أكتوبر من عام 
  :المطلوب

 ٣١/١٢/٢٠٠٩ وفي ١/١٠/٢٠٠٩قیود الیومیة في إجراء  -١
بی    ان األث    ر عل    ى قائم    ة المرك    ز الم    الي لمن    شأة وھ    ب ف    ي          -٢

٣١/١٢/٢٠٠٩ 

  : )(حــالــة 
 قامت شركة اإلیم ان ب شراء آالت ومع دات م ن ش ركة        ١/٧/٢٠٠٩في  

 ١/١٠/٢٠٠٩ج اس ترلیني ت سدد قیمتھ ا ف ي     ٥٠٠٠وورلدكوم األمریكی ة بمبل غ    
 تعاق دت ش ركة اإلیم ان    ١/٧/٢٠٠٩وتم ف تح االعتم اد الم ستندي ال الزم، وف ي           

 جنی ھ  ١ج استرلیني بموجب عقد صرف مؤجل على أس اس   ٥٠٠٠على شراء   
 وص لت اآلالت والمع  دات  ١/١٠/٢٠٠٩ جن ھ م  صري، وف ي   ٥،٥=رلیني اس ت 

  .وتم سداد المستحق وتنفیذ عقد الصرف المؤجل
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١١٤  

:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة

  :فإذا علمت أن سعر الصرف للجنیھ االسترلیني كان على النحو التالي
  ج مصري٥،٢= جنیھ استرلیني ١  ١/٧/٢٠٠٩
  ج مصري٤،٨=  جنیھ استرلیني ١  ١/١٠/٢٠٠٩
  :المطلوب

 .لیومیة الالزمة إلثبات ما تقدمإجراء قیود ا -١
 .تصویر حسابات األستاذ الالزمة -٢

  : )(حــالــة 
 عق   دت إح   دى ش   ركات الم   ساھمة الم   صریة بھ   دف   ١/٤/٢٠٠٩ف   ي 

 ٠،٩٣ریال س عودي عل ى أس اس      ١٠٠٠٠٠المضاربة عقد صرف مؤجل لبیع      
 ك  ان ١/٨/٢٠٠٩، وف  ي ١/٨/٢٠٠٩لل  درھم اإلم  اراتي ینف  ذ ف  ي   / ج م  صري

  . ج مصري٠،٩٥یال السعودي سعر صرف الر
  :المطلوب

 .إجراء قیود الیومیة الالزمة إلثبات ما تقدم -١
 ١/٨/٢٠٠٩ كما تظھر في تصویر حسابات األستاذ الالزمة -٢

  : )(حــالــة 
) بھ دف الم ضاربة   (ة عقدت إح دى ش ركات الم ساھم      ١/١٠/٢٠٠٩في  

 ج ٣،٥٠ دوالر أمریك  ي عل  ى أس  اس   ٢٥٠٠٠٠عق  د ص  رف مؤج  ل ل  شراء    
 ف  إذا علم  ت أن س  عر ص  رف ال  دوالر   ١/٤/٢٠٠٩ لل  دوالر ینف  ذ ف  ي  م  صري

  :األمریكي كان على النحو التالي
   ج مصري٣،٤٥    ١/١٠/٢٠٠٩في 

  ج مصري٣،٥٥    ٣١/١٢/٢٠٠٩  
   ج مصري٣،٣٠   ١/٤/٢٠١٠   
  :المطلوب

 .إجراء قیود الیومیة الالزمة إلثبات ما تقدم -١
 .مریكي مدیني عقد صرف مؤجل بالدوالر األتصویر حساب -٢
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  حقوق المساھمین
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١٢٥  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

  
  
  
  



  :تشمل حقوق المساھمین في شركات المساھمة ما یلي

  :Paid in Capital رأس المال المدفوع) ١(
وھو یشمل إجم الي المب الغ الت ي ق دمھا الم ساھمین لالس تثمار ف ي ال شركات، أو                

مختل ف أن واع األس ھم الت ي أص درتھا      بمعنى آخر المبالغ التي سددھا المساھمین مقابل       
  :الشركات، ویتكون رأس المال المدفوع من جزئین ھما

 .القیمة األسمیة لرأس مال األسھم   ) أ
الزیادة أو العالوة التي ت ضاف إل ى القیم ة األس میة لألس ھم الم صدرة أو م ا                ) ب

 .یطلق علیھ رأس المال اإلضافي
  :Earned Capitalرأس المال المكتسب ) ٢(

ر إلى الزیادة التي طرأت على حقوق الملكیة نتیجة لتحقیق أرباح ول م  وھو یشی 
یتم توزیعھا على المساھمین ویطلق علیھ ا األرب اح  المحتج زة كم ا ی شمل رأس الم ال            

  .المكتسب االحتیاطیات أو ما یتم یجنبھ من األرباح ألغراض مختلفة

  :قد تشمل حقوق المساھمین مصدرًا آخر) ٣(
وغیرھ ا الت ي ت صنف ض من رأس الم ال م ن         ) ح الرأس مالیة  الم ن (وھو الھبات   

  ).كرأس المال المحتسب(المساھمات أو غیرھا 
ونظ  رًا ألھمی  ة رأس الم  ال الم  دفوع ورأس الم  ال المكت  سب ف  سوف یقت  صر      

  .المؤلف على تناولھم في ھذا الفصل
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١٢٦  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

  :المحــــاسبـــة رأس المــــال المـدفــــوع     ٣/١
أس المال الم دفوع كأح د حق وق الم ساھمین م ن خ الل        سوف یتناول المؤلف ر   

  :العناصر التالیة
  .ماھیة رأس المال في شركات المساھمة     ٣/١/١
  .المعالجة المحاسبیة إلصدار أسھم رأس المال    ٣/١/٢
  .المعالجة المحاسبیة ألسھم الخزانة    ٣/١/٣

  :وسوف نتناول العناصر السابقة بالتحلیل كاآلتي
   :س المال في شركات المساھمةماھیة رأ   ٣/١/١

یمثل رأس الم ال المبل غ المعب ر ع ن حق وق أص حاب ال شركات والم ساھمین             
  .عند تكوین الشركة

م  ن ق  انون ال  شركات عل  ى أن یق  سم رأس الم  ال ش  ركة  ) ٣١(وت  نص الم  ادة 
 األس میة لل سھم بحی ث ال    ،المساھمة إلى أسھم أسمیة مت ساویة القیم ة ویح دد القیم ة          

  .نیھات وال تزید عن ألف جنیھتقل عن خمس ج
م  ن الئحت  ھ ) ٦(م  ن الق  انون الم  شار إلی  ھ والم  ادة  ) ٣٢(وق  د أش  ارت الم  ادة 

  :التنفیذیة إلى مستویات متعددة ومتدرجة لرأس المال من أھمھا ما یلي

  :رأس المال المرخص بھ) ١(
یق  صد ب  ھ إجم  الي القیم  ة األس  میة ل  رأس الم  ال المح  دد ف  ي النظ  ام األساس  ي  

ة وھذه القیمة تعبر ع ن احتیاج ات ال شركة بالق در ال الزم لتحقی ق أغراض ھا               للشرك
وتوسعاتھا في الم ستقبل، وف ي نف س الوق ت تمث ل ھ ذه القیم ة الح د األق صى ل رأس            
المال الذي ال یج وز لل شركة تج اوزه إال بع د الح صول عل ى ت رخیص ب ذلك یح دد              

  . المرغوب زیادة رأس المال إلیھةقیم
  :مصدررأس المال ال) ٢(

یقصد بھ قیمة األس ھم الت ي ت م إص دارھا فع ًال حت ى تاریخ ھ وعل ى ذل ك فق د                    
لقیم ة رأس الم ال الم رخص  ب ھ أو أق  ل     تك ون قیم ة رأس الم ال الم صدر م ساویة      

  .منھا

  :ب فیھتــرأس المال المكت) ٣(
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١٢٧  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

 مؤس  سيیق  صد ب  ھ قیم  ة األس  ھم الت  ي ت  م االكتت  اب فیھ  ا س  واء ع  ن طری  ق      
من قانون الشركات تشترط ) ٣٢(كتتبین، وحیث أن المادة    الشركات أو جمھور الم   

أن یكون رأس المال المصدر مكتتبًا فیھ بالكامل، فإن قیمة رأس المال المكتتب فیھ 
  .تساوي قیمة رأس المال المصدر

  :رأس المال المدفوع) ٤(
یقصد بھ ذلك الجزء ال ذي ت م دفع ھ م ن قیم ة رأس الم ال المكتت ب فی ھ، وق د              

لم   ال الم   دفوع م   ساویة لقیم   ة رأس الم   ال المكتت   ب فی   ھ، إذا س   دد      رأس ایك   ون
المساھمون قیمة األسھم المكتتب فیھا بالكامل، وقد تكون قیمة رأس المال الم دفوع    
أقل من قیمة رأس المال المكتتب فیھ في حالة عدم سداد قیمتھ بالكامل كما في حالة 

ع ض الم ساھمین عل ى س داد     سداد قیمة األسھم  عل ى أق ساط أو ف ي ح االت ت أخر ب          
  .المستحق علیھم من قیمة األسھم

  :ھیكل رأس المال
قد یتكون رأس مال شركة المساھمة من نوع واحد من األسھم أو عدة أن واع   

  :ومن أھمھا ما یلي
  

  :من حیث طبیعة الملكیة أو التداول: أوًال
  :أسھم أسمیة) أ

ل المساھمین بال شركة  األسھم التي تحمل اسم مالكھا تقید باسمھ في سج وھي  
وفي حالة انتقال  ملكیتھا من مالك آلخر، یجب أن یؤشر على األسھم بما یفید ذلك          
التغییر وأن یتم إعادة القید في س جل الم ساھمین بن اء عل ى إق رار موقع ًا علی ھ م ن                  

  .المتنازل والمتنازل إلیھ

  :أسھم لحاملھا) ب
سھم ھ و حامل ھ وی تم نق ل     وھي األس ھم الت ي ال تحم ل اس م مالكھ ا، ومال ك ال               

ملكیتھا بطریق التداول من ید ألخرى دون حاجة إلى إقرار أو إعادة قید في س جل       
  .المساھمین
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١٢٨  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

  :طبیعة الحقوق والمزایا: ثانیًا
  :أسھم ممتازة) ١

وھي األسھم التي توفر لمالكھا بعض المزایا والحقوق التي ال توقرھا األسھم 
سھم الممتازة وتختلف من س ھم إل ى آخ ر وم ن ھ ذه      العادیة لمالكھا وتتعدد مزایا األ 

  :المزایا ما یلي
Û حق الحصول على نسبة من األرباح قبل األسھم العادیة. 
Û      ح  ق الح  صول عل  ى م  ستحقاتھا قب  ل األس  ھم العادی  ة ف  ي حال  ة ت  صفیة

 .الشركة
Û لیس لھا حق التصویت في الجمعة العمومیة. 
Û قًا لشروط معینةحق التحول إلى أسھم عادیة بعد فترة معینة ووف. 

  :ویمكن التمیز بین األنواع التالیة من األسھم الممتازة

  :أسھم ممتازة عادیة) أ
وھي التي یكون لمالكھا الحق في الحصول على النسبة المحددة ف ي األرب اح          

  .الموزعة قبل أنواع األسھم األخرى

  :أسھم ممتازة مجمعة األرباح) ب
 ال سنوات الت ي ل م تك ف أرباحھ ا      حیث یحق لھذه األسھم الحصول عل ى رب ح     

لتوزیع عائد على تل ك األس ھم م ن أول أرب اح تتحق ق ف ي س نوات تالی ة وذل ك قب ل                    
  .حصول األسھم العادیة على آیة أرباح

  :أسھم ممتازة مشاركة في األرباح) جـ
حیث یحق ألصحاب ھذه األسھم الحصول على الن سبة المح ددة ف ي األرب اح              

اإلضافة إلى الح ق ف ي م شاركة األس ھم العادی ة ف ي ب اقي        قبل باقي أنواع األسھم، ب    
  . المحددة لألسھم الممتازةللنسبةاألرباح بعد حصول األخیر على نسبة معادلة 

  :أسھم ممتازة قابلة للتحویل) د
حیث یكون لھذه األسھم الح ق ف ي التح ول إل ى أس ھم عادی ة بع د فت رة معین ة            

  .اصة بإصدارھاوطبقًا لشروط محددة في نشر االكتتاب الخ

  :أسھم ممتازة قابلة للرد) ھـ
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١٢٩  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

یح ق لل شركة الم صدرة لھ ذه األس ھم اس تدعائھا          لھذا النوع م ن األس ھم       طبقًا  
  . بعد مدة معینة وطبقًا لشروط االكتتاب الخاصة بھاللمساھمورد قیمتھا 

  : التصفیةربحأسھم ممتازة مشاركة في ) و
یة مثًال مثل األن واع األخ رى   حیث یحق ألصحابھا استرداد قیمتھا عند التصف 

  .من األسھم مع الحصول على ناتج التصفیة
  

  :طبقًا ألسلوب السداد: ثالثًا
 .وھي األسھم التي یتم سداد قیمتھا نقدًا: أسھم نقدیة )١(
وھي األسھم التي یتم سداد قیمتھا في صورة أصول عینی ة         : أسھم عینیة  )٢(

 .تحتاج إلیھا الشركة
قة ھناك نوعین من األسھم ال ینشئان مع بدایة باإلضافة إلى األنواع الساب

  :حیاة المنشأة ولكن یظھرا خالل حیاتھا وھما
  :أسھم التمتع) أ

وھي األسھم التي تصدرھا الشركات التي تقوم باستغالل الم وارد الطبیعی ة        
 أن ھ  ذه ال  شركات ت  نقض بمج  رد   فم  ن الج  دیر بال  ذكر  أو المراف  ق العام  ة للدول  ة   

تلك الموارد في نھایة فترة الترخیص لذلك تعتمد تلك الشركات استھالك أو استنفاذ 
إلى رد جزء من أسھمھا سنویًا أو تحویلھا إلى أسھم تمتع حیث أن ھ رغ م رد ج زء           

 األرباح ینص علیھ ا النظ ام   نمن قیمتھا یظل لھا بعض الحقوق مثل نسبة محددة م  
  .األساسي للشركة

  :أسھم متجمدة األرباح) ب
ال  شركات عل  ى الم  ساھمین ب  دون مقاب  ل، وذل  ك  ع  ن    ھ  ي أس  ھم توزعھ  ا  

طریق قیامھا بضم األرباح غیر الموزعة واالحتیاطیات التي تراكم ت ف ي س نوات        
س ابقة ض  من بن ود وحق  وق الملكی ة إل  ى بن  د رأس الم ال وذل  ك لرغب ة ال  شركة ف  ي      

 وض مانًا لع دم مطالب ة الم ساھمین بتوزی ع ھ ذه          واس تثمارھا االحتفاظ بتل ك الم وارد      
  .لمبالغ في صورة نقدیةا

  :حصص التأسیس أو حصص األرباح
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١٣٠  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

یتم تقریر ھ ذه الح صص بواس طة ال شركة ل بعض األش خاص وذل ك مقاب ل            
التنازل ع ن ح ق ممن وح لھ م م ن الحكوم ة أو ح ق م ن حق وقھم المعنوی ة، وال ی تم               

 في رأس المال وال یعتبر أصحابھا شركاء أو م ساھمین        التأسیساحتساب حصص   
تم تحدی د المزای ا والحق وق الت ي تتمت ع بھ ا ھ ذه الح صص طبق ًا لم ا            في ال شركة وی     

  :ینص النظام األساسي للشركة، وتتمثل ھذه الحقوق في اآلتي
ع د حج ز   یم ن األرب اح ال صافیة    % ١٠ال یجوز أن یخصص لھا أكثر م ن     )١(

 .كربح على األقل لحملة أسھم رأس المال% ٥ووفاء االحتیاطي القانوني 
 . في فائض التصفیة عند انقضاء الشركةأال یكون لھا نصیب )٢(
 .یمكن أن یكون لھا حق التحول إلى أسھم إذا قررت الشركة زیادة رأس المال )٣(

  :سمات شركات المساھمة
  :تتمیز شركات المساھمة بالعدید من السمات والتي من أھمھا

 .مسئولیة المساھم محدودة بقیمة أسھمھ فقط )١(
 .الحالیمكن إصدار أسھم متنوعة وفقًا لظروف  )٢(
 .یمكن تخفیض أو زیادة رأس المال وفقًا للقانون )٣(
شروط سوف المال والقید یمكن تداول األسھم في البورصة بمجرد استیفاء      )٤(

 .بھ
ت  تم مراجع  ة ح  سابات ش  ركات الم  ساھمة إجباری  ًا طبق  ًا لق  انون ال  شركات      )٥(

 .والنظام األساسي للشركة
 .للشركة كیان اعتباري مستقل عن شخصیة المساھمین )٦(
 . یؤدي إعسار أو إفالس أحد أو بعض المساھمین إلى المساس بالشركةال )٧(
 .العنصر المالي ھو أھم عنصر في ھذه الشركات )٨(
یدیر شركة المساھمة مجلس إدارة مؤقت عند التأسیس ثم یتم تعیین مجلس         )٩(

 .إدارة بواسطة الجمعیة العامة للمساھمین
  :الــم رأس المــدار أسھــة إلصــاسبیــة المحــالجــالمع   ٣/١/٢
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١٣١  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

  :المعالجة المحاسبة إلصدار األسھم العینیة: أوًال
ق وم ش ركات الم ساھمة بإص دار رأس ھما      تقد یح دث ف ي بع ض األحی ان أن        

غیر نقدیة أو خدمات أو أیة حقوق أخرى یتنازل عنھا الغیر لل شركة        مقابل أصول   
 عل  ى ھ  ذه مث  ل حق  وق االخت  راع واالنتف  اع واألس  ماء والعالم  ات التجاری  ة ویطل  ق 

  .األسھم مصطلح األسھم العینیة
) ٩٥(من الالئحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال رقم ) ٦٥(وتشیر المادة 

ھ یشترط إلصدار أسھم مقابل ح صة عینی ة أو ف ي ح االت االن دماج       ن أ ١٩٩٢لسنة  
أن یكون قیمة ھذه األسھم مطابقة لقیم ة الح صة أو الحق وق المندمج ة كم ا ح ددتھا              

  .تقییم المختصةلجنة ال
م ن الالئح ة التنفیذی ة لھ ذا الق انون إل ى أن ھ ف ي حال  ة         ) ٤(كم ا ت شیر الم ادة    

إصدار أسھم مقابل حصص عینیة یجب أن تتضمن نشرة االكتتاب س واء ك ان ھ ذا     
  :اإلصدار لتأسیس الشركة أو زیادة رأسمالھا البیانات التالیة

كح صة عینی ة وأس  ماء    الموج  ودات المالی ة والعینی ة المقدم  ة   ببی ان ملخ ص   )١(
 .مقدمیھا، وشروط تقدیمھا

 التي وردت على العقارات المقدمة للشركة خالل المعاوضةبیان عن عقود  )٢(
 .السنوات الخمس السابقة على تقدیمھا

 .جمیع حقوق الرھن واالمتیاز المترتبة على الحصص العینیة )٣(
 .عدد األسھم المصدرة في مقابل الحصص العینیة )٤(
اللجن  ة المخت  صة بتقری  ر الح  صة العینی  ة وت  اریخ  ملخ  ص واف ع  ن ق  رار  )٥(

 .صدوره
  

  :وتتم  المعالجة المحاسبیة لألسھم العینیة كاآلتي
  التاریخ  بیــــــــــــان  لــــھ  منھ

         من مذكورین    
    عقارات/ حـ    ××
    آالت/ حـ    ××
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١٣٢  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

    األثــاث/ حـ    ××
    سیارات/ حـ    ××
    معدات/ حـ    ××
    ىأصول أخر/ حـ    ××
    المؤسسین أو المكتتبین / حـ    ××  
    إثبات األصول المقدمة من المؤسسین     
    المؤسسین/ حـ    ××
    رأس مال األسھم/ حـ    ××  
إص    دار أس    ھم مقاب    ل الح    صة العین    ة المقدم    ة م    ن         

  المؤسسین
  

  : )(مثـــــال
 )ش  ركة م  ساھمة م  صریة ( أص  درت ش  ركة المعت  ز ب  اهللا   ١/١/٢٠٠٩ف  ي 

ج لل سھم وذل ك مقاب ل الح صول عل ى مبن ى ممل وك        ١٠٠قیمة أس میة   سھم ب ٢٥٠٠
آلخ رین وذل ك الس  تخدامھ كمق ر لف رع ال  شركة، وق د ت م تق  دیر القیم ة العادل ة لھ  ذا         
المبنى بواسطة لجنة التقییم المكونة بقرار من رئیس الھیئة العامة لالس تثمار بمبل غ    

ت ز ب اهللا غی ر متداول ة ف ي       ج، علمًا بأن األسھم العادیة لشراء ش ركة المع        ٣٠٠٠٠٠
  .سوق األوراق المالیة

  .إثبات ما تقدم في دفتر یومیة شركة المعتز باهللا: المطلوب
  احلل

  یتم تحدید رأس مال األسھم على أساس القیمة االسمیة لألسھم المصدرة
  .  جنیھ٥٠٠٠٠  =  ٢٥٠٠٠٠  -  ٣٠٠٠٠٠= 

  :ویكون القید المحاسبي كاآلتي
  التاریخ  ـــــانبیـــــــ  لــــھ  منھ

  ١/١/٢٠٠٩  المباني/ حـ    ٣٠٠٠٠٠
    مذكورین / إلى حـ       

رأس م      ال األس      ھم / ح     ـ       ٢٥٠٠٠٠  
  العادیة
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١٣٣  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

    رأس المال اإلضافي/ حــ      ٥٠٠٠  
 س   ھم ع   ادي بقیم   ة اس   میة ٢٥٠٠إص   دار     

 ج  ـ لل  سھم مقاب  ل ح  صة عینی  ة بقیم  ة   ١٠٠
  . جنیھ٣٠٠٠٠٠

  

  :)(مثـــــال

  . جنیھ٢٢٥٠٠٠قییم المبنى بمبلغ قدره بافتراض أنھ تم ت
  . إثبات ما تقدم في دفتر یومیة شركة المعتز باهللا: المطلوب

  احلل
   جنیھ ٢٥٠٠٠٠  = ١٠٠  ×  ٢٥٠٠= القیمة االسمیة 

 جنیھ، وبالتالي فإن الفرق ٢٢٥٠٠٠في حین أن القیمة العادلة للمبنى ھي 
 رأس المال  یحمل على حساب)٢٥٠٠٠ = (٢٥٠٠٠٠ – ٢٢٥٠٠٠وقدره 

  .اإلضافي ویجعل ھذا الحساب مدینًا
  :ویكون القید المحاسبي كاآلتي

  التاریخ  بیــــــــــــان  لــــھ  منھ
         من مذكورین    

    المباني/ حـ    ٢٢٥٠٠٠
    رأس المال اإلضافي/ حـ    ٢٥٠٠٠

    رأس مال األسھم العادیة/ إلى حـ    ٢٥٠٠٠٠  
ج ١٠٠یة  سھم عادي بقیمة أس م     ٢٥٠٠إصدار      

  للسھم مقابل الحصة العینة
  

لألصول كما في حالة ب راءة االخت راع أو    وفي حالة عدم تحدید قیمة عادلة  
االسم التجاري أو المعرفة الفنیة، فإذا توافرت معلومات عن القیمة السوقیة لألسھم 
الشركة في بورصة األوراق المالیة فإنھ یعتمد على ھذه القیمة في تقی یم الح صص     

  .ر النقدیة باعتبارھا قیمة عادلة مقابلة لھا وتسجل في الدفاتر على ھذا األساسغی

  : )(مثـــــال
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١٣٤  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

تعذر تحدید قیمة عادلة للمبنى وتب ین ف ي ذل ك      ) ١(بافتراض أنھ في المثال     
  .ج١٣٠التاریخ أن سعر السھم العادي لشركة المعتز باهللا في البورصة یبلغ 

 احلل
  ینة على أساس القیمة السوقیة لألسھم المصدرةیتم تحدید قیمة الحصة الع

  ج٣٢٥٠٠٠ = ١٣٠×  سھم ٢٥٠٠=     
  ج٢٥٠٠٠٠ = ١٠٠× سھم ٢٥٠٠= القیمة األسمیة لألسھم المصدرة 

  ج٧٥٠٠٠= ج ٢٥٠٠٠٠ – ٣٢٥٠٠٠= قیمة رأس المال اإلضافي 
  :ویكون قید الیومیة كاآلتي

  التاریخ  بیــــــــــــان  لــــھ  منھ
  ١/١/٢٠٠٩  مبانيال/ حـ    ٣٢٥٠٠٠

        إلى مذكورین      
    رأس مال األسھم العادیة/ حـ    ٢٥٠٠٠٠  
    رأس المال اإلضافي/ حـ    ٧٥٠٠٠  
 س   ھم ع   ادي بقیم   ة أس   میة ٢٥٠٠إص   دار     

 عل  ى  ج لل  سھم مقاب  ل الح  صة العین  ة   ١٠٠
  .ج١٣٠أساس قیمة سوقیة للسھم 

  

  : )(مثـــــال
خ  صوم من  شأتھ إل  ى ش  ركة  أص  ول وب" ولی  د ش  لبي" تق  دم ١/١/٢٠٠٩ف  ي 

مقابل الح صول عل ى أس ھم عادی ة     كحصة عینیة  ) شركة مساھمة مصریة  (اإلیمان  
  :تصدرھا الشركة وكانت قائمة المركز المالي لمنشأة ولید شلبي كاآلتي

  ١/١/٢٠٠٩قائمة المركز المالي لمنشأة محمد مجدي في 
  رأس المال    ٣٠٤٢٥٠  أصول متداولة    
        بنك  ٨٧٥٠٠  
        مدینون  ٥٢٥٠٠  

        بضاعة  ٤٣٥٠٠
١٨٣٥٠٠            

  حقوق متداولة      أصول ثابتة    
  دائنون  ٣٥٠٠٠    عقارات  ٨٧٥٠٠  
  أوراق الدفع  ١٧٥٠٠    آالت  ٧٨٧٥٠  

١٧٥٠٠٠  
  أثاث  ٨٧٥٠

٥٤٢٥٠  
  مصروفات مستحقة  ١٧٥٠
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١٣٥  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

        

٣٥٨٥٠٠      ٣٥٨٥٠٠      
            

  
  :وقد تم االتفاق على ما یلي

 .فیما عدا البنك إلى شركة اإلیمان) ولید شلبي(أة تنقل جمیع أصول منش )١(
 : األصول المقدمة بواسطة لجنة التقییم على النحو التاليرتم تقدی )٢(

، ٥٢٥٠٠، الب   ضاعة ٥٢٥٠، األث   اث ٨٧٥٠٠، آالت ٧٥٢٥٠العق   ارات 
 .ج١٧٥٠ إعدام دیون قدرھا تقرر

ن  تحم ل ش ركة اإلیم ان بالم صروفات الم ستحقة وتعھ دھا ب سداد ال دیو           عدم )٣(
 .األخرى

 .ج٥٠سھم عادي بقیمة أسمیة ٤٩٠٠تصدر شركة اإلیمان  )٤(
  .إثبات ما تقدم في دفتر الیومیة لشركة اإلیمان: المطلوب

 احلل
 :تحدید قیمة األصول المقدمة لشركة اإلیمان) ١(

 + ٥٢٥٠٠البضاعة + ٥٢٥٠األثاث  + ٨٧٥٠٠آالت  + ٧٥٢٥٠العقارات 
  ٢٧١٢٥٠ ) = دیون معدومة١٧٥٠ – ٥٢٥٠٠(مدینون 

  :تحدید قیمة الخصومة التي تتحمل بھا شركة اإلیمان) ٢(
  ج٥٢٥٠٠ = ١٧٥٠٠أوراق دفع  + ٣٥٠٠٠الدائنون 

  ٢١٨٧٥٠= ٥٢٥٠٠ – ٢٧١٢٥٠= صافي األصول 

  :تحدید قیمة رأس مال األسھم المصدرة) ٣(
  ج٢٤٥٠٠٠= ج ٥٠ × ٤٩٠٠= 

  :السمیة لألسھمیالحظ أنھ قیمة الحصة العینة المقدمة أقل من القیمة ا) ٤(
وبالتالي فإن الفرق یتم معالجتھ باعتباره شھرة محل حیث یرى الطرفین أن 

-٢٤٥٠٠٠( ب    الفرق ب    ین القیمت    ین وق    دره    تقییم    ھھن    اك أص    ل معن    وي ت    م    
  ج٢٦٢٥٠)=٢١٨٧٥٠
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١٣٦  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

  :كاآلتيالمعالجة المحاسبیة كون تو
  التاریخ  بیــــــــــــان  لــــھ  منھ
         من مذكورین    

    الشھرة/ حـ    ٢٦٢٥٠
    العقارات/ حـ    ٧٥٢٥٠
    اآلالت/ حـ    ٨٧٥٠٠

    األثاث/ حـ    ٥٢٥٠
    البضاعة/ حـ    ٥٢٥٠٠
    المدینون/ حـ    ٥٠٧٥٠

         إلى مذكورین      
    الدائنین/ حـ    ٣٥٠٠٠  
    أوراق الدفع/ حـ    ١٧٥٠٠  
    عینیةأسھم / حـ    ٢٤٥٠٠٠  
إثب   ات الح   صة العین   ة المقدم   ة م   ن محم   د       

  مجدي
  

    أسھم عینیة/ حـ    ٢٤٥٠٠٠
    رأس مال األسھم العادیة/ إلى حـ    ٢٤٥٠٠٠  
ج للسھم  ٥٠سھم بقیمة أسمیة    ٤٩٠٠إصدار      

  مقابل الحصة العینیة
  

  
  :المعالجة المحاسبیة إلصدار األسھم النقدیة: أوًال

  : تحصیل القیمة األسمیة لألسھم دفعة واحدة-أ
لى تحصیل القیمة األسمیة لألسھم قد ینص عقد الشركة ونظامھا  األساسي ع

  .مرة واحدة
  :وتكون اإلجراءات ھي

االتف  اق م  ع أح  د البن  وك الم  صرح لھ  ا بتلق  ي االكتت  اب للقی  ام بالنیاب  ة ع  ن       )١(
 .الشركة في تلقى االكتتاب
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١٣٧  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

بعد إفقال االكتتاب وتحصیل القیمة األسمیة لألسھم ی تم إقف ال االكتت اب ف ي         )٢(
 .رأسمال الشركة/ حـ

 .إصدار. حصیل مقابل مصاریف إصدار فیتم إقفالھ مع مقد یتفق على ت )٣(
قد یقوم المؤسسون باالكتتاب في بع ض رأس مال ال شركة وی تم ط رح ب اقي            )٤(

 .األسھم في االكتتاب العام عن طریق أحد البنوك

  : )(مثـــــال
 ملی ون جنی ھ، مق سم إل ى     ٥تكونت إحدى شركات المساھمة برأس مال ق دره     

  .ج١٠٠٠لقیمة كل منھم بـ عدد من األسھم متساویة ا
وق  د اكتت  ب المؤس  سون ف  ي رب  ع رأس  مال ال  شركة، وط  رح ب  اقي رأس  مال    

  .الشركة عن طریق أحد البنوك وتم االكتتاب فیھ
  :فالمطلوب

 .قیود الیومیة المناسبة -١
 .حسابات األستاذ -٢

  .اإلصدار.  جنیھ عن كل سھم مقابل م٥وذلك إذا علمت أن ھناك مبلغ 
 احلل

  :ة قیود الیومی-١
  :إثبات رأس المال المسدد بواسطة المؤسسین) أ

  التاریخ  بیــــــــــــان  لــــھ  منھ
    البنك/ من حـ    ١٢٥٦٢٥٠

         إلى مذكورین      
    المؤسسین/ حـ    ١٢٥٠٠٠٠  
    إصدار. مقابل م/ حـ    ٦٢٥٠  

    البنك/ من حـ    ٣٧٦٨٧٥٠
          إلى مذكورین      
    المكتتبین/ حـ    ٣٧٥٠٠٠٠  
    إصدار. مقابل م/ حـ    ١٨٧٥٠  
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١٣٨  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

         من مذكورین    
    المؤسسین/ حـ    ١٢٥٠٠٠٠
    المكتتبین/ حـ    ٢٧٥٠٠٠٠

    رأسمال األسھم/ إلى حـ    ٥٠٠٠٠٠٠  
    إصدار. م/ من حـ    ٢٥٠٠٠

    البنك/ إلى حـ    ٢٥٠٠٠  
    إصدار. مقابل م/ من حـ    ٢٥٠٠٠

    إصدار . م/ إلى حـ    ٢٥٠٠٠  
  

  :ذ والمیزانیة العمومیة حسابات األستا-٢
  :حسابات األستاذ) أ

  البنك/ حـ
 لــــھ      منھ

  إصدار. م/ م حـ  ٢٥٠٠٠  إلى مذكورین  ١٢٥٦٢٥٠
  ع رصید مرحل/ م  ٥٠٠٠٠٠٠  إلى مذكورین  ٣٧٦٨٧٥٠

        
٥٠٢٥٠٠٠    ٥٠٢٥٠٠٠    

  المؤسسین/ حـ
 لــــھ      منھ

  البنك/ من حـ  ١٢٥٠٠٠٠  رأسمال األسھم/ إلى حـ  ١٢٥٠٠٠٠
        

١٢٥٠٠٠٠    ١٢٥٠٠٠٠    

  المؤسسین/ حـ
 لــــھ      منھ

  البنك/ من حـ  ١٢٥٠٠٠٠  رأسمال األسھم/ إلى حـ  ١٢٥٠٠٠٠
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١٣٩  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

        
١٢٥٠٠٠٠    ١٢٥٠٠٠٠    

  

  

  المكتتبین/ حـ
 لــــھ      منھ

  البنك/ من حـ  ٣٧٥٠٠٠٠  رأسمال األسھم/ إلى حـ  ٣٧٥٠٠٠٠
        

٣٧٥٠٠٠٠    ٣٧٥٠٠٠٠    

  إصدار. مقابل م/ حـ
 لــــھ      منھ

  البنك/ من حـ  ٢٥٠٠٠  إصدار. م/ إلى حـ  ٢٥٠٠٠
        

٢٥٠٠٠    ٢٥٠٠٠    

  رأسمال األسھم/ حـ
 لــــھ      منھ

  من مذكوین  ٥٠٠٠٠٠٠  ع/ م  ٥٠٠٠٠٠٠
        

٥٠٠٠٠٠٠    ٥٠٠٠٠٠٠    

  ع/م
 لــــھ      منھ

رأس مال مصرح     ٥٠٠٠٠٠٠        
  بھ

رأس الم                  ال   ٥٠٠٠٠٠٠        
  المصدر
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١٤٠  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

رأس الم                  ال     ٥٠٠٠٠٠  البنك    ٥٠٠٠٠٠٠
  المدفوع

            
٥٠٠٠٠٠      ٥٠٠٠٠٠٠      
  :مالحظات

  : القیمة االسمیة لألسھم التي حصل علیھا المؤسسون-١
  ١٢٥٠٠٠٠ =؛٤!×  ٥٠٠٠٠٠= ھي الربع 

  : القیمة األسمیة للمساھمین-٢
  ٣٧٥٠٠٠٠ =؛٤!×  ٥٠٠٠٠٠= 

  إصــــدار.  م-٣
  ٢٥٠٠٠=  ج ٥ × ٥٠٠٠٠٠= 

  :وقد تم ما یلي
 . رأس مال األسھم٤؛ !المؤسسون في اكتتاب  -١
 .رأس المال لالكتتاب العام للجمھور ٤؛#طرح باقي األسھم   -٢
 .إصدار.  ج عن كل سھم مقابل م٥تم تحصیل  -٣

  : تم إثبات رأسمال األسھم-٤
 . للمؤسسین  )أ 
 .للمكتتبین  )ب 
 .مع المكتتبینوتحصیل مقابل لھا مع المؤسسین تم اإلصدار . م  )ج 

  .ھم بالقیمة األسمیة بالكامل لكل سھم تم تعلیة رأسمال األس-٥
  .اإلصدار وإثباتھا.  تم صرف م-٦
  .اإلصدار. اإلصدار مع حساب م.  تم إقفال مقابل م-٧
  :ع وھي تعبر عن/  ھناك بیانات إحصائیة في م-٨

 .رأس المال المصرح بھ  ) أ
 .رأس المال المصدر ) ب

  . وھناك بیانات أساسیة وھي دائمًا تمثل رأس المال المدفوع-٩
  :تحصیل رأسمال األسھم على أقساط) ب
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١٤١  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

أن تح صل عل ى   ) ل شركة الم ساھمة  (قد یكون من األنسب ل شركة األم وال         
  .رأسمالھا وفقًا الحتیاجاتھا المالیة وقد أعطى القانون ھذا الحق لھذه الشركات

وفي البدایة تقوم الشركة باإلعالن عن تاریخ االكتتاب والبنك الذي سیتولى  
  .عملیة االكتتاب

ویقوم األف راد وال شركات الراغب ون ف ي ش راء األس ھم ف ي التق دم للبن ك أو                 
  .فروعھ والحصول على طلب االكتتاب محددًا فیھ عدد األسھم الراغب في شرائھا

وسیتم سداد قسط االكتتاب مع كتابة الطلب وھ و یع د بمثاب ة ع رض ش راء            
  .وجدیة من جانب المساھم

  .اب وإجراء عملیة تخصیص األسھمثم تقوم الشركة بفرز طلبات االكتت
وقد یتم االكتتاب في عدد أكبر من األسھم المطروحة فتقوم ال شركة بعملی ة    

  .التخصیص ورد الزیادة إن وجدت ألصحابھا

  :وھناك حاالت متنوعة متفرقة تحدث عادة عند تحصیل األقساط
 .زیادة االكتتاب في األسھم -١
 .لیةتخلف بعض المساھمین عن سداد األقساط التا -٢
 .امتناع بعض المساھمین عن استكمال السداد -٣

  :وترى الشركة نفسھا أمام ما یلي
 .بیع أسھم بعض المساھمین غیر المسددین  ) أ

 .إلغاء أسھم البعض اآلخر ) ب
وقد یتم البیع بمكسب أو خسارة فتقوم الشركة برد الزیادة إلى أصحابھا بعد   

  .موالتللبیع أو ع. خصم مستحقات السھم المتأخر وأیضًا أي م
  .وعند تحصیل قیمة األسھم على أقساط یظھر لنا حسابات لھذه األقساط

  :القیود المناسبة
 . عند قیام البنك بالتحصیل وقفل باب االكتتاب وقیام الشركة بتخصیص األسھم-١
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١٤٢  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

ب  افتراض أن االكتت  اب ت  م ف  ي ح  دود األس  ھم المطروح  ة لالكتت  اب  : الحال ة األول  ى 
  :العام
  التاریخ  ـــــــانبیـــــ  لــــھ  منھ
    البنك/ من حـ    ××

    قسط االكتتاب/ إلى حـ    ××  
    إثبات تحصیل االكتتابات    

    قسط االكتتاب/ من حـ    ××
    رأسمال األسھم/ إلى حـ    ××  
    تعلیة رأسمال األسھم بقسط االكتتاب    

  
 : إبالغ المكتتبین بقبولھم والتخصیص لھم وطلب قسط التخصیص-٢

  :سمال األسھم بقسط التخصیصتعلیة رأ) أ
  التاریخ  بیــــــــــــان  لــــھ  منھ
    البنك/ من حـ    ××

    رأسمال األسھم/ إلى حـ    ××  
  

  :تحصیل قسط التخصیص) ب
  التاریخ  بیــــــــــــان  لــــھ  منھ
    البنك/ من حـ    ××

    قسط التخصیص/ إلى حـ    ××  
  
 : إبالغ المساھمین بسداد القسط األول-٣

  عند طلب القسط األول) أ
  التاریخ  بیــــــــــــان  لــــھ  منھ
    القسط األول/ من حـ    ××

    رأسمال األسھم/ إلى حـ    ××  
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١٤٣  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

  :تحصیل القسط األول) ب
  التاریخ  بیــــــــــــان  لــــھ  منھ
    البنك/ من حـ    ××

    القسط األول/ إلى حـ    ××  
  
 ر إبالغ المساھمین بسداد القسط األخی-٤

  :عند طلب القسط األخیر) أ
  التاریخ  بیــــــــــــان  لــــھ  منھ
    القسط األخیر/ من حـ    ××

    رأسمال األسھم/ إلى حـ    ××  

  

  :تحصیل القسط األخیر) ب
  التاریخ  بیــــــــــــان  لــــھ  منھ
    البنك/ من حـ    ××

    األخیر القسط / إلى حـ    ××  
  

  : أكثر من المطروحباتاكتتاتحصیل : الحالة الثانیة
سھم ١٠٠٠٠شركة مساھمة الھرم قامت بطرح رأسمالھا في شكل : )٦ (مثــــال

  :ج مقسمة كما یلي١٠٠قیمة السھم األسمیة 
 ٥/١ -/ ١/١  في    ج٣٠    قسط اكتتاب -١
 ١٥/٣ – ١/٣  في  ج٢٠   قسط تخصیص -٢
 ١٥/٦ – ١/٦  في  ج ٢٠    قسط أول -٣
 ١٥/١٠ - ١/١٠  في  ج١٥    قسط ثاني -٤
 ١٥/١٢ – ١/١٢  في  ج١٥    قسط أخیر -٥

  : سھم وتم رد الزیادة لقسط التخصیص١٢٠٠٠وقد تم االكتتاب في 
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١٤٤  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

  :فالمطلوب
 .قیود الیومیة -١
 .حسابات  األستاذ -٢
 ١٦/١ع بعد االكتتاب في / م -٣

 احلل
  :مالحظات على الحل

  : االكتتاب بالزیادة-١
  ج٣٦٠٠٠٠ = ٣٠ × ١٢٠٠٠

 ٣٠٠٠٠٠ = ٣٠ × ١٠٠٠ = االكتتاب    قسط   ) أ
 ٦٠٠٠٠ = ٣٠ × ٢٠٠٠=  في االكتتاب الزیادة ) ب

  : قسط التخصص-٢
  ٢٠٠٠٠٠ = ٢٠× ١٠٠٠٠  

  : قسط أول-٣
  ٢٠٠٠٠٠ = ٢٠× ١٠٠٠٠  

  : قسط التخصص-٤
  ١٥٠٠٠٠ = ١٥× ١٠٠٠٠  

  : قسط أخیر-٥
  ١٥٠٠٠٠ = ١٥× ١٠٠٠٠  
  التاریخ  بیــــــــــــان  لــــھ  منھ

    البنك/ من حـ    ٣٦٠٠٠٠
    بقسط االكتتا/ إلى حـ    ٣٦٠٠٠٠  
    االكتتاب بالزیادة    

    قسط االكتتاب/ من حـ    ٣٦٠٠٠٠
           إلى مذكورین      
    رأسمال األسھم/ حـ    ٣٠٠٠٠٠  
    البنك/ حـ    ٦٠٠٠٠  
    تعلیمة رأسمال األسھم باالكتتاب    
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١٤٥  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

  التاریخ  بیــــــــــــان  لــــھ  منھ
    في حدود عدد األسھم ورد الزیادة    
    :طلب قسط التخصیص    

    البنك/ من حـ    ٢٠٠٠٠٠
    رأسمال األسھم/ حـإلى     ٢٠٠٠٠٠  
    :تحصیل قسط التخصیص    

    البنك/ من حـ    ٢٠٠٠٠٠
    قسط التخصیص/ إلى حـ    ٢٠٠٠٠٠  
    :طلب القسط األول    

    قسط أول/ من حـ    ٢٠٠٠٠٠
    رأسمال األسھم/ إلى حـ    ٢٠٠٠٠٠  

    البنك/ من حـ    ٢٠٠٠٠٠
    قسط أول/ إلى حـ    ٢٠٠٠٠٠  
    :طلب القسط الثاني    

    قسط ثاني/ من حـ    ١٥٠٠٠٠
    رأسمال األسھم/ إلى حـ    ١٥٠٠٠٠  
    :تحصیل القسط الثاني    

    البنك/ من حـ    ١٥٠٠٠٠
    قسط ثاني/ إلى حـ    ١٥٠٠٠٠  
    :طلب القسط األخیر    

    قسط أخیر/ من حـ    ١٥٠٠٠٠
    رأسمال األسھم/ إلى حـ    ١٥٠٠٠٠  
    :تحصیل القسط األخیر    

    البنك/ من حـ    ١٥٠٠٠٠
    قسط أخیر/ إلى حـ    ١٥٠٠٠٠  

  
  :یالحظ ما یلي

 أن الزیادة في االكتتاب تم ردھا وھي بـ -١
٦٠٠٠٠ = ٣٠ × ٢٠٠٠ 
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١٤٦  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

 األس ھم  رأس مال  طلب قسط تخصیص وباقي األقساط ی تم أوًال تعلی ة        عند -٢
 .نظرًا لضمان التحصیل بعد قرار التخصیص، ثم یتم التحصیل

  :حسابات األستاذ
  البنك/ حـ

 لــــھ      منھ
  قسط االكتتاب/ من حـ  ٦٠٠٠٠  قسط  االكتتاب/ إلى حـ  ٣٦٠٠٠٠
      قسط تخصیص/ إلى حـ  ٢٠٠٠٠٠
      قسط أول/ إلى حـ  ٢٠٠٠٠٠
      قسط ثاني/ إلى حـ  ١٥٠٠٠٠
      قسط أخیر/ إلى حـ  ١٥٠٠٠٠

  ع/ رصید مرحل م  ١٠٠٠٠٠٠    
١٠٦٠٠٠٠    ١٠٦٠٠٠٠    

  رأسمال األسھم/ حـ
 لــــھ      منھ

  ط االكتتابقس/ من حـ  ٣٠٠٠٠٠    
  قسط تخصیص/ من حـ  ٢٠٠٠٠٠    
  قسط أول/ من حـ  ٢٠٠٠٠٠    
  قسط ثاني/ من حـ  ١٥٠٠٠٠٠    
  قسط أخیر/ من حـ  ١٥٠٠٠٠٠    

      ع/رصید مرحل م  ١٠٠٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠٠    ١٠٠٠٠٠٠    

  

  )بعد االكتتاب مباشرة(ع /م
 لــــھ      منھ

رأس  مال م  صرح    ١٠٠٠٠٠٠    البنك    ٣٠٠٠٠٠
  بھ

  سمال مصدررأ  ١٠٠٠٠٠٠        
  رأسمال مدفوع    ٣٠٠٠٠٠      
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١٤٧  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

            
  

  :االكتتاب في أسھم بالزیادة مع تحصیل مصاریف إصدار: الحالة الثالثة
اتفقت شركة مساھمة الفراعنة مع أحد البنوك على تلقى االكتتابات : )٧ (مثــــال

  :ج تحصل  كما یلي٥٠٠سھم قیمة السھم ٥٠٠٠في 
 . ج عن كل سھم٢ار ج مع إصد٢٠٠   قسط اكتتاب -١
 .ج١٠٠ قسط تخصیص -٢
 .ج١٠٠  قسط أول  -٣
 .ج١٠٠  قسط أخیر -٤

  .لألقساط الباقیة الزیادة حجزسھم وتم ٦٠٠٠وقد تم االكتتاب في 
  :فالمطلوب

 .قیود الیومیة -١
 رأسمال األسھم/ البنك، حـ/ اإلصدار، حـ. م/ح -٢

 
 احلل

  : قیود الیومیة-١
  التاریخ  بیــــــــــــان  لــــھ  منھ

    البنك/ من حـ    ١٢١٢٠٠٠
         إلى مذكورین      
    قسط االكتتاب/ حـ    ١٢٠٠٠٠٠  
    إصدار. مقابل م/ حـ    ١٢٠٠  
     اكتتاب ٢٠٠× سھم ٦٠٠٠االكتتاب في     
    إصدار.  ج م٢+     

    قسط االكتتاب/ من حـ    ١٢٠٠٠٠٠
         إلى مذكورین      
    قسط التخصیص/ حـ    ٢٠٠٠٠٠  
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١٤٨  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

  التاریخ  بیــــــــــــان  لــــھ  منھ
    األسھمرأسمال / حـ    ١٠٠٠٠٠٠  
تعلی     ة رأس     مال األس     ھم بقیم     ة ق     سط      

االكتت   اب وحج   ز الزی   ادة ل   صالح ق   سط  
  التخصیص

  

    إصدار. مقابل م/ من حـ    ١٢٠٠٠
        إلى مذكورین      
    البنك/ حـ    ٢٠٠٠  
    إصدار. م/ حـ    ١٠٠٠٠  

    اإلصدار. م/ من حـ    ١٠٠٠٠
    البنك/ إلى حـ    ١٠٠٠٠  
    طلب قسط التخصیص    

    قسط التخصیص/ من حـ    ٥٠٠٠٠٠
    رأسمال األسھم/ إلى حـ    ٥٠٠٠٠٠٠  
    تحصیل الباقي من قسط التخصیص     

    البنك/ من حـ    ٣٠٠٠٠٠
    قسط التخصیص/ إلى حـ    ٣٠٠٠٠٠  
 = ١٠٠×٥٠٠٠= المطل     وب تح     صیلھ      

 محج   وزة ٢٠٠٠٠٠ج وھن   اك ٥٠٠٠٠٠
  ٣٠٠٠٠٠= من قسط االكتتاب فالباقي 

  

    :طلب القسط األول    
    قسط أول/ من حـ    ٥٠٠٠٠٠

    رأسمال األسھم/ إلى حـ    ٥٠٠٠٠٠  
    :تحصیل قسط أول    

    البنك/ من حـ    ٥٠٠٠٠٠
    قسط أول/ إلى حـ    ٥٠٠٠٠٠  
    :طلب قسط أخیر    

    قسط أخیر/ من حـ    ٥٠٠٠٠٠
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١٤٩  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

  التاریخ  بیــــــــــــان  لــــھ  منھ
    رأسمال األسھم/ إلى حـ    ٥٠٠٠٠٠  
    :تحصیل قسط أخیر    

    البنك/ من حـ    ٥٠٠٠٠٠
    قسط أخیر/ إلى حـ    ٥٠٠٠٠٠  

 

  :حسابات األستاذ -٢
  البنك/ حـ

 لــــھ      منھ
  اإلصدار. م/ من حـ  ١٠٠٠٠  إلى مذكورین  ١٢١٢٠٠٠

      قسط التخصیص/ إلى حـ  ٣٠٠٠٠٠
  اإلصدار. مقابل م/ من حـ  ٢٠٠٠  قسط أول/ إلى حـ  ٥٠٠٠٠٠
      قسط أخیر/ إلى حـ  ٥٠٠٠٠٠

  ع رصید مرحل/ م  ٢٥٠٠٠٠    
        

٢٥١٢٠٠٠    ٢٥١٢٠٠٠    

  رأسمال األسھم/ حـ
 لــــھ      منھ

  االكتتاب/ من حـ  ١٢٠٠٠٠٠    
  قسط التخصیص/ من حـ  ٣٠٠٠٠٠    
  قسط أول/ من حـ  ٥٠٠٠٠٠    
  قسط ثاني/ من حـ  ٥٠٠٠٠٠    
        

      ع رصید مرحل/ م  ٢٥٠٠٠٠٠
٢٥٠٠٠٠٠    ٢٥٠٠٠٠٠    

  :مـــــالحظــــات
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١٥٠  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

س  ھم قیم  ة ال  سھم لق  سط ٦٠٠٠یالح  ظ أن ع  دد األس  ھم الت  ي اكتت  ب فیھ  ا  -١
 = ٢٠٢ × ٦٠٠٠= إص دار  .  جنی ھ مقاب ل م  ٢ج وھن اك   ٢٠٠االكتتاب  

١٢١٢٠٠٠ 
 لح    ساب ق    سط ٢٠٠٠٠٠=  ج ٢٠٠×  س   ھم  ١٠٠٠ت   م حج    ز قیم    ة   -٢

  .إصدار.  جنیھ مقابل م٢×  سھم ١٠٠التخصیص، وتم رد 

  قسط االكتتاب/ حـ
 لــــھ      منھ

   البنك/من حـ  ١٢٠٠٠٠٠  قسط التخصیص/ إلى حـ  ٢٠٠٠٠٠
      رأسمال األسھم/ إلى حـ  ١٠٠٠٠٠٠

        
١٢٠٠٠٠٠    ١٢٠٠٠٠٠    

  
االكتتاب مع زیادة في االكتتاب وتأخیر بعض الم ساھمین ف ي          : الحالة الرابعة 

  :سداد أحد األقساط، ثم قیامھ بسداد المتأخرات مع آخر قسط
نظرًا لكون قسط االكتتاب مرتبط مع قسط التخصیص یرى البعض أھمیة أن 

  .قسطي اكتتاب وتخصیص/ كونا في قید واحد بمسمى حـی
تم االتف اق ب ین ش ركة م ساھمة ا لفی وم م ع أح د البن وك عل ى تلق ى            : )٨ (مثــــال

  :االكتتابات وكانت كما یلي
. ج، مع م٢٠٠سھم قیمة السھم لقسط  االكتتاب ١١٠٠قسط اكتتاب تم في      -١

 . ج٥إصدار 
 .ج١٠٠ قسط تخصیص -٢
 .ج٢٠٠   قسط أول -٣
 .ج٢٠٠  خیرقسط أ -٤

  :إذا علمت أن
 .سھم١٠٠٠كان المفروض االكتتاب فقط في  -١
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١٥١  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

 .تم حجز الزیادة في االكتتاب كلھا لحساب قسط التخصیص -٢
 . أسھم١٠تأخیر أحد المساھمین في قسط التخصیص  -٣
  .قام المساھم المتأخر بسداد كل متأخراتھ مع القسط االخیر -٤

  :فالمطلوب
 .قیود الیومیة -١
 .رأسمال األسھم/ حـ -٢
 . البنك/حـ -٣
 .ت. قسطي ك/ حـ -٤
 .ع بعد قسط االكتتاب والتخصیص/ م -٥

 احلل
  : قیود الیومیة-١

  التاریخ  بیــــــــــــان  لــــھ  منھ
    االكتتــــاب    

    البنك/ من حـ    ٢٢٥٥٠٠
         إلى مذكورین      
    .ت. قسطي ك/ حـ    ٢٢٠٠٠٠  
    اإلصدار. مقابل م/ حـ    ٥٥٠٠  
    ت. سطي كتعلیة رأسمال األسھم بق    

    .ت. قسطي ك/ من حـ    ٤٠٠٠٠٠
    رأسمال األسھم/ إلى حـ    ٤٠٠٠٠٠  
اإلص دار وحج ز   . اإلص دار ف ي م   . إقفال م     

  الزیادة لصالح قسط التخصیص
  

    إصدار. مقابل م/ من حـ    ٥٥٠٠
         إلى مذكورین      
    ت. قسطي ك/ حـ    ٥٠٠  
    اإلصدار. م/ حـ    ٥٠٠٠  

    داراإلص. م/ من حـ    ٥٠٠٠
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١٥٢  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

  التاریخ  بیــــــــــــان  لــــھ  منھ
    البنك/ إلى حـ    ٥٠٠٠  
    :تحصیل الباقي من قسط التخصیص    

    البنك/ من حـ    ١٧٧٥٠٠
    ت. قسطي ك/ إلى حـ    ١٧٧٥٠٠  
 تأخیر م ساھم    ١٠ – سھم   ١٠٠٠تحصیل      

  ج١٩٨٠٠٠ = ٢٠٠×  سھم ٩٩٠= 
  

 ج ت    م تعلی    ة  ٢٠٥٠٠وھن    اك محج    وز      
  ١٧٧٥٠٠= القسط بھا الباقي 

  

    
  :طلب القسط األول

  

    قسط أول/ من حـ    ٢٠٠٠٠٠
    رأسمال األسھم/ إلى حـ    ٢٠٠٠٠٠  
    :تحصیل قسط أول    

    البنك/ من حـ    ١٩٨٠٠٠
    قسط أول/ إلى حـ    ١٩٨٠٠٠  
تأخر مساھم قي ق سط التخ صیص وأی ضًا              

  ٢٠٠ × ١٠في القسط األول 
  

    : قسط أخیربطل    
    قسط أخیر/ من حـ    ١٠٠٠٠٠

    األسھمرأسمال / إلى حـ    ١٠٠٠٠٠  
    :تحصیل قسط أخیر والمتأخرات    

    البنك/ من حـ    ١٠٤٠٠٠
         إلى مذكورین      
    قسط أخیر / إلى حـ    ١٠٠٠٠٠  
    .ت. قسط ك/ إلى حـ    ٢٠٠٠  
    قسط أول/ إلى حـ    ٢٠٠٠  
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١٥٣  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

  التاریخ  بیــــــــــــان  لــــھ  منھ
ج قسط أخی ر   ١٠٠× سھم  ١٠٠٠تحصیل      

 ق       سط ٢٠٠×  س       ھم ١٠تح       صیل + 
 ٢٠٠×  س   ھم ١٠تح   صیل + تخ   صیص 

  لقسط أو

  

  

  

  رأسمال األسھم/ حـ
 لــــھ      منھ

  ت. قسطي ك/ من حـ  ٤٠٠٠٠٠    
  قسط أول/ من حـ  ٢٠٠٠٠٠    
  قسط أخیر/ من حـ  ١٠٠٠٠٠    

      ع/ رصید مرحل م  ٧٠٠٠٠٠
٧٠٠٠٠٠    ٧٠٠٠٠٠    

  البنك/ حـ
 لــــھ      منھ

  اإلصدار. م/ من حـ  ٥٠٠٠  إلى مذكورین  ٢٢٥٥٠٠
      ت. قسطي ك/ إلى حـ  ١٧٧٥٠٠
      قسط أول/ إلى حـ  ١٩٨٠٠٠
      إلى مذكورین  ١٠٤٠٠٠

  ع رصید مرحل/ م  ٧٠٠٠٠٠    
٧٠٥٠٠٠    ٧٠٥٠٠٠    

  .ت. قسطي ك/ حـ
 لــــھ      منھ

  البنك/ من حـ  ٢٢٠٠٠٠  رأسمال األسھم/ إلى حـ  ٤٠٠٠٠٠
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١٥٤  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

  إصدار. مقابل م/ من حـ  ٥٠٠    
  البنك/ من حـ  ١٧٧٥٠٠    
  البنك/ من حـ  ٢٠٠٠    

٤٠٠٠٠٠    ٤٠٠٠٠٠    

  ع.  م)٥
 لــــھ      منھ

رأس   مال م   صرح   ٧٠٠٠٠٠        
  بھ

  رأسمال مصدر  ٧٠٠٠٠٠    البنك    ٢٢٥٥٠٠٠
  رأسمال مدفوع    ٤٠٠٠٠٠      
  إصدار. مقابل م    ٥٥٠٠      
            

  
 ت أخیر أح د   االكتتاب مع وجود زیادة في االكتتاب مع وجود     : الحالة الخامسة 

زیادة للمساھم المساھمین مع بیع األسھم وسداد المستحق ورد ال
  :البیع. بعد خصم م

ش ركة م ساھمة برأس مال ق درة خم س       ل شركة ال سعودیة     الترخیصتم  : )٩ (مثــال
  :ملیون مقسم إلى

Û ج٥٠٠ سھم ممتاز قیمة  السھم  ١٠٠٠. 
Û ج١٠٠٠ سھم عادي قیمة السھم ٤٥٠٠. 

 ج ع ن ك ل س ھم كم ا     ١وقد تم طرح األسھم لالكتتاب بمصروفات إص دار        
  :یلي

  ممتاز  عادي  القسط
  ج٢٠٠  ج٤٠٠  االكتتاب
  ج١٠٠  ج٢٠٠  التخصیص

  ج١٠٠  ج٢٠٠  أول
  ج١٠٠  ج٢٠٠  أخیر

  :وقد تم االكتتاب في
 .سھم ممتاز ثم رد الزیادة ١١٠٠ -١
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١٥٥  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

 . سھم عادي ثم حجز الزیادة لسداد باقي األقساط٤٨٠٠ -٢
 سھم المساھم المتأخر بقیمة السھم ١٠٠وفي نھایة تحصیل األقساط تم بیع 

ج، وتم رد الزیادة للمساھم المتأخر بعد استكمال ١٠٠٠البیع . ج وكانت م٤٥٠
  .األقساط المتأخرة

  :المطلوب
  .قیود الیومیة الالزمة: أوًال
  .ع بعد  قسط االكتتاب/ م: ثانیًا

 احلل
  :قیود الیومیة: أوًال

  التاریخ  بیــــــــــــان  لــــھ  منھ
    البنك/ من حـ    ٢١٤٥٩٠٠

          إلى مذكورین      
    أسھم عادیة. ت. قسطي ك/ حـ    ١٩٢٠٠٠٠  
    أسھم ممتازة. ت. قسطي ك/ حـ    ٢٢٠٠٠٠  
    اإلصدار. مقابل أ/ حـ    ٥٩٠٠  
 ٤٠٠× س ھم ع ادي     ٤٨٠٠االكتتاب ف ي        

 + ٢٠٠×  س       ھم ممت       از ١١٠٠+ ج 
.  ج ع     ن األس     ھم مقاب     ل م١تح     صیل 

  إصدار

  

         من مذكورین    
    ت أسھم عادیة. قسطي ك/ حـ    ١٨٠٠٠٠٠

    ت أسھم ممتازة. قسطي ك/ حـ    ٢٠٠٠٠٠
         إلى مذكورین      
    رأسمال األسھم العادیة/ حـ    ١٨٠٠٠٠٠  
    رأسمال األسھم الممتازة/ حـ    ٢٠٠٠٠٠  
    تعلیة رأس المال    
    :رد الزیادة في األسھم الممتازة    
         من مذكورین    

    إصدار. مقابل م/ حـ    ١٠٠
     ت أسھم ممتازة.قسطي ك/ حـ    ٢٠٠٠٠

    البنك/ إلى حـ    ٢٠١٠٠  
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١٥٦  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

  التاریخ  بیــــــــــــان  لــــھ  منھ
. رد األس        ھم الممت        ازة الزی        ادة و م     

 ج ١+ ج ٢٠٠×  س   ھم ١٠٠إص   دارھا 
  عن كل سھم

  

    :طلب قسط التخصیص    
         من مذكورین    

    أسھم عادیة. ت. قسطي ك/ حـ    ٩٠٠٠٠٠
    أسھم عادیة. ت. قسطي ك/ حـ    ١٠٠٠٠٠٠

         إلى مذكورین      
    رأسمال أسھم عادیة / حـ    ٩٠٠٠٠٠  
    رأسمال أسھم ممتازة/ حـ    ١٠٠٠٠٠  
تح    صیل ب    اقي األس    ھم العادی    ة لق    سط       

التخ    صیص وق    سط تخ    صیص األس    ھم 
  الممتازة

  

    البنك/ من حـ    ٨٧٩٧٠٠
         من مذكورین      
    عادیة. ت. قسطي ك/ حـ    ٧٧٩٧٠٠  
    ت ممتازة. قسطي ك/ حـ    ١٠٠٠٠٠  
ج ٢٠٠×  س    ھم ٤٥٠٠تح    صیل ب    اقي      

 ٤٠٠٠ × ٣٠٠وك   ان ق   د ت   م تح   صیل    
 ج، ١٠٠× س ھم  ١٠٠٠بالزیادة تحصیل  

  .ج١٠٠إصدار . وھناك مقابل م

  

    اإلصدار. مقابل م/ من حـ    ٣٠٠
ت أس    ھم . ق    سطي ك/ إل    ى ح    ـ    ٣٠٠  

. عادی   ة اس    تخدام الزی   ادة ف    ي مقاب    ل م  
اإلص  دار ف  ي س  داد ق  سط تح  صیل أس  ھم   

  .ج١٠٠×  سھم ٣٠٠عادیة 

  

    اإلصدار. مقابل م/ من حـ    ٥٥٠٠
    اإلصدار.  م/ إلى حـ    ٥٥٠٠  

    اإلصدار. م/ من حـ    ٥٥٠٠
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١٥٧  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

  التاریخ  بیــــــــــــان  لــــھ  منھ
    البنك/ إلى حـ    ٥٥٠٠  
    :طلب قسط أول    
         من مذكورین    

    قسط أول أسھم عادیة/ حـ    ٩٠٠٠٠٠
    قسط أول أسھم ممتازة/ حـ    ١٠٠٠٠٠

        إلى مذكورین      
    ھم العادیةرأسمال األس/ حـ    ٩٠٠٠٠٠  
    رأسمال األسھم الممتازة/ حـ    ١٠٠٠٠٠  
    تعلیة رأسمالیة األسھم باألقساط    
    :وتأخر مساھم لھ: یحصل القسط األول    
    : سھم عادي١٠٠    

    البنك/ من حـ    ٩٨٠٠٠٠
         إلى مذكورین      
    قسط أول أسھم عادیة/ حـ    ٨٨٠٠٠٠  
    قسط أول أسھم ممتازة/ حـ    ١٠٠٠٠٠  
    :طلب القسط األخیر    
          من مذكورین    

    قسط أخیر أسھم عادیة/ حـ    ٩٠٠٠٠٠
    قسط أخیر أسھم ممتازة/ حـ    ١٠٠٠٠٠

          إلى مذكورین      
    رأسمال األسھم العادیة/ حـ    ٩٠٠٠٠٠  
    رأسمال األسھم الممتازة/ حـ    ١٠٠٠٠٠  

    البنك/ من حـ    ٩٨٠٠٠٠
         إلى مذكورین      
    قسط أخیر أسھم ممتازة/ من حـ    ٨٨٠٠٠٠  
    قسط أخیر أسھم عادیة/ من حـ    ١٠٠٠٠٠  
أی  ضًا م  ن یت  أخر ف  ي الق  سط یت  أخر فیم  ا       

  بعده
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١٥٨  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

  التاریخ  بیــــــــــــان  لــــھ  منھ
    

  :البیــــــع
  

    : إثبات تأخر المساھم-١    
    المساھم المتأخر/ من حـ    ٤٠٠٠٠

         إلى مذكورین      
    قسط أول أسھم عادیة/ حـ    ٢٠٠٠٠  
    قسط أخیر أسھم عادیة/ حـ    ٢٠٠٠٠  
    ج٤٠٠×  سھم ١٠٠تأخر المساھم في     
    :مصاریف البیع    

    البیع. م/ من حـ    ١٠٠٠
    البنك/ إلى حـ    ١٠٠٠  
    :البیـــــع    

    البنك/ من حـ    ٤٥٠٠٠
          إلى مذكورین      
    المساھم المتأخر/ حـ    ٤٤٠٠٠  
    البیع. م/ حـ    ١٠٠٠  

    المساھم المتأخر/ من حـ    ٤٠٠٠
    البنك/ إلى حـ    ٤٠٠٠  
    رد الزیادة    

  .ج٣٨٠بافتراض أنھ في المثال السابق تم البیع بسع السھم : )١٠ (مثــــال
  قیود الیومیة: المطلوب

 احلل
  التاریخ  بیـــــــان  لھ  منھ
    البیع. م/ من حـ    ١٠٠٠

    البنك/ إلى حـ    ١٠٠٠  
    البنك/ من حـ    ٣٨٠٠٠

         إلى مذكورین      
    البیع. م/حـ    ١٠٠٠  
    المساھم المتأخر/ حـ    ٣٧٠٠٠  
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١٥٩  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

    )الصندوق(البنك / من حـ    ٣٠٠٠
    المساھم المتأخر/ حـ    ٣٠٠٠  
    تحصیل الخسارة من المساھم المتأخر    

  : زیــــادة رأسمــــال األسھــــم-جـ
رح ب ھ وعن دما   عندما تقوم الشركة بإصدار وتحصیل كل رأس مالھا الم ص     

تكون ھناك حاجة ملحة إل ى ت دفق أم وال جدی دة وعن دما ترغ ب إدارة ال شركة ف ي           
دخول ش ركاء ج دد فإنھ ا تلج أ إل ى زی ادة رأس مالھا، وال ی تم زی ادة رأس الم ال إال              

  .بترخیص لتعلیة رأس المال المصرح بھ من الجھات المختصة
د تحقق ت أثن اء عم ل    ونجاح الشركة یعنى أن ھناك أرباح بل واحتیاطیات ق      

  .الشركة
یعن ى أنھ م س وف یقاس مون الق دامى        ودخول شركاء جدد في شركة ناجح ة        

  .الموجودة في تاریخ دخولھماألرباح واالحتیاطیات 
وحتى یكون ھناك عدالة بین الشریك القدیم صاحب األرب اح واالحتیاطی ات    

ائدة ویسمى الف رق  والشریك الجدید فإن إدارة الشركة تصدر أسھمھا الجدیدة بقیم ز 
ع  الوة إص  دار حت  ى یتحم  ل الم  ساھم الجدی  د م  ا یخ  صھ م  ن األرب  اح الت  ي حقق  ھ       

  .المساھمون القدامى
 ٠،٥االحتی اطي الق انوني یبل غ     / ویتم استخدام عالوة اإلصدار عادة ف ي ح ـ        

  .رأس المال
 رأس الم ال ف إن ع الوة اإلص دار م ن      ٠،٥ویعد بلوغ االحتی اطي الق انوني    

  :امھا فيالممكن استخد
 .استھالك النفقات اإلیرادیة المؤجلة  )أ 
 .التأسیس. استھالك م )ب 
 .تخفیض الشھرة، خاصة إذا كان قد تم سداد مبلغ فیھا  )ج 

وبعد أن تأخذ الشركة الترخیص بزیادة رأس مالھا وتحدد عالوة اإلصدار،      
تب  دأ ف  ي االتف  اق م  ع أح  د البن  وك الم  صرح بھ  ا ف  ي تلق  ى ا الكتتاب  ات وتأخ  ذ نف  س    

  . التي بدأتھا مع االكتتاب األولالدورة
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١٦٠  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

 وافقت الجمعیة العامة إلحدى شركات الم ساھمة       ١/٧/٢٠٠٠في  : )١١ (مثــــال
ج، تحصل على ١٠٠٠ سھم قیمة السھم ٣٠٠٠على زیادة رأسمالھا بمقدار 

  : أقساط كما یلي٣
  .ج عن كل سھم٣٠ج مع عالوة إصدار ٥٠٠قسط اكتتاب 

 .ج٣٠٠قسط تخصیص   )أ 
 .ج١٠٠قسط أول  )ب 
  .ج١٠٠قسط أخیر   )ج 

 وت م االكتت اب ف ي    ١٥/٧/٢٠٠٠وقد صدرت موافقة الجھات المختصة في    
  .سھم وتم رد الزیادة ألصحابھا٥٠٠السھم بزیادة 

  .وتم تحصیل باقي األقساط في مواعیدھا
 احلل

  التاریخ  بیـــــــان  لھ  منھ
     البنك/من حـ    ١٨٥٥٠٠٠

    مذكورینإلى             
    ت. قسطي ك/ حـ    ١٧٥٠٠٠٠  
    عالوة اإلصدار/ حـ    ١٠٥٠٠٠  
+ ج اكتتاب   ٥٠٠ سھم   ٣٥٠٠االكتتاب في       

   عالوة إصدار٣٠
  

    ت. قسطي ك/ من حـ    ٢٤٠٠٠٠٠
    رأسمال األسھم/ إلى حـ    ٢٤٠٠٠٠٠  
تعلی      ة رأس الم      ال بق      سطي االكتت      اب       

  والتخصیص
  

         من مذكورین    
    ت. قسطي ك/ حـ    ٢٥٠٠٠٠

    اإلصدارعالوة / حـ    ١٥٠٠٠
    البنك/ إلى حـ    ٢٦٥٠٠٠  

    عالوة اإلصدار/ من حـ    ٩٠٠٠٠
    االحتیاطي القانوني/ إلى حـ    ٩٠٠٠٠  
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١٦١  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

    البنك/ من حـ    ٩٠٠٠٠٠
    قسطي ك/ إلى حـ    ٩٠٠٠٠٠  
    تخصیص تحصیل قسطي التخصیص    

    قسط أول/ من حـ    ٣٠٠٠٠٠
    رأسمال األسھم/ إلى حـ    ٣٠٠٠٠٠  

    من البنك    ٣٠٠٠٠٠
    قسط أول/ إلى حـ    ٣٠٠٠٠٠  

    قسط أخیر/ من حـ    ٣٠٠٠٠٠
    رأسمال األسھم/ إلى حـ    ٣٠٠٠٠٠  

    البنك/ من حـ    ٣٠٠٠٠٠
    قسط أخیر/ إلى حـ    ٣٠٠٠٠٠  
  
  
  
  :ةــزینــم الخــة ألسھــاسبیــة المحــالجــالمع   ٣/١/٣

ة من  الممكن أن تقوم شركة مساھمة بشراء جزء من أسھمھا م ن البورص     
  :ألحد األسباب التالیة

 .إلغاء ھذه األسھم وبالتالي تخفیض رأس المال )١
 .إعادة إصدار األسھم لحساب اإلدارة والعاملین )٢
 .المضاربة على سعر السھم في البورصة )٣

بع دم ج  واز  ) ١٤٩(ال  شركات ف ي الم  ادة  وتق ضى الالئح ة التفنیذی  ة لق انون    
وب الت صرف فیھ ا خ الل تل ك     االحتفاظ بھذه األس ھم ألكث ر م ن س نة میالدی ة ووج         

الم  دة، وال یك  ون لھ  ذه األس  ھم خ  الل تل  ك الفت  رة أی  ة حق  وق ف  ي الت  صویت أو ف  ي   
  .األرباح

من الالئح ة الم ذكورة بأن ھ ف ي حال ة توزی ع ھ ذه             ) ١٥١(كما تقضى المادة    
على أساس متوسط سعر التعامل في ) الثمن(األسھم على العاملین یتم تحدید القیمة    

الخمسة عشر یومًا السابقة على الیوم الذي یقرر فیھ العام ل ش راء   البورصة خالل   
  .شراء الشركة لھذه األسھم أیھما أقل) سعر( من األسھم أو تكلفة نصیبھ
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١٦٢  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

وتستخدم في معالجة العملیات المتعلقة بأس ھم الخزان ة ط ریقتین أساس یتین،              
  .لقیمة األسمیةتعتمد األولى على تكلفة أسھم الخزانة بینما تعتمد الثانیة على ا

  :طــــریقـــة التكلفــــة    ٣/١/٣/١
تق  ضى ھ  ذه الطریق  ة بأن  ھ ی  تم ت  سجیل عملی  ات ش  راء وبی  ع أس  ھم الخزان  ة    

) إن وج دت (بسعر التكلفة، وترحل األرباح الناتجة عن ذلك ) تداول أسھم الخزانة  (
ل ضمان ع دم    ) أس ھم الخزان ة  –رأس المال اإلضافي    / حـ(إلى حساب خاص بذلك     

أس ھم الخزان ة غی ر قابل ة للتوزی ع، وبالن سبة       وزیعھ كأرباح على اعتبار أن أرباح       ت
للخسائر التي ق د تتحق ق م ن عملی ات أس ھم الخزان ة ی تم تغطیتھ ا م ن ح ساب رأس            

ع دم كفای ة رص ید ھ ذا الح ساب تغط ي م ن        المال اإلضافي أسھم خزانة وفي حال ة    
  . حساب األرباح المحتجزة

  :لقیمــة األسمیـــةطــــریقـــة ا   ٣/٣/٢
تق  ضى ھ  ذه الطریق  ة بأن  ھ ی  تم ت  سجیل عملی  ات ش  راء وبی  ع أس  ھم الخزان  ة    

عل  ى أس اس القیم ة األس میة، م  ع ت سویة الف رق ب ین القیم  ة       ) ت داول أس ھم الخزان ة   (
ف ي ح سابات   ) إعادة اإلصدار وكذلك اإللغ اء (األسمیة وتكلفة الشراء أو سعر البیع    

 أسھم عادیة، األرباح –اإلضافي انة، ورأس المال رأس المال اإلضافي أسھم الخز
  .المحتجزة وذلك حسب األحوال

  :)١٢ (مثـــال
 س ھم م ن أس ھمھا م ن     ٢٠٠٠ قامت شركة مساھمة بشراء      ١/١/٢٠٠٩في  

  .ج١٢٠ج وتم شراء األسھم بمبلغ ١٠٠البورصة وتبلغ القیمة األسمیة 
  :المطلوب

 .قیود الیومیة إلثبات العملیة السابقة )١
في المیزانیة ) المساھمین(أثر العملیة السابقة على حقوق الملكیة ر إظھا )٢

 .العمومیة للشركة
 احلل

  ج٢٤٠٠٠٠ = ١٢٠× سھم ٢٠٠٠= قیمة شراء األسھم 
  :ویكون القید في دفاتر الیومیة للشركة كاآلتي
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١٦٣  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

  التاریخ  بیـــــــان  لھ  منھ
  ١/١  أسھم الخزانة/ حـ    ٢٤٠٠٠٠

    البنك/ حـ    ٢٤٠٠٠٠  
    ج للسھم١٢٠سھم بقیمة ٢٠٠٠اء شر    

  :وتظھر ھذه األسھم في المیزانیة مطروحة من حقوق الملكیة كاآلتي
  رأس المال المصرح بھ    ××      
  رأس المال المصدر  ××        
  االحتیاطیات          
          -----  
  ---احتیاطي   ×        
  ---احتیاطي   ×        
  إجمالي حقوق الملكیة          
  :یطــرح          
  .أسھم الخزانة  ٢٤٠٠٠٠        
      ××      

  :)١٣ (مثـــال
، "العم ل ال صالح  "فیما یلي بعض العملیات المتعلقة بأس ھم الخزان ة ب شركة         

  ":شركة مساھمة مصریة"
  .ج للسھم٢٥سھم من أسھمھا بمبلغ ٦٠٠٠اشترت الشركة   ١/١/٢٠٠٩

  .ج للسھم٢٤سھم من اسھم الخزانة بسعر ٤٠٠باعت الشركة   ٢٠/١/٢٠٠٩
 وك ان متوس ط   وال شركة سھمًا من أسھم الخزان ة للع املین       ٦٠٠باعت    ١/٢/٢٠٠٩

سعر التعامل ف ي البورص ة ل سھم ال شركة خ الل الخم سة ع شر یوم ًا           
  . ج للسھم وقد سدد العاملون القیمة نقدًا٢٤السابقة 

وإذا علمت أن حقوق المساھمین كما تظھر في قائمة المركز المالي للشركة 
  :اآلتي كانت ك٣١/١٢/٢٠٠٩في 

  بیـــــــان  لھ  منھ
  حقوق المساھمین    
  رأس مال األسھم  ٢٠٠٠٠٠٠  
  )ج٢٠ سھم القیمة االسھمة ١٠٠٠٠٠(    
  رأس المال اإلضافي عادیة  ٤٠٠٠٠٠  

  )مرحل(أرباح محتجزة   ٢٠٠٠٠٠
٢٦٠٠٠٠٠      

  :المطلوب
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١٦٤  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

 ف  ي دفت  ر یومی  ة ش  ركة العم  ل    ال  سابقةاتقی  ود الیومی  ة إلثب  ات العملی     )١
 .الصالح

 .بیان األثر على قائمة المركز المالي )٢
 احلل

  التاریخ  بیـــــــان  لھ  منھ
  ١/١/٢٠٠٠  أسھم الخزانة/ حـ    ١٥٠٠٠٠

    النقدیة/ حـ    ١٥٠٠٠٠  
ج ٢٥س   ھم خزان   ة ب   ـ  ٦٠٠٠ش   راء     

  للسھم
  

        

ویمكن إظھار أثر العملیة السابقة على حقوق المساھمین ف ي قائم ة المرك ز     
  .المالي

  ــــانبیـــ  لھ  منھ
  :حقوق المساھمین    
  رأس مال األسھم  ٢٠٠٠٠٠٠  
س    ھم، القیم    ة األس    میة لل    سھم  ١٠٠٠٠٠(      

  )ج٢٠
   أسھم عادیة–رأس المال اإلضافي   ٤٠٠٠٠  
  )مرحلة(أرباح محتجزة   ٢٠٠٠٠٠  
  ٢٦٠٠٠٠٠    

  )سھم٦٠٠٠(أسھم الخزانة بالتكلفة ) -(  )١٥٠٠٠٠(
٢٤٥٠٠٠٠      

  .ج للسھم٢٤الخزانة بمبلغ  سھم من أسھم ٤٠٠بیع ) ٢(
  التاریخ  بیـــــــان  ھــــــل  منھ
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١٦٥  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

  ٢٠/١/٢٠٠٩  النقدیة/ حـ    ٩٦٠٠
     أسھم الخزانة–رأس المال اإلضافي / حـ    ٤٠٠

    أسھم الخزانة/ حـ    ١٠٠٠٠  
    ج للسھم٢٤سھم خزانة بسعر ٤٠٠بیع     

ھ ا  ویالح ظ أن ھ ت م تغطی ة الف رق ب ین س عر تكلف ة أس ھم الخزان ة وس عر بیع           
خصمًا من رصید رأس المال اإلضافي اسھم الخزانة ) ٩٦٠٠ – ١٠٠٠٠(ج ٤٠٠

  :ویمكن إظھار أثر تلك العملیة على قائمة المركز المالي كاآلتي
  بیـــــــان  لھ  منھ

  :حقوق المساھمین    
  رأس مال األسھم  ٢٠٠٠٠٠٠  
س    ھم، القیم    ة األس    میة لل    سھم  ١٠٠٠٠٠(      

  )ج٢٠
   أسھم عادیة–افي رأس المال اإلض  ٤٠٠٠٠٠  
   أسھم الخزانة–رأس المال اإلضافي   ٤٠٠  
  )مرحلة(أرباح محتجزة   ٢٠٠٠٠٠  
  ٢٦٠٠٤٠٠    

  )سھم٥٦٠٠(أسھم الخزانة بالتكلفة ) -(  )١٤٠٠٠٠(
٢٤٦٠٤٠٠      

  :متروك إجابتھا للطالب) ٣(النقطة رقم ) ٣(

  

  

  :بـــال المكتســـن رأس المـــة عـــاسبـــالمح  ٣/٢
س المال المكتسب ذلك الج زء م ن حق وق الم ساھمین ال ذي تتحق ق           یمثل رأ 

لھم من ممارسة الشركة ألعمالھا وأنشطتھا المختلفة خالل الفترات ال سابقة وتمث ل            
األرب  اح الم  صدر الرئی  سي ف  ي تك  وین رأس الم  ال المكت  سب وف  ي المقاب  ل ف  إن          
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١٦٦  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

س الم  ال  الخ سائر وتوزیع ات األرب اح تمث  ل عناص ر س البة ین  تج عنھ ا تخف یض رأ       
  .المتكسب

  :وتتمثل عناصر رأس المال المكتسب في اآلتي

  :االحتیــــاطیــــات - ١
 باالحتیاطیات المبالغ التي یتم احتجازھ ا م ن األرب اح ال صافیة وذل ك             یقصد

لمواجھة أغراض معینة وبالتالي فھي ال تعتبر تحمیًال على قائمة الدخل وإنما تمثل 
  .إنھ ال یمكن تكوین احتیاطیات إال إذا كانت ھناك أرباحتوزیعًا لألرباح، وبالتالي ف

وتختلف أنواع االحتیاطیات تبعًا الختالف األغراض التي تكونت من أجلھا 
وك ذلك تبع ًا لمقت ضیات ق انون ال شركات والئحت ھ التنفیذی ة، وفیم ا یتعل ق ب  شركات          

ین  ق  د أش  ار إل  ى ض  رورة تك  و ١٩٨١ ل  سنة ١٥٩الم  ساھمة نج  د أن الق  انون رق  م  
  :االحتیاطیات التالیة

  : االحتیـــــــاطـــي القــــانــــونــي-أ
عل ى األق ل م ن ص افي ال ربح        % ٥یلزم قانون ال شركات الم صریة تجن ب         

إل  ى أن یبل  غ ھ  ذا االحتی  اطي ن  صف رأس الم  ال وعن  دھا  لتك  وین احتی  اطي ق  انوني 
ي ف  ي یمك  ن لل  شركة وق  ف تجن  ب ھ  ذا االحتی  اطي، وی  ستخدم االحتی  اطي الق  انون       

رأس المال إذ ل زم األم ر وھ و م ا یطل ق      مواجھة خسارة الشركة مستقبًال أو زیادة       
  .علیھ رسملة االحتیاطي

  : االحتیــــاطــي النظـــامـــي-ب
 فق د یح دد    یتم تكوینھا طبقًا للنظام األساسي للشركةاحتیاطیاتیقصد بھ أي  

ي وم ن ث م یتع ین عل ى     النظام األساسي األغراض الت ي ی ستخدم فیھ ا ھ ذا االحتی اط      
  .الشركة االلتزام بھا

  :)احتیاطي المحافظة على رأس المال( احتیاطي إحالل األصول -جـ
 ل م  ١٩٨١ ل سنة  ١٥٩ ق انوني ال شركات الم صري رق م          أنعلى الرغم من    

ینص صراحة على تكوین ھذا االحتی اطي، إال أن ھ ت ضمن ذل ك ض منیًا ح ین أش ار         
ت بعض القیود المتعلقة بتوزی ع األرب اح، حی ث    والتي تضمن) ١٩٥(في المادة رقم  
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١٦٧  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

أشار إلى عدم جواز توزیع أرباح بیع األص ول عل ى الم ساھمین، إذا ك ان ف ي ھ ذا         
  .التوزیع ما یجعل الشركة غیر قادرة على تجدید أصولھا

 على حجز أرباح بیع األصول الثابتة ف ي ح ساب م ستقل         وقد جرى العرف  
أكد من كفایتھ لمواجھة الزیادة في تكلف ة إح الل   یمكن للشركة مراجعتھ كل فترة للت    

  .األصول

  : أحتیــــاطیــــات أخــــرى-د
یح   ق لمجل   س إدارة ال   شركة الم   ساھمة أخ   ذ موافق   ة الجمعی   ة العمومی   ة     

م  ن الف  ائض بع  د إج  راء توزی  ع األرب  اح عل  ى       للم  ساھمین ب  شأن اس  تخدام ج  زء    
ی اطي لت دعیم المرك ز     المساھمین وأصحاب حصص التأسیس ومجلس اإلدارة كاحت      

  .المالي للشركة

  :األربــــــاح المحتجــــزة -٢
تمثل األرباح المحتجزة ذل ك الج زء المتبق ي م ن أرب اح ال شركة وذل ك بع د            
إجراء التوزیعات عل ى الم ساھمین وكاف ة الم ساھمین وكاف ة أص حاب الحق وق ف ي                  

حتج  زة أرب  اح ال  شركة م  ن مجل  س إدارة وع  املین وح  صص تأس  یس والمب  الغ الم    
  .كاحتیاطات

  :وعادة ما تحتفظ شركات المساھمة باألرباح المحتجزة لمواجھة
 .أي خسائر قد تحدث مستقبًال  )أ 
إجراء توزیع ات عل ى الم ساھمین ف ي ال سنوات الت ي ال تتحق ق فیھ ا أرب اح             )ب 

 .كافیة
 .كمصدر تمویل داخلي لعملیات التوسع في الشركة )ج 

  :المعالجة المحاسبیة لتوزیع األرباح   ٣/٢/١
قبل البدء ف ي توض یح المعالج ة المحاس بیة لتوزی ع األرب اح ینبغ ي التع رف             

  :على المفاھیم األساسیة التالیة

  : األربــــاح الصـــــافیــــة-أ
ھي األرباح الناتجة عن العملیات التي قامت بھا الشركة خالل السنة المالیة 

 وبع د ح ساب وتجن ب    وذلك بعد خصم جمیع التكالیف الالزمة لتحقیق ھذه األرب اح          
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١٦٨  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

كافة االستھالكات والمخصصات التي تقضى األصول المحاسبیة بحسابھا وتجنبھ ا           
  .قبل إجراء أي توزیع بأیة صورة من الصور

  : األربــاح القــابلــة للتــوزیـــع-ب
م ن الالئح ة التنفیذی ة لق انون ال شركات عل ى أن  األرب اح         ) ١٩٤(تنص الم ادة    

رب  اح ال  صافیة بع  د أن ی  ستنزل منھ  ا خ  سائر ال  سنوات ال  سابقة    القابل  ة للتوزی  ع ھ  ي األ 
  .للتوزیع

 ١٥٩وبشكل عام ی تم توزی ع األرب اح ف ي ش ركات الم ساھمة طبق ًا للق انون              
  : كاآلتيیة والئحتھ التنفیذ١٩٨١لسنة 
  : تجنــب االحتیــاطیــات-١

م ن ص افي ا ل ربح لتك وین احتی اطي ق انوني ویج وز وق ف             % ٥تجنب    ) أ
 .حتیاطي إذا بلغ ما یساوي نصف رأس المال المصدرتجنب ھذا اال

أي احتیاطی   ات أخ   رى یك   ون من   صوص عل   ى تكوینھ   ا ف   ي النظ   ام         ) ب
 .األساسي

  : توزیعات نقدیة على المساھمین والعاملین-٢
  :حصة األسھم الممتازة) أ

وتحسب حصة األسھم الممتازة على أساس المبلغ المدفوع من قیمة األس ھم   
  .ة األسمیة لألسھمبغض النظر عن القیم

  :حصة األسھم العادیة ونصیب العاملین) ب
یحدد قانون الشركات أنھ بع د الوف اء بح صة أص حاب األس ھم الممت ازة ی تم              
توزیع دفعة أولى نقدًا على حملة األسھم العادیة والعاملین مع ًا وبن سبة ال تق ل ع ن           

  .من رأس المال% ٥
 بن صیب الع املین یج ب مراع اة     وقد نصت الالئحة التنفیذیة أن ھ فیم ا یتعل ق     

  :اآلتي
من % ١٠أال یقل نصیب العاملین في األرباح التي یتقرر توزیعھا نقدًا عن 

  .تلك األرباح وبشرط أال یزید عن مجموع األجور السنویة للعاملین بالشركة
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١٦٩  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

% ٥أي أن نسبة التوزیع النقدي كدفعة أولى م ن األرب اح والمق ررة بن سبة         
  :سیمھا بین المساھمین والعاملین على أساسمن رأس المال یتم تق

  .المساھمین% ٩٠
  .للعاملین% ١٠

  :نصیب أصحاب حصص التأسیس أو حصص األرباح) ٣(
تقدم ھذه الحصص مقابل تنازل أصحابھا عن الت زام منحت ھ الحكوم ة ألح د           
األش   خاص أو ح   ق م   ن الحق   وق المعنوی   ة مث   ل ب   راءة االخت   راع، وال یج   وز أن  

من األرباح القابلة للتوزیع بعد الوفاء % ١٠ ما یزید على  تخصص لھذه الحصص  
  .السابقة من احتیاطیات وتوزیعات على حملة األسھم والعاملینبالحصص 

  :مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة) ٤(
م ن األرب اح   % ١٠ال یجوز تقری ر مكاف أة مجل س اإلدارة بن سبة أكث ر م ن             

الم  ال عل  ى األق  ل للم  ساھمین    م  ن رأس  % ٥القابل  ة للتوزی  ع بع  د الوف  اء بن  سبة     
  .والعاملین

  ):ثانیةدفعة (توزیعات نقدیة على المساھمین والعاملین ) ٥(
یجوز للجمعیة العامة الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزیع دفعة ثانیة 

إن (على المساھمین والعاملین بنفس األس س ال سابقة ذكرھ ا وت شترك أس ھم التمت ع        
  .دیة في ھذه الدفعة الثانیةمع األسھم العا) وجدت

  :الرصید الباقي لألرباح القابلة للتوزیع) ٦(
في حالة تبقى جزء من األرباح بعد التوزیعات السابقة فإنھ یجوز بناء على     
اقت  راح إدارة ال  شركة وموافق  ة الجمعی  ة العمومی  ة للم  ساھمین حج  زه كاحتی  اطي        

التالی ة وإض  افتھ إل ى األرب  اح   لت دعیم المرك ز الم  الي لل شركة أو ی تم ترحیل  ھ لل سنة      
  .المحتجزة

  :القواعد العامة المتعلقة بتوزیع األرباح) ٧(
تت  ضمن الالئح  ة التنفیذی  ة لق  انون ال  شركات ع  دا م  ن القواع  د العام  ة یج  ب   

  :االلتزام بھا عند قیام الشركة بتوزیع األرباح من أھمھا
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١٧٠  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

خ   اص یلت  زم مجل  س إدارة ال  شركة بتنفی   ذ ق  رار الجمعی  ة العمومی  ة ال        )أ 
بتوزی  ع األرب  اح عل  ى الم  ساھمین الع  املین بم  ا ال یتج  اوز ش  ھرًا عل  ى    

 .األكثر من تاریخ صدور القرار
ی  ستحق لك  ل م  ن الم  ساھم أو العام  ل أو ص  احب الح  صة ن  صیبھ ف  ي        )ب 

 .األرباح بمجرد صدور قرار الجمعیة العمومیة بتوزیعھا
ع د ال واردة   للجمعیة العمومیة أن ت وزع أرباح ًا بالمخالف ة للقوا    ال یجوز     )ج 

 .في قانون الشركات أو الئحتھ التنفیذیة أو نظام الشركة
ال یجوز للجمعیة العمومیة أن تق رر توزی ع أرب اح إذا ترت ب عل ى ذل ك          )د 

  .إعاقة الشركة من أداء التزاماتھا النقدیة في مواعیدھا
  :قائمة تخصیص وتوزیع األرباح كما یليوبناء على ما سبق یمكن إعداد 

  .لصافیةاألرباح ا    ××
  :یجنب منھا    

  )إن وجدت(خسائر األعوام السابقة     )××(
××      
  .من األرباح الصافیة% ٥االحتیاطي القانوني بنسبة   ××  
  .االحتیاطي النظامي وفقًا للنسبة  التي یحددھا نظام الشركة  ××  

  احتیاطي إحالل األصول بقیمة أرباح بیع األصول الثابتة  ××
××      

  ح القابلة للتوزیعاألربا    ××
  :توزع على النحو التالي    
  نصیب أصحاب األسھم الممتازة بالنسبة المحددة بنظام الشركة  ××  
  )على األقل% ٥(دفعة أولى لألسھم العادیة والعاملین   ××  
  للمساھمین% ٩٠    

  للعاملین% ١٠  
××      

  الرصید المتبقى     ××
  :یخصــم منھ    
عل ى األكث ر م ن الرص ید      % ١٠(لتأس یس   نصیب أصحاب حصص ا     ××  

  )الباقي
عل  ى األكث  ر م  ن الرص  ید   % ١٠(مكاف  أة أع  ضاء مجل  س اإلدارة    ××  

  )الباقي
% ١٠م  ساھمین، % ٩٠(دفع  ة ثانی  ة عل  ى الم  ساھمین والع  املین     ××

  ××  )عاملین
    

  الرصید الفائض    ××
  :یتم التصرف فیھ على النحو التالي    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


برنامج التسویق  مركز التعلیم المفتوح بجامعة بنھا

   

 
 

١٧١  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

  احتیاطیات أخرى  ××  
  أرباح مرحلة  ××  
  أرباح مرحلة    ××

  :ومن ثم یمكن بیان التوجیھ المحاسبي لتخصیص وتوزیع األرباح كما یلي
  :توزیع وتخصیص األرباح/ ترحیل صافي الربح إلى حـ) ١(

  تاریخ  بیــــــــــــان  لـــھ  منھ
  ××  األرباح والخسائر/ حـ    ××
    تخصیص وتوزیع األرباح/ حـ    ××  

لجمعی   ة العمومی   ة بن   اء عل   ى اقت   راح مجل   س اإلدارة اس   تخدام       ق   د تق   رر ا ) ٢(
ام واالحتیاطیات التي یحق للشركة التصرف فیھا أو األرباح المحتجزة من أع     

ماضیة كلھ ا أو ج زء منھ ا الس تكمال توزیع ات األرب اح وف ي ھ ذه الحال ة ی تم                 
  :إجراء القید التالي

  تاریخ  بیــــــــــــان  لـــھ  منھ
  ××  ورین     من مذك    
    )وفقًا لنوعھ(احتیاطي / حـ    ××
    األرباح المحتجزة/ حـ    ××
    تخصیص وتوزیع األرباح/ حـ    ××  

  :إثبات قرار تخصیص وتوزیع األرباح) ٣(
  تاریخ  بیــــــــــــان  لـــھ  منھ
    تخصیص وتوزیع األرباح/ حـ    ××
          إلى مذكورین      
      )جدتإن و(الخسائر المحتجزة / حـ    ××  
    االحتیاطي القانوني/ حـ    ××  
    االحتیاطي النظامي/ حـ    ××  
    احتیاطي إحالل األصول/ حـ    ××  
    احتیاطي أخرى/ حـ    ××  
    أرباح األسھم الممتازة/ حـ    ××  
    أرباح العاملین/ حـ    ××  
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١٧٢  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

  تاریخ  بیــــــــــــان  لـــھ  منھ
    نصیب حصص التأسیس/ حـ    ××  
    مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة/ حـ    ××  
    األرباح المحتجزة/ حـ    ××  
    إثبات سداد األرباح الموزعة لمستحقیھا    
    مذكورین      
    أرباح أصحاب األسھم الممتازة/ حـ    ××
    أرباح المساھمین/ حـ    ××
    نصیب حصص التأسیس/ حـ    ××
    مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة/ حـ    ××
    البنك الجاري/ حـ    ××  
    مختلفةتسجیل سداد المستحقات للفئات ال    
    أرباح العاملین/ حـ    ××
            إلى مذكورین      
    )الزیادة إن وجدت(صندوق العاملین / حـ    ××  
    الخزینة/ حـ    ××  
    تسجیل صرف المستحق عن أرباح العاملین    
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١٧٣  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

  :)( مثـــال

 والت ي ت م    ٣١/١٢/٢٠٠٩ف ي   " ال صبر واإلیم ان   "فیما یل ي میزانی ة ش ركة        
 العمومیة للشركة قبل إقرار تخصیص وتوزیع اإلرباح على النحو      تقدیمھا للجمعیة 

  :التالي
 الخصوم وحقوق المساھمین  األصـــول

  رأس مال األسھم  ١٥٠٠٠٠  أصول ثابتة  ٣٠٠٠٠٠٠
س      ھم ع      ادي،  ٣٠٠٠٠(    أصول متداولة  ٢٥٨٠٠٠٠

القیم     ة االس     میة لل     سھم  
  )ج٥٠

  اكتتاب تحت التحصیل  ٣٠٠٠٠٠    
  )دأقساط لم تطلب بع(      
    ١٢٠٠٠٠٠    
  االحتیاطي القانوني  ٦٩٠٠٠٠    
  االحتیاطي النظامي  ٢٤٠٠٠٠    
  الحاليأرباح العام   ٢١٠٠٠٠٠    
  أرباح محتجزة  ٤٥٠٠٠٠    
  قرض السندات  ٦٠٠٠٠٠    
  خصوم متداولة متنوعة  ٣٠٠٠٠٠    

٥٥٨٠٠٠٠    ٥٥٨٠٠٠٠    
        

زی ع األرب اح كم ا    بتووقد وافقت الجمعیة العمومیة على اقتراح مجل س اإلدارة      
  :یلي

 .االحتیاطي  القانوني وفقا للنسبة المقررة بالقانون -١
 %.٥ بنسبة يتكوین احتیاطي نظام -٢
 %.٥توزیع دفعة أولى على المساھمین والعاملین بنسبة  -٣
 %.١٠مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بنسبة  -٤
 %.١٠نصیب حصص التأسیس بنسبة  -٥
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٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

 %.١٠ بنسبة توزیع دفعة ثانیة على المساھمین والعاملین -٦
ج أرب اح وتعوی ضات بی ع    ٦٠٠٠٠٠من ب ین أرب اح الع ام الح الي مبل غ            -٧

ج فق ط وحج ز   ١٨٠٠٠٠بعض أصول الشركة وق د تق رر توزی ع مبل غ        
 .الباقي لمواجھة إحالل األصول

  .ج احتیاطي رأسمالي وترحیل الباقي للعام التالي٣٠٠٠٠٠حجز مبلغ  -٨
 وت م  ١/٤/٢٠٠٩عمومی ة ف ي   وقد قام مجلس اإلدارة بتنفیذ قرار الجمعی ة ال        

س  ھم ل  م یتق  دم أص  حابھا الس  تالم  ٦٠٠٠س  داد الم  ستحق للفئ  ات المختلف  ة فیم  ا ع  دا  
مستحقاتھم حتى تاریخھ باإلض افة إل ى ذل ك ف إن إجم الي األج ور ال سنویة للع املین           

  .ج سنویًا٦٠٠٠٠بالشركة 
  :المطلوب

إع    داد ك    شف وتوزی    ع وتخ    صیص األرب    اح ع    ن ال    سنة المنتھی    ة ف    ي    -١
٣١/١٢/٢٠٠٩. 

إجراء قیود الیومیة الخاصة بإثبات عملیة التخصیص والتوزیعات وسدادھا    -٢
 .سھم لم یتقدم أصحابھا الستالم مستحقاتھم٥٠٠علمًا بأن ھناك 

  تمھید الحل
 )أرباح العام الحالي(من الربح الصافي % ٥االحتیاطي القانوني  )١(

  ١٠٥٠٠٠  =١؛؛؛؛؛٠%؛؛٠×   ٢١٠٠٠٠٠
ا المبل  غ إل  ى رص  ید االحتی  اطي الق  انوني كم  ا   ولك  ن یالح  ظ أن إض  افة ھ  ذ 

 + ٦٩٠٠٠٠(ج ٧٩٥٠٠٠یظھ      ر ف      ي المیزانی      ة، فیك      ون الرص      ید   
١٠٥٠٠٠(  

وب  ذلك یزی  د رص  ید االحتی  اطي الق  انوني ع  ن ن  صف رأس الم  ال الم  صدر  
  ) ؛١؛%٠؛(٠ ؛×  ١٥٠٠٠٠٠ (٧٥٠٠٠

ونظ  رًا ألن الق  انون یحی  ز وق  ف تجنی  ب ن  سبة االحتی  اطي الق  انوني إذا بل  غ   
 ٧٥٠٠٠ (٦٠٠٠٠ید ن  صف رأس الم  ال الم  صدر، ی  تم تجن  ب مبل  غ    رص  

 فقط)  رصید االحتیاطي الحالي٦٩٠٠٠٠ –نصف رأس المال 
 ٢١٠٠٠٠=  النظامي االحتیاطي )٢(
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١٧٥  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

   ج٥٤٠٠٠ =؛؛ ١)؛٠(؛٠×   ٦٠٠٠٠= نصیب المساھمین  )٣(
   ج٦٠٠٠ =؛؛؛ ١!؛٠(؛٠×   ٦٠٠٠٠  = 

  :النحو التالي على ٢٠٠٩تخصیص وتوزیع األرباح العام وتظھر قائمة 
  األرباح الصافیة    ٢١٠٠٠٠٠

  :یجنب منھا    
  االحتیاطي القانوي  ٦٠٠٠٠  
  االحتیاطي  النظامي  ١٠٥٠٠٠  

  احتیاطي إحالل األصول  ٤٢٠٠٠٠
٥٨٥٠٠٠      

  األرباح القابلة للتوزیع    ١٥١٥٠٠٠
  :توزع على النحو التالي    
  دفعة أولى للمساھمین  ٥٤٠٠٠  

   للمساھمیندفعة أولى  ٦٠٠٠
٦٠٠٠٠      

  الرصید المتبقى    ١٤٥٥٠٠٠
  :یوزع منھ    
  نصیب حصص التأسیس   ١٤٥٥٠٠  
  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  ١٤٥٥٠٠  
  دفعة ثانیة للمساھمین  ١٠٨٠٠٠  

  دفعة ثانیة للعاملین  ١٢٠٠٠
٤١١٠٠٠      

  الفائض المتبقي    ١٠٤٤٠٠٠
  :یحجز منھ    
  احتیاطي رأس المال  ٣٠٠٠٠٠  

  المرحل للعام  ٧٤٤٠٠٠٠
١٠٤٤٠٠٠      

  :وتكون قیود الیومیة كاآلتي
  األرباح والخسائر/ حـ    ٢١٠٠٠٠٠

  تخصیص وتوزیع األرباح/ حـ    ٢١٠٠٠٠٠  
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١٧٦  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

  ترحیل األرباح الصافیة لحساب التخصیص والتوزیع    
  تخصیص وتوزیع األرباح/ حـ    ٢١٠٠٠٠٠

         إلى مذكورین      
  ياالحتیاطي القانون/ حـ    ٦٠٠٠٠  
  االحتیاطي النظامي/ حـ    ١٠٥٠٠٠  
  احتیاطي إحالل األصول/ حـ    ٤٢٠٠٠٠  
  االحتیاطي الرأسمالي / حـ    ٣٠٠٠٠٠  
  أرباح المساھمین/ حـ    ١٦٢٠٠٠  
  أرباح العاملین/ حـ    ١٨٠٠٠  
  نصیب أصحاب حصص التأسیس/ حـ    ١٤٥٥٠٠  
  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة/ حـ    ١٤٥٥٠٠  
  رباح المحتجزةاأل/ حـ    ٧٤٤٠٠٠  
  تسجیل قرار تخصیص وتوزیع األرباح    
       من مذكورین    

  أرباح المساھمین/ حـ    ١٢٩٦٠٠
  نصیب أصحاب حصص التأسیس/ حـ    ١٤٥٥٠٠
  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة/ حـ    ١٤٥٥٠٠

  البنك جاري/ حـ    ٤٢٠٦٠٠  
س  داد الم  ستحق للفئ  ات الم  ذكورة فیم  ا ع  دا أص  حاب         

  تقدموا الستالم أرباحھمسھم لم ی٦٠٠٠
  أرباح العاملین/ حـ    ١٨٠٠٠

  الخزینة / حـ    ١٨٠٠٠  
  سداد المستحق للعاملین    

وتظھر قائمة المركز المالي بعد إجراء تل ك التوزیع ات وم ا ت م س داده نق دًا        
  :للفئات المختلفة من أصحاب الحقوق على النحو التالي
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١٧٧  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

  ١/٤/٢٠٠٩قائمة المركز المالي في 
  حقوق المساھمین    أصول ثابتة  ٣٠٠٠٠٠٠
  رأس مال األسھم  ١٥٠٠٠٠٠  أصول متداولة  ٢١٤١٤٠٠

القیم  ة (س  ھم ع  ادي  ٣٠٠٠      
  )ج للسھم٥٠األسمیة 

اكتتاب           ات تح           ت  ) -(  ٣٠٠٠٠٠    
أق  ساط ل  م ت  سدد (التح  صیل 

  )بعد
    ١٢٠٠٠٠٠    
  االحتیاطي القانوني  ٧٥٠٠٠٠    
      )٦٠٠٠٠ + ٦٩٠٠٠٠(  
  نظامياالحتیاطي ال  ٣٤٥٠٠    
      )١٠٥٠٠٠ + ٢٤٠٠٠٠(  
  احتیاطي إحالل األصول  ٤٢٠٠٠٠    
  أرباح محتجزة  ١١٩٤٠٠٠    
    ٧٤٤٠٠٠  ٤٥٠٠٠  
  :خصوم طویلة األجل      
  قرض السندات  ٦٠٠٠٠٠    
  :خصوم متداولة      
  خصوم متنوعة  ٣٠٠٠٠٠    
أرب             اح الم             ساھمین   ٣٢٤٠٠    

  )ج٥،٤× سھم ٦٠٠٠(
٥١٤١٤٠٠    ٥١٤١٤٠٠    

  :كال المختلفة لتوزیعات اإلرباحاألش   ٣/٢/٢
تأخذ توزیعات األرباح في شركات المساھمة أش كال مختلف ة م ن أھمھ ا م ا           

  :یلي

  : التــــوزیعــــــات النقـــــدیـــة-١
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١٧٨  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

تع  د التوزیع  ات النقدی  ة عل  ى الم  ساھمین وأص  حاب الح  صص وأع  ضاء         
  :مجلس اإلدارة الشكل الشائع لتوزیعات األرباح

  :)( مثـــال

قررت الجمعیة العمومیة لشركة التقوى توزیع أرب اح عل ى           ١/١/٢٠٠٩ في
  ج٣٠٠٠٠٠المساھمین والعاملین تبلغ 

  .تم سداد المستحق للمساھمین  ١٠/١/٢٠٠٩في 
  تم السداد للعاملین نقدًا  ١٥/١/٢٠٠٩في 

  إجراء قیود الیومیة في دفاتر شركة التقوى: المطلوب
 احلل

شركات المساھمة یحصل المساھمون عل ى   طبقًا لقواعد توزیع األرباح في      
منھ ا وتك ون قی ود    % ١٠من إجم الي التوزیع ات، ویح صل الع املون عل ى          % ٩٠

  :الیومیة كاآلتي
  تاریخ  بیـــــــان  لـــھ  منھ

  ١/١/٢٠٠٩  تخصیص وتوزیع األرباح/ حـ    ٣٠٠٠٠٠
         إلى مذكورین      
    أرباح المساھمین/ حـ    ٢٧٠٠٠٠  
     العاملینأرباح/ حـ    ٣٠٠٠٠  
    إثبات اإلعالن عن توزیعات األرباح    

  ١٠/١/٢٠٠٩  أرباح المساھمین/ حـ    ٢٧٠٠٠٠
    البنك جاري/ حـ    ٢٧٠٠٠٠  
إثب      ات س      داد التوزیع      ات الم      ستحقة      

  للمساھمین
  

  ١٥/١/٢٠٠٩  أرباح العاملین/ حـ    ٣٠٠٠٠
    الخزینة/ حـ    ٣٠٠٠٠  
    إثبات سداد التوزیعات على العاملین    

  :تــوزیعـــــــات األربــــاح المــؤجلــــة -٢
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١٧٩  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

أحیانًا ما ی تم اإلع الن ع ن توزیع ات األرب اح ولك ن ق د تواج ھ ال شركة ف ي            
نفس الوقت نقصًا ف ي ال سیولة النقدی ة ت ؤثر عل ى مق درتھا عل ى ال سداد النق دي ف ي             

اب ل  الوقت الحالي، وفي ھذه الحالة قد تقبل الشركة كمبیاالت لصالح الم ساھمین مق          
  .تلك التوزیعات بعد فترة سماح معینة مضافًا إلیھا فوائد عن ھذه الفترة

  :)( مثـــال

 قررت الجمعیة العمومی ة ل شركة النجم ة الذھبی ة إج راء            ١٥/٣/٢٠٠٩في  
ج ونظ رًا لع دم ت وافر    ٤٠٠٠٠٠توزیعات أرباح على المساھمین والع املین قیمتھ ا      

 أوراق دف ع  ١٢/٤/٢٠٠٩ال شركة ف ي    سیولة كافیة ف ي الوق ت الحاض ر فق د قبل ت             
  %.١٠ مع تحمل فوائد سنویة بمعدل ١٢/١٠/٢٠٠٩ألمر المساھمین تستحق في 

  النجمة الذھبیةقیود الیومیة في دفاتر شركة إثبات : المطلوب
 احلل

  )١٢/١٠ إلى ١٠/ ١٢( شھور ٦مدة التأجیل 
  ج٣٦٠٠٠٠% = ٩٠ × ٤٠٠٠٠٠% = ٩٠المبلغ المستحق للمساھمین 

 =؛ ؛ ١!؛٠(٠؛×  }؛ ١^؛٢{  ×  ٣٦٠٠٠٠٠= ة المدین  ة الم  ستحقة الفائ د 
١٨٠٠٠  

  :وتكون قیود الیومیة كاآلتي
  تاریخ  بیـــــــان  لـــھ  منھ

  ١٥/٣/٢٠٠٩  تخصیص وتوزیع األرباح/ حـ    ٤٠٠٠٠٠
         إلى مذكورین      
    أرباح المساھمین/ حـ    ٣٦٠٠٠٠  
    أرباح العاملین/ حـ    ٤٠٠٠٠  
    عالن عن التوزیعاتإثبات اإل    

  ١٢/٤/٢٠٠٩  أرباح المساھمین/ حـ    ٣٦٠٠٠٠
    أوراق الدفع/ حـ    ٣٦٠٠٠٠  
إثب         ات قب         ول أوراق دف         ع ف         ي     

١٢/٤/٢٠٠٩  
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١٨٠  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

  تاریخ  بیـــــــان  لـــھ  منھ
  ١٢/١٠/٢٠٠٩       من مذكورین    

    أوراق دفع/ حـ    ٣٦٠٠٠٠
    فوائد مدینة/ حـ    ١٨٠٠٠

    البنك/ حـ    ٣٧٨٠٠٠  

  :ألربـــاح التـــوزیعـــــات العینـــة ل-٣
تأخذ التوزیعات العینیة لألرباح شكًال مختلف ًا ع ن التوزیع ات النقدی ة حی ث               

مث  ل ف  ي بع  ض أص  ول المن  شأة واس  تثماراتھا مث  ال ذل  ك توزی  ع أوراق   تیمك  ن أن ت
  .مالیة على المساھمین أو التنازل عن بعض حقوق الشركة المعنویة للمساھمین

  :)( مثـــال

 ٢٠٠٩ف ي أول م ارس   " أحباب ال رحمن "شركة قررت الجمعیة العمومیة ل  
ج، وق د ك ان ل دى    ١٥٠٠٠٠اإلعالن عن توزیعات أرب اح عل ى الم ساھمین قیمتھ ا          

ال  شركة اس  تثمارات ف  ي أوراق مالی  ة ف  ي أح  دى ال  شركات األخ  رى تبل  غ قیمتھ  ا        
  ع   نج وتبل   غ قیمتھ   ا ال   سوقیة ف   ي ت   اریخ اإلع   الن  ١٣٥٠٠٠الم   سجلة بال   دفاتر 

ق  د  ت  م توزی  ع االس  تثمارات عل  ى الم  ساھمین ف  ي نف  س     ج و١٥٠٠٠٠التوزیع  ات 
  .التاریخ

  إثبات قیود الیومیة في دفاتر للشركة في ذلك التاریخ: المطلوب
 احلل

  تاریخ  بیـــــــان  لـــھ  منھ
  ١/٣/٢٠٠٩  تخصیص وتوزیع األرباح/ حـ    ١٥٠٠٠٠

    أرباح المساھمین/ حـ    ١٥٠٠٠٠  
    إثبات اإلعالن عن التوزیعات    

    أرباح المساھمین/ حـ    ١٥٠٠٠٠
           إلى مذكورین      
  استثمارات في أوراق مالیة / حـ    ١٣٥٠٠٠  

  )التكلفة التاریخیة    (  
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١٨١  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

  تاریخ  بیـــــــان  لـــھ  منھ
    أرباح بیع أوراق مالیة/ حـ    ١٥٠٠٠  
إثب     ات توزی     ع األوراق المالی     ة عل     ى       

  في تاریخ اإلعالنالمساھمین 
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١٨٢  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

  ةــــات عملیـــلة وتطبیقـــأسئ  ٣/٥

  :سئلة النظریةاأل
  :السؤال األول

 ماھیة حقوق المساھمین ومكوناتھا؟ )١(
 وضح المقصود بأسھم الخزانة؟ )٢(
 ؟اذكر باختصار مكونات رأس المال المكتسب )٣(

  :السؤال الثاني
اشرح بالتفصیل كیفیة توزیع األرباح الصافیة ف ي ش ركات الم ساھمة مبین ًا       )١(

 ؟إجابتك بقائمة توزیع األرباح
 المتعلقة بتوزیع األرباح كما ح ددتھا الالئح ة التنفیذی ة    اشرح القواعد العامة  )٢(

 ؟ الخاص بشركات المساھمة١٩٨١لسنة ) ١٥٩(للقانون رقم 
 ؟وضح المقصود بأسھم التمتع )٣(
 ؟وضح المقصود باحتیاطي إحالل األصول )٤(
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١٨٣  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

  :حــــاالت تطبیقیـــة غـــیر محلـــولــــة
  :)(حــــــالــــة 

 بأص ول  ١/٦/٢٠٠٩الصبر الجمیل بت اریخ  تقدم نور حمدي صاحب منشأة  
كح  صة م  صریة ش  ركة م  ساھمة ) بالمق  سومالرض  ا (وخ  صوم من  شأتھ إل  ى ش  ركة 

عل  ى أس  ھم عادی ة ت  صدرھا ال  شركة وكان  ت قائم  ة المرك  ز  الح  صول عینی ة مقاب  ل  
  :المالي لمنشأة الصبر الجمیل في ذلك التاریخ على النحو التالي

   ١/٦/٢٠٠٩قائمة المركز المالي في 
 خصوم أو حقوق الملكیة  أصـــــول

        :أصول متداولة    
  رأس المال    ١٣٥٤٥٠٠  البنك  ٥٢٥٠٠  
        عمــــالء  ٣١٥٠٠٠  

        بضاعة  ٢٦٢٥٠٠
٦٣٠٠٠٠            

  :خصوم متداولة      :أصول ثابتة    
  دائنون  ٢١٠٠٠٠    عقارات  ٥٢٥٠٠٠  
  أوراق دفع  ١٠٥٠٠٠    آالت  ٤٧٢٥٠٠  

  مصروفات مستحقة  ١٠٥٠٠  أثاث  ٥٢٥٠٠
٣٢٥٥٠٠      ١٠٥٠٠٠٠      

١٦٨٠٠٠٠      ١٦٨٠٠٠٠      

  :وقد االتفاق على ما یلي
للم صروفات الم ستحقة وتعھ دھا      ) الرض ا بالمق سوم   (عدم تحمل ش ركة      )١(

 .بسداد الدیون األخرى
فیم ا ع دا البن ك إل ى ش ركة      ) ال صبر الجمی ل  (تنقل جمیع أص ول من شأة      )٢(

 ).الرضا بالمقسوم(
 :مقدمة بواسطة لجنة التقییم على النحو التاليتم تقدیر قیم األصول ال )٣(

، ب    ضاعة ٣١٥٠٠، األث    اث ٥٢٥٠٠٠، اآلالت ٤٥١٥٠٠العق    ارات 
 ١٠٥٠٠، تقرر إعالم دیون قدرھا ٣١٥٠٠٠
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١٨٤  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

 .ج٥٠سھم عادي بقیمة أسمیة ٢٩٤٠٠تصدر شركة الرضا بالمقسوم  )٤(
  إثبات ما تقدم في دفتر الیومیة لشركة الرضا بالمقسوم: المطلوب

  

  :)(الــــة حــــــ

ش ركة م ساھمة م صریة باالتف اق م ع البن ك          ) الزھد في الدنیا  (قامت شركة   
 وكان ت  ١٥/١/٢٠٠٩ فرع المعادي على تلق ى االكتت اب التالی ة     -األھلي المصري   

  :كما یلي
. ج، م ع م ٢٠٠سھم،ـ قسمة ال سھم لق سط االكتت اب         ٣٣٠٠قسط اكتتاب    )١(

 .ج٥إصدار 
 .ج٢٠٠  قسط التخصیص )٢(
 ج٢٠٠    قسط أول )٣(
 ج٢٠٠    قسط أخیر )٤(

  :فإذا علمت أن
 سھم٣٠٠٠كان المفروض االكتتاب فقط  )١(
 .تم حجز الزیادة في االكتتاب كلھا لحساب قسط تخصیص )٢(
 .سھم٣٠تأخر أحد المساھمین في قسط  التخصیص  )٣(
 .قام المساھم المتأخر بسداد كل متأخراتھ مع القسط األخیر )٤(

  : المطلوب
 .ركة الزھد في الدنیاقیود الیومیة إلثبات ما تقدم في دفاتر ش )١(
/ البن ك، ح ـ   / رأس مال األس ھم، ح ـ     / ح ـ : تصویر حسابات األستاذ التالی ة     )٢(

 قسطي االكتتاب والتخصیص
 .٣١/١٢/٢٠٠٩تصویر المیزانیة العمومیة في  )٣(

  :)(حــــــالــــة 

سھم، قیمة ٢٠٠٠٠٠ تكونت شركة مساھمة برأسمال قدره ١/٥/٢٠٠٩في 
  یليج تحصل على أقساط كما ٣٠السھم 
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١٨٥  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

  ، )اإلصدار.  ج مقابل م١شامًال  (١٥/٤ – ١/٤ قسط اكتتاب من ج١٥
  ١٥/٦ – ١/٦قسط تخصیص من ج  ١٠

  ١٥/٧ – ١/٧قسط أخیر من ج  ٥
سھم وقامت الشركة ب رد االكتتاب ات الزائ دة        ٣٠٠٠٠٠وقد اكتتب الجمھور    

ج، وعن  د تح  صیل الق  سط ١٦٠٠٠٠إل  ى أص  حابھا وق  د بلغ  ت م  صاریف التأس  یس  
  .سھم٤٠٠٠خر مساھمة مخصص لھ األخیر تأ

وفي تاریخ الحق قام ت ال شركة ببی ع ھ ذه األس ھم وبلغ ت م صاریف البی ع              
ج، وت م  ٧٠٠ فوائد ت أخیر  تج للسھم وقد حسب١٢ج، وقد بلغ سعر بیع السھم    ٣٠٠

  .تسویة حساب المساھمین
  :المطلوب
 .إجراء قیود الیومیة الالزمة )١(
  .تصویر حساب القسط ا ألخیر )٢(

  :)(ة حــــــالــــ

 ش ركة م ساھمة م صریة    "الك الم الطی ب  " أصدرت ش ركة   ١/٩/٢٠٠٩في  
ج لل سھم وذل ك مقاب ل الح صول عل ى قطع ة       ٢٠٠سھم عادي بقیمة اس میة     ١٥٠٠٠

أرض وذلك الستخدامھا كمخازن للشركة وقد تم تقدیر القیمة العادل ة لھ ذه األرض     
 مالك ال "دی ة ل شركة   ج، علم ًا ب أن األس ھم العا   ٨٠٠٠٠٠بواسطة لجنة التقی یم بمبل غ      

  .في سوق األوراق المالیةمتداولة  غیر "الطیب
  :المطلوب

 .ج٦٠٠٠إعادة الحل بافتراض أن لجنة التقییم قدرت قیمة المبنى بمبلغ  )١(
إعادة الحل ب اقتراض أن ھ تع ذر تحدی د قیم ة موض وعیة للمبن ى وتب ین ف ي             )٢(

بورص ة   ف ي ال "الك الم الطی ب  "ذلك التاریخ أن سعر السھم العادي ل شركة      
 .ج١٦٠یبلغ 

  :)(حــــــالــــة 
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١٨٦  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

) ال  صدقة الجاری  ة ( ق  ررت الجمعی  ة العمومی  ة ل  شركة    ١/١٠/٢٠٠٩ف  ي 
 ت  م س  داد  ١/١٠ج، وف  ي ٩٠٠٠٠٠توزی  ع أرب  اح عل  ى الم  ساھمین الع  املین تبل  غ    

  . تم السداد للعاملین نقدًا٢٠/١٠/٢٠٠٩المستحق للمساھمین، وفي 
 .ة شركة الصدقة الجاریة إثبات ما تقدم في دفتر یومی:المطلوب

  :)(حــــــالــــة 

 ٢٠٠٩ في أول مارس "األخالق الحمیدة"قررت الجمعیة العمومیة لشركة  
ج وق د ك ان ل  دى   ٥٠٠٠٠٠اإلع الن ع ن توزیع ات أرب اح عل ى الم ساھمین قیمتھ ا        

أراق مالیة في إحدى الشركات األخرى تبلغ قیمتھا المسجلة الشركة استثمارات في 
ج وتبل  غ قیمتھ  ا ال  سوقیة ف  ي ت  اریخ اإلع  الن ع  ن التوزیع  ات       ٢٧٥٠٠٠بال  دفاتر 

  .ج وقد تم توزیع االستثمارات على المساھمین في نفس التاریخ٣٥٠٠٠٠
 .للشركة في ذلك التاریخ إثبات ما تقدم في دفتر الیومیة :المطلوب

  :)(حــــــالــــة 

لت  ي ت  م   وا٣١/١٢/٢٠٠٩فیم  ا یل  ي میزانی  ة ش  ركة التوحی  د والن  ور ف  ي       
للجمعیة العمومیة للشركة قبل إقرار تخصیص وتوزیع األرباح على النحو      تقدیمھا  

  :التالي
 الخصوم وحقوق المساھمین  األصــــول

  رأس مال األسھم  ٩٠٠٠٠٠٠  أصول ثابتة  ١٨٠٠٠٠٠٠
ع  ادي، القیم  ة    س  ھم٣٠٠٠٠٠(    أصول متداولة متنوعة  ١٥٤٨٠٠٠٠

  )ج٣٠األسمیة للسھم 
كتتاب   ات تح   ت التح   صیل   ا) -(  ١٨٠٠٠٠٠    

  )أقساط لم تطلب بعد(
    ٧٢٠٠٠٠٠    
  االحتیاطي القانوني  ٤١٤٠٠٠٠    
  االحتیاطي النظامي  ١٤٤٠٠٠٠    
  أرباح العام الحالي   ١٢٦٠٠٠٠٠    
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١٨٧  

٢٣٤:  رقم"كــود"  المحاسبة المتقدمة 

  أرباح محتجزة   ٢٧٠٠٠٠٠    
  قرض السندات  ٣٦٠٠٠٠٠    
  خصوم متداولة متنوعة  ١٨٠٠٠٠    

٣٣٤٨٠٠٠٠    ٣٣٤٨٠٠٠٠    
  

جمعیة العمومی ة عل ى اقت راح مجل س اإلدارة بتوزی ع األرب اح        وقد وافقت ال  
  :كما یلي

 .االحتیاطي القانوني وفقًا للنسبة المقررة بالقانون )١(
 %.٥تكوین االحتیاطي النظامي بنسبة  )٢(
 %.٥توزیع دفعة أولى على المساھمین والعاملین بواقع  )٣(
 %.١٠مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بنسبة  )٤(
 %.١٠نصب حصص التأسیس بنسبة  )٥(
 %.١٠توزیع دفعة ثانیة على المساھمین العاملین بنسبة  )٦(
ج أرب  اح وتعوی  ضات بی  ع  ٣٦٠٠٠٠٠م  ن ب  ین أرب  اح الع  ام الح  الي مبل  غ     )٧(

ج فق  ط وحج  ز ١٠٨٠٠٠٠بع  ض أص  ول ال  شركة وق  د تق  رر توزی  ع مبل  غ   
 .الباقي لمواجھة إحالل األصول

 .ليج احتیاطي رأسمالي وترحیل الباقي للعام التا١٨٠٠٠٠٠حجز مبلغ  )٨(
 وت م  ١/٤/٢٠٠٩وقد قام مجلس اإلدارة بتنفیذ ق رار الجمعی ة العمومی ة ف ي        

س ھم ل م یتق دم أص حابھا الس تالم      ٣٦٠٠٠سداد المستحق للفئ ات المختلف ة فیم ا ع دا        
مستحقاتھم حتى تاریخھ، باإلضافة إلى ذلك فإن مجم وع األج ور ال سنویة للع املین          

  .ج سنویًا٣٦٠٠٠٠بالشركة 
   :المطلوب

شف توزی    ع وتخ    صیص األرب    اح عن    د ال    سنة المنتھی    ة ف    ي     إع    داد ك      )١(
٣١/١٢/٢٠٠٩ 

 ھاإجراء قیود الیومیة الخاصة بإثبات عملیة التخصیص والتوزیعات وسداد   )٢(
  .سھم لم یتقدم أصحابھا الستالم مستحقاتھم٣٠٠٠علمًا بأن ھناك 
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  كلیة التجارة
  مركز التعلیم المفتوح

    

 
 مھارات التسویق والبیعبرنامج 

  
  المحاسبة المتقدمة

  ) فصل دراسي أول–مستوى ثاني (

  )٢٣٤كود (

 الجزء الثاني
  

  
  
  ةدكتور

  أمل عبد الفضیل عطیھ
  
  
  

٢٠١٢  
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 مقدمـة

@  ? 

 

B:  
تحقق الشركات كبیرة الحجم العدید م ن الوف ورات االقت صادیة       
ل  ذلك اتجھ  ت العدی  د م  ن ال  شركات إل  ى االن  دماج م  ع ش  ركات آخ  رى     

مین اتفاقیة یا، خاصة بعد االتجاه للعولمة وتض   للحصول على ھذه المزا   
اء الح  واجز وات  ساع األس  واق العالمی  ة وإلغ    ) اتالج  (تحری  ر التج  ارة  

إل  ى زی  ادة ح  دة المناف  سة األم  ر ال  ذي جع  ل م  ن        الجمركی  ة مم  ا أدى  
االن  دماج ف  ي بع  ض األحی  ان ض  رورة ملح  ة م  ن أج  ل البق  اء ف  ي دنی  ا     

  .األعمال
واتج  اه ال  شركات نح  و االن  دماج أوج  د العدی  د م  ن الم  شكالت     

م   ا یتعل   ق بالطریق   ة المناس   بة الت   ي یمك   ن اتباعھ   ا    منھ   ا الممحاس   بیة 
داد القوائم المالی ة الموح دة ف ي    إعللمحاسبة عن االندماج، وكذلك كیفیة      

  .تاریخ االقتناء
وم  ن ن  احي أخ  رى ف  إن ھن  اك العدی  د م  ن الم  شكالت المتعلق  ة    

  ).غیر التجاریة(بمنشآت المھن الحرة 
ومن ھن ا ج اء ھ ذا المؤل ف لمحاول ة تغطی ة تل ك الموض وعات          

  .الھامة في مجال المحاسبة
  :تناول تلك الموضوعات من خالل الفصول التالیةوسیتم 

  . أسس ومفاھیم–اندماج الشركات : الفصل األول
  .إعداد القوائم المالیة المجمعة في تاریخ االقتناء: الفصل الثاني

غی   ر (النظ   ام المحاس   بي ف   ي من   شآت المھ   ن الح   رة   : الف   صل الثال   ث
  ).التجاریة
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   أسس ومفاھیم–اندماج الشركات 
 الفصل األول

@  ? 

 

  الفصل األول
   أسس ومفاھیم–اندماج الشركات 

تعددت أشكال االندماج بین الشركات وكذلك دوافعھ، كما 
تعددت طرق المحاسبة عن عملیات االندماج بین الشركات فقد ظھر 
في الفكر المحاسبي طریقة الشراء للمحاسبة عن االندماج وكذلك 

   .طریقة توحید المصالح
  :صل سیتم التعرض للنقاط التالیةوبناء على ذلك، ففي ھذا الف

  .مفھوم االندماج ودوافعھ: أوًال
  .أنواع االندماج: ثانیًا
  .االندماجعن طرق المحاسبة : ثالثًا
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  أسس ومفاھیم–اندماج الشركات 
 الفصل األول

@   ? 

 

 Business combinations :مفھوم االندماج: أوًال
 االن      دماج ٢٢ع      رف المعی      ار المحاس      بي ال      دولي رق      م  

combination      ف صلة ف ي    بأنھ عبارة ع ن جم ع ع دة م شروعات من
وح   دة اقت   صادیة واح   دة نتیج   ة قی   ام أح   د الم   شروعات بالتوحی   د أو       

  .على صافي أصول وعملیات مشروع أو مشروعات أخرىالسیطرة 
أي أن االندماج قد یعني ضم أو توحید مشروعات أو أكثر ف ي      

  .كیان اقتصادي واحد
األم   ر ی   ستدعي تطبی   ق مجموع   ة م   ن القواع   د واإلج   راءات  

بیة م   ن أج   ل إظھ   ار ص   افي أص   ول الم   شروعات   القانونی   ة والمحاس   
  .المندمجة كوحدة واحدة

  
  :دوافع االندماج

وراء س    عي ال    شركات  ھن    اك العدی    د م    ن ال    دوافع الكامن    ة   
  :لالندماج، لعل من أھم تلك الدوافع ما یلي

ھا عوسیلة ھامة وسریعة لتحقیق النمو للشركات وتوس    یعد االندماج    ) ١(
روعات اقت صادیة قائم ة   حیث یمكن م ن خالل ھ الح صول عل ى م ش           

 .بكافة التسھیالت اإلنتاجیة والتسویقیة والمالیة المتاحة لھا
زیادة كفاءة اإلدارة من خالل الحصول عل ى خب رات إداری ة وفنی ة              ) ٢(

 .في المشروعات اآلخرىجدیدة 
زیادة القدرة التنافسیة والحصول على حصة أكبر في السوق ب دون       ) ٣(

 .تضحیات كبیرة
لیة من خالل تحقیق الكفاءة االقتصادیة لعملی ات    زیادة القدرة التشغی   ) ٤(

التصنیع والشراء والبیع، وكذلك تنوع المنتج ات م ع تح سن نوعی ة         
 .المنتج ذاتھ

االستفادة من مزایا اإلنتاج الكبیر م ن خ الل تحقی ق التكام ل األفق ي        ) ٥(
باندماج شركات تعمل في نفس المجال، أو تحقی ق التكام ل الرأس ي        

 .في مجاالت مكملةبإندماج شركات تعمل 
زیادة القدرة المالیة من خالل زیادة إمكانیة الحصول عل ى التموی ل         ) ٦(

 .الالزم للعملیات
زی ادة الق درة عل  ى إدارة المخ اطر م ن خ  الل توزی ع المخ اطر ب  ین        ) ٧(

ال   شركات ف    ي ظ    ل ظ    روف المناف    سة ال    شدیدة، وك    ذلك تنوی    ع   
 .االستثمارات في مجاالت متعددة

ل االس  تثمار ف ي مج  االت معین  ة أو  تحقی ق مزای  ا ض ریبیة م  ن خ ال    ) ٨(
من   اطق معین   ة أو عن   دما تك   ون بع   ض ال   شركات المقتن   اه محقق   ة   

 .ما یخفض من األرباح الكلیة الخاضعة للضریبةملخسائر 
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الرغبة في التحكم والسیطرة في مجاالت معینة أو م ن أج ل الت أثیر      ) ٩(
  .على أسعار األسھم في سوق األوراق المالیة

ن دماج ب ین ال شركات یحق ق العدی د م ن       مم ا س بق یت ضح أن اال   
المزای   ا، ورغ   م ذل   ك فإن   ھ یحم   ل ف   ي طیات   ھ العدی   د م   ن المخ   اطر         

  .االقتصادیة واالجتماعیة
فبالن  سبة للمخ  اطر االقت  صادیة لالن  دماج نج  د أن االن  دماج ق  د    

االقت  صادیة واحتك  ار ی  ؤدي ف  ي بع  ض األحی  ان إل  ى ح  دوث التك  تالت   
ت ف ي دول الع الم تح اول أن تح د     األسواق، ول ذلك ف إن معظ م الحكوم ا     

 االندماج ال یمثل إضافة لالقتصاد لكما أن بعض أشكا. من ھذا االتجاه 
  .القومي عندما یظل حجم المنتج ونوعیتھ كما ھي قبل االندماج

فإن ح دوث االن دماج ق د ی ؤدي      وبالنسبة للمخاطر االجتماعیة،    
م ر ال ذي ق  د   ف ي أحی ان كثی رة إل  ى إع ادة ھیكل ة ال شركات المندمج  ة األ      

وح صولھم عل ى المع اش    یتسبب في االستغناء عن العدید م ن الع املین        
  .المبكر، فیزید معدل البطالة واآلثار االجتماعیة لھ

  :أنواع االندماج: ثانیًا
تتعدد أنواع االندماج ال ذي یح دث ب ین ال شركات، حی ث یمك ن            

  :النظر إلیھ من عدة زوایا یمكن توضیحھا من خالل الشكل التالي
  أنواع االندماج

  من وجھة النظر القانونیة  من وجھة النظر االقتصادیة

التكامل 
  األفقي

التكامل 
  الرأسي

التكامل 
  المختلط

االندماج مع اختفاء 
 يالقانونالشكل 

  للشركات المندمجة

االندماج مع بقاء 
الشكل القانوني 

  للشركات المندمجة

شراء   السیطرة  االتحاد  االنضمام      
  صولاأل

  
  :وسیتم التعرض لكل نوع من تلك األنواع على النحو التالي

  :من وجھة النظر االقتصادیة) أ ( 
تعكس وججھة النظر االقت صادیة ألن واع االن دماج الھ دف م ن       
عملیة االندماج، ومن ثم فإن االندماج من خالل ھذه الزاویة ینقسم إل ى      

  :األنواع التالیة
ة ف إن االن دماج ی تم ب ین م  شروعات     ف ي ھ ذه الحال    : التكام ل األفق ي   -١

وذل  ك م  ن أج  ل تقلی  ل ح  دة المناف  سة ب  ین     تعم  ل ف  ي نف  س المج  ال   
 .المشروعات المثیلة أو من أجل زیادة الكفاءة اإلنتاجیة والتشغیلیة
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 ف ي ھ ذه الحال ة ی تم االن دماج ب ین ش ركات مكمل ة               :التكامل الرأسي  -٢
 م ن  لبعضھا البعض حیث یھدف لل سیطرة عل ى خ ط إنت اجي واح د             

أو ص  ناعة معین  ة م  ن أج  ل تحقی  ق مزای  ا    الم  ورد إل  ى الم  ستھلك،  
 .اقتصادیة أو من أجل االحتكار

وھنا فإن االندماج یكون بین مشروعات ال تعم ل      : التكامل المختلط  -٣
حیث تنتمي تلك المشروعات إل ى مج االت مختلف ة    في نفس المجال  

ل تنوی ع  ویھدف ھذا النوع من االندماج إلى تقلیل المخاطر من خال     
  .االستثمارات في مجاالت مختلفة

  :من وجھة النظر القانونیة) ب(
ھن  اك ع  دة أن  واع لالن  دماج م  ن وجھ  ة النظ  ر القانونی  ة وطبق  ًا    

  :الختفاء أو بقاء الشكل القانوني للشركات المندمجة وذلك كما یلي
 حی ث  المندمج ة،  لل شركات  القانونی ة  ال صفة  اختف اء  م ع  االن دماج  )١

 :ھما رئیسیین نوعین إلى الحالة ھذه في االندماج ینقسم
  : Merger االنضمام ١/١

ویحدث ھذا النوع من االندماج عندما تقوم شركة معینة تسمى      
الشركة الدامجة بضم شركة أو شركات أخ رى إلیھ ا ت سمى ال شركة أو          

  .الشركات المندمجة
تختف ي ال صفة القانونی  ة لل شركة أو ال  شركات    وف ي ھ ذه الحال  ة   

الدامج  ة الت  ي ان  ضموا  تبق  ى فق  ط ال  صفة القانونی  ة لل  شركة   المندمج  ة و
إلیھ  ا وبن  اء عل  ى ذل  ك ی  تم ت  صفیة ال  شركات المندمج  ة ونق  ل ص  افي          

  .أصولھا إلى الشركة الدامجة المستمرة في مجال األعمال
  consolidation االتحاد ١/٢

ویحدث ھذا النوع من االندماج عندما تتحد شركة أو أكثر مع ًا     
  . شركة جدیدة لم تكن موجودة في دنیا األعمال من قبلمن أجل تكوین

وف  ي ھ  ذه الحال  ة تختف  ي ال  صفة القانونی  ة لل  شركات المندمج  ة    
  .لتظھر شركة جدیدة بشكل قانوني مستقل

ی  تم ت  صفیة جمی  ع ال  شركات المندمج  ة وتنق  ل  وبن  اًء عل  ى ذل  ك 
  .صافي أصولھا إلى الشركة الجدیدة

 :المندمجة للشركات ةالقانونی الصفة بقاء مع االندماج )٢
  :ینقسم االندماج في ھذه الحالة إلى نوعین رئیسیین ھما

  :stock acquisition السیطرة من خالل شراء األسھم ٢/١
یح  دث ھ  ذا ال  شكل م  ن االن  دماج عن  دما تق  وم إح  دى ال  شركات  

 المتداولة لشركة أخرى، فتسمى فأكثر من األسھم العادیة  % ٥٠بشراء  
شراء بال  شركة القاب  ضة، بینم  ا ت  سمى ال  شركة   ال  شركة الت  ي قام  ت بال    
  .االخرى بالشركة التابعة
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وفي ھذه الحالة تحتفظ ك ل م ن ال شركة القاب ضة، وال شركة أو           
ف ي مزاول ة ن شاطھا ف ي     الشركات التابعة بالصفة القانونیة لھ ا وت ستمر         

دنی  ا األعم  ال كوح  دة قانونی  ة م  ستقلة ب  رغم أن حقیق  ة األم  ر توض  ح         
قاب ضة عل ى سیاس ات ال شركة التابع ة وم ن ث م تك ون         سیطرة ال شركة ال   

  .ھناك عالقة تبعیة بین الشركة القابضة والشركة التابعة
   االندماج من خالل شراء أصول الشركة المندمجة٢/٢

Asset acquisition 
یح  دث ھ  ذا الن  وع م  ن االن  دماج عن  دما تق  وم إح  دى ال  شركات    

ف اق عل ى تحم ل    بشراء ج زء أو ك ل أص ول ش ركة أخ رى وق د ی تم االت             
بع  ض التزاماتھ  ا، وم  ن ث  م فھ  ي تق  وم ب  شراء معظ  م ص  افي أص  ول          

  .الشركة البائعة
ق وم ب سداد   توف ي ھ ذه الحال ة ف إن ال شركة الت ي قام ت بال شراء         

قیم  ة ص  افي األص  ول الم  شتراه إل  ى ال  شركة البائع  ة، والت  ي ق  د ی  تم          
ت  صفیتھا أو االس  تمرار ف  ي مزاول  ة الن  شاط ف  ي دنی  ا األعم  ال ب  صفة         

  .الشركة المشتریة انونیة مستقلة عنق
  :طرق المحاسبة عن االندماج: ثالثًا

لق  د اس  تقر ف  ي الفك  ر المحاس  بي طریقت  ان أساس  یتان للمحاس  بة   
 Purchase Methodطریق  ة ال  شراء   : ع  ن ان  دماج ال  شركات ھم  ا   

 وس وف  Pooling of Interests Methodوطریقة توحی د الم صالح   
  :حو التاليیتم التعرض لكل طریقة على الن

  :طریقة الشراء) أ ( 
تع  د ھ  ذه الطریق  ة بمثاب  ة الطریق  ة األساس  یة واألكث  ر ش  یوعًا       
للمحاس بة ع ن عملی ات االن دماج حی ث ت نص مع اییر المحاس بة الدولی ة          
على ضرورة تطبیق ھذه الطریقة إال إذا توافرت شروط طریقة توحی د      

االن دماج كعملی ة   المصالح ووفقًا لھذه الطریقة تتم المحاسبة ع ن عملی ة    
شراء تق وم عل ى التف اوض ب ین طرف ي العملی ة وھم ا ال شركة المقتنی ة،              
وال  شركة المقتن  اه، وی  تم ت  سجیل األص  ول وااللتزام  ات ب  القیم ال  سوقیة     

  .التفاوضیة لھا أي بالقیم العادلة لھا
وبناًء على ذلك ف إن الخط وات الالزم ة لتطبی ق ھ ذه الطریق ة            

  :تتمثل فیما یلي
ف   ي دف  اتر ال   شركة المقتنی   ة  ) االقتن  اء ( تكلف  ة ال   شراء  ی  تم ت   سجیل  -١

 ).الدامجة أو الجدیدة أو القابضة(
تعتب   ر التك   الیف المباش   رة لعملی   ة االقتن   اء مث   ل تك   الیف ت   سجیل       -٢

وإص   دار األس   ھم، ج   زء م   ن تكلف   ة ال   شراء، أم   ا التك   الیف غی   ر    
 .المباشرة فتعالج كمصروفات
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  أسس ومفاھیم–اندماج الشركات 
 الفصل األول

@   ? 

 

ن اه ف ي حال ة االن ضمام     یتم ت سجیل أص ول والتزام ات ال شركة المقت          -٣
واالندماج في دف اتر ال شركة المقتنی ة ف ي ت اریخ االقتن اء وفق ًا للق یم               

 :التالیةوینتج عن ذلك أحد االحتماالت . العادلة لھا
أن تك  ون تكلف  ة ال  شراء م  ساویة للق  یم العادل  ة ل  صافي أص  ول      ?

الشركة المقتناه وھن ا ال توج د م شكلة حی ث ی تم الت سجیل وفق ًا             
 .دلة لصافي األصولللقیم العا

أن تك ون تكلف  ة ال  شراء أكب ر م  ن الق  یم العادل ة ل  صافي أص  ول     ?
ال  شركة المقتن  اه، وف  ي ھ  ذه الحال  ة ی  تم اعتب  ار الف  رق بمثاب  ة       

 .شھرة موجبة
أن تك  ون تكلف  ة ال  شراء أق  ل م  ن الق  یم العادل  ة ل  صافي أص  ول     ?

ال  شركة المقتن  اه، وف  ي ھ  ذه الحال  ة ی  تم اعتب  ار الف  رق بمثاب  ة       
 .لبةشھرة سا

یتم وض ع اإلی رادات والم صروفات الخاص ة بال شركة المقتن اه بع د               -٤
المقتنی ة ع ن ال سنة المالی ة     تاریخ االقتن اء ف ي قائم ة ال دخل لل شركة       

  .التي تمت خاللھا عملیة االندماج

  )عدم وجود شھرة: (االحتمال األول
في ھذه الحال ة ف إن القیم ة الت ي ت دفعھا ال شركة الدامج ة مقاب ل             

  . أصول الشركة المندمجةلصافي تكون مساویة للقیمة العادلة االندماج 

  ):١(مثال رقم 
 قام  ت ش  ركة الوح  دة الوطنی  ة ب  شراء ش  ركة   ١/٨/٢٠١١ف  ي 

ج نق  دًا، وك  ذلك إص  دار ١٠٠٠٠٠الن  صر، وق  د ت  م االتف  اق عل  ى س  داد 
مع العلم أن سعر السھم (ج ١٠٠ سھم عادي بقیمة اسمیھ للسھم     ٢٠٠٠

وق  د بلغ  ت  ). ج ف  ي ذل  ك الت  اریخ  ١٥٠ی  ة بل  غ  ف  ي س  وق األوراق المال 
  .ج٢٥٠٠٠أتعاب المحاسبین 

وفیما یلي قائمة المركز المالي لكل من شركة الوحدة الوطنیة،       
  :وشركة النصر في ذلك التاریخ

  
  

شركة الوحدة   بیـــــــــــــان  شركة النصر
  قیم عادلة  قیم دفتریة  الوطنیة

        :األصول
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 الفصل األول
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  ٩٠٠٠٠  ٩٠٠٠٠  ٣٢٠٠٠٠  نقدیة
  ٦٠٠٠٠  ٧٠٠٠٠  ١٥٠٠٠٠  عمالء

  ١٢٥٠٠٠  ٩٥٠٠٠  ١٣٠٠٠٠  مخزون سلعي
  ١٧٥٠٠٠  ١٢٥٠٠٠  ٥٠٠٠٠٠  أصول ثابتة بالصافي

  ٤٥٠٠٠٠  ٣٨٠٠٠٠  ١١٠٠٠٠٠  
  ٢٥٠٠٠      :االلتزامات وحقوق الملكیة

    ٣٠٠٠٠  ١٧٠٠٠٠  دائنون
    ٣٣٠٠٠٠  ٨٨٠٠٠٠  رأس مال األسھم العادیة

    ٢٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  أرباح محتجزة
  ٣٨٠٠٠٠  ١١٠٠٠٠٠    

   :واملطلوب
  .تحدید تكلفة الشراء: أوًال

  .إثبات القیود الالزمة في دفاتر شركة الوحدة الوطنیة: ثانیًا
ت   صویر قائم   ة المرك   ز الم   الي ل   شركة الوح   دة الوطنی   ة بع   د      : ثالث   ًا

  .االندماج

  *احلــــل * 
  )االقتناء تكلفة( الشراء تكلفة تحدید :أوًال

أتع   اب + قیم  ة األس  ھم الم  صدرة    + ب  ل النق   دي  المقا= تكلف  ة ال  شراء   
  المحاسبین

  ج٢٥٠٠٠) + ١٥٠ × ٢٠٠٠ + (١٠٠٠٠٠= 
 =٤٢٥٠٠٠  
  
  
  

  :الوطنیة الوحدة شركة دفاتر في الالزمة الیومیة قیود :ثانیًا
  بیــــــــــــان  دائن  مدین

  االستثمار في شركة النصر/ من حـ    ٤٢٥٠٠٠
  إلى مذكورین    
  النقدیة/ حـ  ١٢٥٠٠٠  
  رأس مال األسھم العادیة/ حـ  ٢٠٠٠٠٠  
  عالوة إصدار األسھم العادیة/ حـ  ١٠٠٠٠٠  
  إثبات االستثمار في شركة النصر    
  من مذكورین    

  النقدیة/ حـ    ٩٠٠٠٠
  العمالء/ حـ    ٦٠٠٠٠
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 الفصل األول
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  المخزون السلعي/ حـ    ١٢٥٠٠٠
  )بالصافي(أصول ثابتة / حـ    ١٧٥٠٠٠

  إلى مذكورین    
  نوندائ/ حـ  ٢٥٠٠٠  
  االستثمار في شركة النصر/ حـ  ٤٢٥٠٠٠  
االستثمار وإثبات انتقال األصول / إقفال حـ    

  وااللتزامات بالقیم العادلة
  :الحظ ما یلي

ص افي األص  ول ب  القیم العادل ة وب  ذلك ال توج  د   = أن تكلف ة ال  شراء   ) ١(
 .شھرة

 أتعاب المحاسبین+ لمقابل النقدي ا= المدفوع نقدًا  ) ٢(
 =١٢٥٠٠٠ = ٢٥٠٠٠ + ١٠٠٠٠٠ 

 القیمة االسمیة للسھم× عدد األسھم = رأس مال األسھم العادیة  ) ٣(
 =١٠٠ × ٢٠٠٠  
  ج٢٠٠٠٠٠= 

  ج٥٠×  سھم ٢٠٠٠= عالوة اإلصدار  ) ٤(
   ج١٠٠٠٠٠= 

 ذل ك  ف ي  الوطنی ة  الوح دة  ل شركة  الم الي  المرك ز  قائم ة  ت صویر  :ثالثًا
  .التاریخ

    :األصول
  ٢٨٥٠٠٠  نقدیة

  ٢١٠٠٠٠  عمالء
  ٢٥٥٠٠٠  مخزون سلعي

  ٦٧٥٠٠٠  أصول ثابتة بالصافي
  ١٤٢٥٠٠٠  إجمالي األصول

    :االلتزامات وحقوق الملكیة
  ١٩٥٠٠٠  دائنون

  ١٠٨٠٠٠٠  رأس مال األسھم العادیة
  ١٠٠٠٠٠  عالوة إصدار األسھم

  ٥٠٠٠٠  أرباح محتجزة
  ١٤٢٥٠٠٠  إجمالي االلتزامات وحقوق الملكیة

  :الحظ ما یلي
رص ید  + نقدیة في شركة الوحدة الوطنیة  رصید ال = رصید النقدیة    ) ١(

  المدفوع نقدًا– النقدیة في شركة النصر
 =٢٨٥٠٠٠=  ١٢٥٠٠٠ – ٩٠٠٠٠ + ٣٢٠٠٠٠ 
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 الفصل األول
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رصید األصل في ش ركة الوح دة الوطنی ة        = أرصدة باقي األصول     ) ٢(
 الرصید بالقیمة العادلة في شركة النصر+ 

  ة رص  ید االلت  زام ف  ي ش  ركة الوح  دة الوطنی   = أرص  دة االلتزام  ات  ) ٣(
 الرصید بالقیمة العادلة في شركة النصر+ 

  ) موجبةوجود شھرة: (الثانياالحتمال 
في ھذه الحال ة ف إن القیم ة الت ي ت دفعھا ال شركة الدامج ة تك ون              
أكب ر م  ن القیم  ة العادل  ة ل  صافي أص  ول ال  شركة المندمج  ة، ول  ذلك ی  تم   

  .اعتبار الفرق بمثابة شھرة موجبة

  ):٢(مثال رقم 
اتفقت ش ركة الوح دة الوطنی ة    ) ١( المثال رقم بافتراض أنھ في 

ج نق   دًا ١٥٠٠٠٠م   ع ش   ركة الن   صر عل   ى أن یك   ون ال   شراء مقاب   ل    
  .عادي  سھم٢٥٠٠باإلضافة إلى إصدار 

  :في ھذه الحالة فإن تكلفة الشراء تحسب كما یلي
  ٢٥٠٠٠) + ١٥٠ × ٢٥٠٠ + (١٥٠٠٠٠= تكلفة الشراء 

   ج٥٥٠٠٠٠= 
 القیم  ة العادل  ة ل  صافي –تكلف  ة ال  شراء = الموجب  ة قیم  ة ش  ھرة المح  ل 

   ج١٢٥٠٠٠ = ٤٢٥٠٠٠ – ٥٥٠٠٠٠= األصول 
  :الوطنیة الوحدة شركة دفاتر في الالزمة الیومیة قیود :ثانیًا

  بیــــــــــــان  دائن  مدین
  االستثمار في شركة النصر/ من حـ    ٥٥٠٠٠٠

  إلى مذكورین    
  النقدیة/ حـ  ١٧٥٠٠٠  
  ألسھم العادیةرأس مال ا/ حـ  ٢٥٠٠٠٠  
  عالوة إصدار األسھم العادیة/ حـ  ١٢٥٠٠٠  
  إثبات االستثمار في شركة النصر    
  من مذكورین    

  النقدیة/ حـ    ٩٠٠٠٠
  العمالء/ حـ    ٦٠٠٠٠

  المخزون السلعي/ حـ    ١٢٥٠٠٠
  )بالصافي(أصول ثابتة / حـ    ١٧٥٠٠٠
  شھرة المحل/ حـ    ١٢٥٠٠٠

  إلى مذكورین    
  ئنوندا/ حـ  ٢٥٠٠٠  
  االستثمار في شركة النصر/ حـ  ٥٥٠٠٠٠  
االستثمار وإثبات انتقال األصول / إقفال حـ    

 مع وجود شھرة وااللتزامات بالقیم العادلة
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  موجبة

  .التاریخ ذلك في الوطنیة الوحدة لشركة المالي المركز قائمة :ثالثًا
    :األصول

  ٢٣٥٠٠٠  نقدیة
  ٢١٠٠٠٠  عمالء

  ٢٥٥٠٠٠  مخزون سلعي
  ٦٧٥٠٠٠  صول ثابتة بالصافيأ

  ١٢٥٠٠٠  شھرة المحل
  ١٥٠٠٠٠٠  إجمالي األصول

 

    :االلتزامات وحقوق الملكیة
  ١٩٥٠٠٠  دائنون

  ١١٣٠٠٠٠  رأس مال األسھم العادیة
  ١٢٥٠٠٠  عالوة إصدار األسھم

  ٥٠٠٠٠  أرباح محتجزة
  ١٥٠٠٠٠٠  إجمالي االلتزامات وحقوق الملكیة

  ) سالبةھرةوجود ش: (الثالثاالحتمال 
ف إن القیم ة الت ي ت دفعھا ال شركة الدامج ة تك ون          في ھذه الحال ة     

أق  ل م  ن القیم  ة العادل  ة ل  صافي أص  ول ال  شركة المندمج  ة، ول  ذلك ی  تم     
  .اعتبار الفرق بمثابة شھرة سالبة

  ):٣(مثال رقم 
اتفقت ش ركة الوح دة الوطنی ة    ) ١(بافتراض أنھ في المثال رقم  

ج نق    دًا ٨٠٠٠٠ال    شراء مقاب    ل م   ع ش    ركة الن    صر عل    ى أن یك   ون   
  . سھم عادي١٥٠٠باإلضافة إلى إصدار 

  :في ھذه الحالة فإن تكلفة الشراء تحسب كما یلي
   ٢٥٠٠٠) + ١٥٠ × ١٥٠٠ + (٨٠٠٠٠= تكلفة الشراء 

 =٣٣٠٠٠٠  
 القیم  ة العادل  ة ل  صافي   –تكلف  ة ال  شراء  = ال  سالبة قیم  ة ش  ھرة المح  ل  

  )٩٥٠٠٠ = (٤٢٥٠٠٠ – ٣٣٠٠٠٠= األصول 
ال   سالبة ف   ي ال   دفاتر، ف   إن مع   اییر وبالن  سبة لمعالج   ة ال   شھرة  

المحاس   بة ن   صت عل   ى اس   تبعادھا م   ن القیم   ة العادل   ة لألص   ول غی   ر  
وذل   ك باس   اتثناء اس   اثمارات األوراق المالی   ة طویل   ة األج   ل المتداول  ة  

  .بنسبة كل أصل من تلك األصول إلى اإلجمالي
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بت ة ل شركة الن صر    وبناًء على ذل ك القیم ة العادل ة لألص ول الثا         
  ٩٥٠٠٠ – ١٧٥٠٠٠=  بعد استبعاد قیمة الشھرة السالبة

   ج٨٠٠٠٠= 
  :الوطنیة الوحدة شركة دفاتر في الالزمة الیومیة قیود :ثانیًا

  بیــــــــــــان  دائن  مدین
  االستثمار في شركة النصر/ من حـ    ٣٣٠٠٠٠

  إلى مذكورین    
  النقدیة/ حـ  ١٠٥٠٠٠  
  ل األسھم العادیةرأس ما/ حـ  ١٥٠٠٠٠  
  عالوة إصدار األسھم العادیة/ حـ  ٧٥٠٠٠  
  إثبات االستثمار في شركة النصر    
  من مذكورین    

  النقدیة/ حـ    ٩٠٠٠٠
  العمالء/ حـ    ٦٠٠٠٠

  المخزون السلعي/ حـ    ١٢٥٠٠٠
  )بالصافي(أصول ثابتة / حـ    ٨٠٠٠٠

  إلى مذكورین    
  دائنون/ حـ  ٢٥٠٠٠  
  ثمار في شركة النصراالست/ حـ  ٣٣٠٠٠٠  
االستثمار وإثبات انتقال األصول / إقفال حـ    

   مع وجود شھرة سالبةوااللتزامات بالقیم العادلة

 ذل ك  ف ي  الوطنی ة  الوح دة  ل شركة  الم الي  المرك ز  قائم ة  ت صویر  :ثالثًا
  .التاریخ

    :األصول
  ٣٠٥٠٠٠  نقدیة

  ٢١٠٠٠٠  عمالء
  ٢٥٥٠٠٠  مخزون سلعي

  ٥٨٠٠٠٠  أصول ثابتة بالصافي
  ١٣٥٠٠٠٠  إجمالي األصول

    :االلتزامات وحقوق الملكیة
  ١٩٥٠٠٠  دائنون

  ١٠٣٠٠٠٠  رأس مال األسھم العادیة
  ٧٥٠٠٠  عالوة إصدار األسھم

  ٥٠٠٠٠  أرباح محتجزة
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  ١٣٥٠٠٠٠  إجمالي االلتزامات وحقوق الملكیة

  Pooling of Interests Method المصالح توحید طریقة :ثانیًا
أن عملیة االندماج ب ین ش ركتین     ذه الطریقة على أساس     تقوم ھ 

تعتب  ر بمثاب  ة تجمی  ع أو توحی  د لم  صالح الم  ساھمین ف  ي ال  شركتین ف  ي    
كیان اقتصادي واحد، وتستمر تلك الحقوق والمصالح في معظمھا دون  

  .تغییر بعد عملیة االندماج
وبن  اًء عل  ى ذل  ك ف  إن عملی  ة انتق  ال األص  ول وااللتزام  ات ت  تم   

للق  یم الدفتری  ة لھ  ا ول  یس وفق  ًا للق  یم العادل  ة كم  ا یتب  ع ف  ي طریق  ة     وفق  ًا 
  .الشراء

وب  ذلك یت  ضح أن طریق  ة توحی  د الم  صالح تتمی  ز بالعدی  د م  ن      
  :الخصائص منھا

أن االن   دماج ی   تم م   ن خ   الل توحی   د م   صالح الم   ساھمین دون أن     -١
 .یترتب على ذلك شراء فعلي ولذلك ال توجد تكلفة للشراء

ل وااللتزام  ات ب  القیم الدفتری  ة لھ  ا ول  یس ب  القیم    ی  تم انتق  ال األص  و  -٢
 .ظھر فرق یتطلب وجود حساب للشھرةیالعادلة، ومن ثم ال 

االعتب ار  یتم أخذ نتائج أعمال كًال م ن ال شركتین قب ل االن دماج ف ي               -٣
 .عند المحاسبة عن االندماج بسجالت الشركة الجدیدة

م  ا یتب  ع ف  ي    ال ی  تم رس  ملة التك  الیف المباش  رة لعملی  ة االن  دماج ك      -٤
طریق  ة ال   شراء، ولك   ن ی   تم اعتبارھ  ا بمثاب   ة م   صروفات إیرادی   ة   

  .تخص السنة التي تمت فیھا
ویتم إتباع طریقة توحید المصالح عند توافر شروط محددة في   
عملیة االن دماج، وع دم ت وافر تل ك ال شروط یح تم عل ى ال شركات الت ي              

سبة عن االن دماج  تقوم بعملیة االندماج أن تتبع طریقة الشراء في المحا      
  .ألنھا ھي الطریقة األساسیة

وفیما یلي ال شروط الواج ب توافرھ ا حت ى یمك ن إتب اع طریق ة             
  .توحید المصالح في المحاسبة عن االندماج

 :القابضة بالشركة تتعلق شروط  )أ (
ال تقوم الشركة القابضة بشراء جزء من األسھم التي أصدرتھا       -١

 .حتى ال تؤثر على نسبة االنضمام
م ال   شركة القاب   ضة ب   إجراء تعاق   دات مالی   ة أو غیرھ   ا   ال تق   و -٢

 .لصالح المساھمین القدامى
ال تقوم الشركة القاب ضة ب التخلص م ن أص ول ال شركة التابع ة              -٣

 .إال بعد عامین من االنضمام
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 :التابعة بالشركة تتعلق شروط  ) ب (
أن ال  شركة الت  ي ترغ  ب ف  ي االن  ضمام ال تك  ون ش  ركة تابع  ة      -١

 .لشركة أخرى على األقل لمدة عامین قبل االندماج
أن ال شركة الت ي ترغ ب ف  ي االن ضمام كان ت م ستقلة وأس  ھمھا        -٢

م  ن األس  ھم  % ١٥لی  ست ملك  ًا ل  شركة أخ  رى بم  ا ال یج  اوز      
 .المتداولة في سوق األوراق المالیة

 :االندماج بعملیة تتعلق شروط ) ج  (
ب أن ی ستكمل  أن التملك یتم على أساس أنھ عملیة مالی ة واح دة یج       -١

جمیع إجراءات االنضمام خالل سنة واحدة من تاریخ الشروع ف ي          
 .االقتناء

أو % ٩٠أن ال شركة القاب ضة یج ب أن ت  صدر أس ھم عادی ة مقاب  ل       -٢
 .أكثر من أسھم الشركة التابعة

ال یج  وز لل  شركة القاب  ضة أو التابع  ة اتخ  اذ إج  راءات نق  ل ملكی  ة       -٣
لمدة عامین قبل االقتناء أو األسھم بما یؤثر على نسبة التملك وذلك 

 .بین تاریخ الشروع في االقتناء وبین بدایة عملیة االقتناء
یمكن ألي من الشركتین ش راء ج زء م ن أس ھم ك ل منھم ا لغ رض              -٤

 .آخر غیر غرض االنضمام
تظ  ل كم  ا ھ  ي دون ن  سبة تمل  ك ك  ل م  ساھم ف  ي ك  ل م  ن ال  شركتین   -٥

 .تغییر بعد االنضمام
 .الستعمال من جانب المساھمینحق االنتخاب والتصویب قابل ل -٦
یتم تنفیذ االن ضمام بمج رد الموافق ة م ن جان ب الم ساھمین ف ي ك ل              -٧

 .من الشركتین دون تأجیل أو تعلیق على شرط
وم  ن الج  دیر بال  ذكر أن تل  ك ال  شروط وض  عت للح  د م  ن س  وء  
االس   تخدام لطریق   ة توحیدالم   صالح ب   سبب المزای   ا الت   ي تحققھ   ا ھ   ذه    

ظھ  ر ال  شركة ب  صورة   تشراء حی  ث ل  اریق  ة الطریق  ة بالمقارن  ة م  ع ط  
  .أفضل أمام الغیر

  ):٤(مثال رقم 
 اتفق  ت ش  ركة اإلیم  ان م  ع ش  ركة اإلخ  الص    ١/٢/٢٠١١ف  ي 

على القیام بعملیة اندماج، ولقد انطبقت شروط طریق ة توحی د الم صالح      
  .على ھذه العملیة
 س  ھم ع  ادي بقیم  ة    ٢٥٠٠٠ش  ركة اإلیم  ان بإص  دار   وقام  ت 

ج للسھم، وذلك مقابل كافة أسھم  ٥٠ وقیمة سوقیة     ج للسھم،  ٢٠اسمیة  
ج، ٢٥٠٠٠ولق د بلغ ت التك الیف المباش رة لإلن دماج      شركة اإلخالص،  

  .ج١٥٠٠٠والتكالیف غیر المباشرة 
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وفیما یلي قائمة المركز المالي لكل من الشركتین قبل االندماج         
  :مباشرة

  شركة اإلخالص  شركة اإلیمان  بیـــــــــــــان
      :األصول

  ٢٥٠٠٠٠  ٣٢٠٠٠٠  نقدیة
  ١٠٠٠٠٠  ١٦٠٠٠٠  بنك

  ٨٠٠٠٠  ١٤٠٠٠٠  عمالء
  )٣٠٠٠٠(  )٦٠٠٠٠(   مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا-
  ٧٠٠٠٠  ١٥٠٠٠٠   مخزون سلعي-

  ٢٢٠٠٠٠  ٤٠٠٠٠٠  عقارات
  )٦٠٠٠٠(  )١٢٠٠٠٠(   مخصص إھالك مباني-

  ٥٠٠٠٠  ١٣٠٠٠٠  أثاث
  )١٢٠٠٠(  )٥٠٠٠٠(   مخصص إھالك أثاث-

  ٦٦٨٠٠٠  ١٠٧٠٠٠٠  ألصولإجمالي ا
      :االلتزامات وحقوق الملكیة

  ٥٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠  دائنون
  ٥٠٠٠٠  ١٢٠٠٠٠  أوراق دفع

  ٣٠٠٠٠  ٨٠٠٠٠  قروض طویلة األجل
  ٥٠٠٠٠٠  ٦٥٠٠٠٠  رأس مال األسھم العادیة

  ٢٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  عالوة إصدار أسھم عادیة
  ١٨٠٠٠  ٧٠٠٠٠  أرباح محتجزة

  ٦٦٨٠٠٠  ١٠٧٠٠٠٠  ةإجمالي االلتزامات وحقوق الملكی

   :واملطلوب

  .إثبات القیود الالزمة بدفاتر شركة اإلیمان: أوًال
  .إعداد قائمة المركز المالي للشركة الجدیدة في تاریخ اإلندماج: ثانیًا

  *احلــــل * 
 تتم المقارنة بین القیمة االس میة لألس ھم الم صدرة، ورأس        :للحل تمھید

 المندمج  ة للتع  رف عل  ى التغی  ر م ال األس  ھم العادی  ة ل  شركة األخ  الص 
  :الذي قد یطرأ على حقوق الملكیة للشركة المندمجة كما یلي

  ج ٢٠×  سھم ٢٥٠٠٠= القیمة االسمیة لألسھم المصدرة 
  ج٥٠٠٠٠٠= 

  ٥٠٠٠٠٠= رأس مال األسھم العادیة لشركة اإلخالص 
  صفر= الفرق      
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ل  ن یح  دث تغی  ر ف  ي ھیك  ل حق  وق الملكی  ة لل  شركة المندمج  ة      
یالحظ أنھ تم حساب قیمة األسھم المصدرة على أساس القیمة االسمیة و

  .للسھم ولیست القیمة السوقیة
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  :اإلیمان شركة بدفاتر الالزمة القیود :أوًال
  بیــــــــــــان  دائن  مدین
  مذكورینمن     

  النقدیة/ حـ    ٢٥٠٠٠٠
  البنك/ حـ    ١٠٠٠٠٠

  العمالء/ حـ    ٨٠٠٠٠
  السلعيالمخزون / حـ    ٧٠٠٠٠

  العقارات/ حـ    ٢٢٠٠٠٠
  األثاث/ حـ    ٥٠٠٠٠

  إلى مذكورین    
  مخصص دیون مشكوك فیھا/ حـ  ٣٠٠٠٠  
  مخصص إھالك مباني/ حـ  ٦٠٠٠٠  
  مخصص إھالك أثاث/ حـ  ١٢٠٠٠  
  الدائنون/ حـ  ٥٠٠٠٠  
  أوراق الدفع/ حـ  ٥٠٠٠٠  
  القروض طویلة األجل/ حـ  ٣٠٠٠٠  
   العادیةرأس مال األسھم/ حـ  ٥٠٠٠٠٠  
  عالوة إصدار أسھم عادیة/ حـ  ٢٠٠٠٠  
  أرباح محتجزة/ حـ  ١٨٠٠٠  
إثبات انتقال أصول والتزامات شركة     

 سھم بقیمة ٢٥٠٠٠اإلخالص مقابل إصدار 
   ج٢٠اسمیة 

  مصاریف االندماج/ حـمن     ٤٠٠٠٠
  النقدیة/ حـإلى   ٤٠٠٠٠  
إثبات التكالیف المباشرة وغیر المباشرة     

  لالندماج

  
  :االندماج التاریخ في الجدیدة لشركةل المالي المركز قائمة :ثانیًا

    :األصول
  ٥٣٠٠٠٠  نقدیة

  ٢٦٠٠٠٠  بنك
  ٢٢٠٠٠٠  عمالء

  )٩٠٠٠٠(   مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا-
  ٢٢٠٠٠٠  مخزون سلعي

  ٦٢٠٠٠٠  عقارات
  )١٨٠٠٠٠(   مخصص إھالك مباني-
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  ١٨٠٠٠٠  أثاث
  )٦٢٠٠٠(   مخصص إھالك أثاث-

  ١٦٩٨٠٠٠  
    :االلتزامات وحقوق الملكیة

  ١٥٠٠٠٠  دائنون
  ١٧٠٠٠٠  أوراق دفع

  ١١٠٠٠٠  قروض طویلة األجل
  رأس مال األسھم العادیة 

  ) ج٢٠ سھم بقیمة اسمیة ٥٧٥٠٠(    
١١٥٠٠٠٠  

  ٧٠٠٠٠  عالوة إصدار أسھم عادیة
  ٤٨٠٠٠  أرباح محتجزة

  ١٦٩٨٠٠٠  إجمالي االلتزامات وحقوق الملكیة

  :حظ ما یليالوی
رص  ید النقدی  ة ل  شركة  = ف  ي قائم  ة المرك  ز الم  الي  رص  ید النقدی  ة  ) ١(

  مصاریف االندماج–رصید النقدیة لشركة اإلخالص + اإلیمان 
 =٥٣٠٠٠٠ = ٤٠٠٠٠ – ٢٥٠٠٠٠ + ٣٢٠٠٠٠ 

رص   ید األرب   اح المحتج   زة ل   شركة = رص   ید األرب   اح المحتج   زة  ) ٢(
 – رص     ید األرب     اح المحتج     زة ل     شركة اإلخ     الص  + اإلیم     ان 

 = ٤٠٠٠٠ – ١٨٠٠٠ + ٧٠٠٠٠=  م           صاریف االن           دماج 
٤٨٠٠٠ 

  ):٥(مثال رقم 
قامت شركة اإلیمان بإص دار    ) ٤(بافتراض أنھ في المثال رقم      

ج للسھم، وذلك مقاب ل كاف ة أس ھم    ٢٠ سھم عادي بقیمة اسمیة    ٢٣٠٠٠
  .شركة اإلخالص

ف   ي ھ   ذه الحال   ة ت   تم المقارن   ة ب   ین القیم   ة االس   میة لألس   ھم       
األس ھم العادی  ة ل شركة اإلخ الص للتع رف عل  ى     أس م ال  الم صدرة ور 

  :مدى الحاجة إلعادة ھیكلة حقوق الملكیة في شركة اإلخالص كما یلي
 ج٢٠×  سھم ٢٣٠٠٠=   القیمة االسمیة لألسھم المصدرة  ?

 =٤٦٠٠٠٠ 
 ٥٠٠٠٠٠=   رأس مال األسھم العادیة لشركة اإلخالص  ?

 ٤٠٠٠٠  =           الفرق 
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س  میة لألس  ھم الم  صدرة أق  ل م  ن رأس  وھن  ا نج  د أن القیم  ة اال
وف  ي ھ  ذه الحال  ة ف  إن الف  رق   م  ال األس  ھم العادی  ة ل  شركة اإلخ  الص،   

ی  ضاف لع  الوة إص  دار األس  ھم العادی  ة ل  شركة اإلخ  الص    ) ٤٠٠٠٠(
= وب   ذلك ت   صبح ع   الوة إص   دار األس   ھم العادی   ة ل   شركة اإلخ   الص    

   ج٦٠٠٠٠ = ٤٠٠٠٠ + ٢٠٠٠٠
  
  
  

  :یلي كما اإلیمان ركةش بدفاتر الالزمة القیود وتكون
  بیــــــــــــان  دائن  مدین
  مذكورینمن     

  النقدیة/ حـ    ٢٥٠٠٠٠
  البنك/ حـ    ١٠٠٠٠٠

  العمالء/ حـ    ٨٠٠٠٠
  المخزون السلعي/ حـ    ٧٠٠٠٠

  العقارات/ حـ    ٢٢٠٠٠٠
  األثاث/ حـ    ٥٠٠٠٠

  إلى مذكورین    
  مخصص دیون مشكوك فیھا/ حـ  ٣٠٠٠٠  
  ھالك مبانيمخصص إ/ حـ  ٦٠٠٠٠  
  مخصص إھالك أثاث/ حـ  ١٢٠٠٠  
  الدائنون/ حـ  ٥٠٠٠٠  
  أوراق الدفع/ حـ  ٥٠٠٠٠  
  القروض طویلة األجل/ حـ  ٣٠٠٠٠  
  رأس مال األسھم العادیة/ حـ  ٤٦٠٠٠٠  
  عالوة إصدار أسھم عادیة/ حـ  ٦٠٠٠٠  
  محتجزةالرباح األ/ حـ  ١٨٠٠٠  
إثبات انتقال أصول والتزامات شركة     

 سھم بقیمة اسمیة ٢٣٠٠٠ص مقابل اإلخال
   ج٢٠

  مصاریف االندماج/ حـمن     ٤٠٠٠٠
  النقدیة/ حـإلى   ٤٠٠٠٠  
إثبات التكالیف المباشرة وغیر المباشرة     

  الندماجعملیة ال

وب  ذلك ف  إن قائم  ة المرك  ز الم  الي لل  شركة الجدی  دة ف  ي ت  اریخ     
  :االندماج تصبح كما یلي
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    :األصول
  ٥٣٠٠٠٠  نقدیة

  ٢٦٠٠٠٠  بنك
  ٢٢٠٠٠٠  عمالء

  )٩٠٠٠٠(   مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا-
  ٢٢٠٠٠٠  مخزون سلعي

  ٦٢٠٠٠٠  عقارات
  )١٨٠٠٠٠(   مخصص إھالك مباني-

  ١٨٠٠٠٠  أثاث
  )٦٢٠٠٠(   مخصص إھالك أثاث-

  ١٦٩٨٠٠٠  إجمالي األصول
    :االلتزامات وحقوق الملكیة

  ١٥٠٠٠٠  دائنون
  ١٧٠٠٠٠  أوراق دفع

  ١١٠٠٠٠  األجلقروض طویلة 
   رأس مال األسھم العادیة

  ) ج٢٠ سھم بقیمة اسمیة ٥٥٥٠٠(
١١١٠٠٠٠  

  ١١٠٠٠٠  عالوة إصدار أسھم عادیة
  ٤٨٠٠٠  أرباح محتجزة

  ١٦٩٨٠٠٠  إجمالي االلتزامات وحقوق الملكیة

  
  

  ):٦(مثال رقم 
قامت شركة اإلیمان بإص دار    ) ٤(بافتراض أنھ في المثال رقم      

ج للسھم، وذلك مقاب ل كاف ة أس ھم    ٢٠یمة اسمیة  سھم عادي بق   ٢٥٥٠٠
  .شركة اإلخالص

ف   ي ھ   ذه الحال   ة ت   تم المقارن   ة ب   ین القیم   ة االس   میة لألس   ھم       
الم صدرة ورأس م ال األس ھم العادی  ة ل شركة اإلخ الص للتع رف عل  ى       

  :مدى الحاجة إلعادة ھیكلة حقوق الملكیة في شركة اإلخالص كما یلي
 ج٢٠×  سھم ٢٥٥٠٠=   ة القیمة االسمیة لألسھم المصدر ?
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  أسس ومفاھیم–اندماج الشركات 
 الفصل األول

@   ? 

 

 =٥١٠٠٠٠ 
 ٥٠٠٠٠٠=   رأس مال األسھم العادیة لشركة اإلخالص  ?

 ١٠٠٠٠=             الفرق 
 م ن رأس  كب ر وھنا نجد أن القیم ة االس میة لألس ھم الم صدرة أ            

م  ال األس  ھم العادی  ة ل  شركة اإلخ  الص، وف  ي ھ  ذه الحال  ة ف  إن الف  رق      
ركة اإلخ الص  عالوة إصدار األسھم العادیة ل ش    یخصم من   ) ١٠٠٠٠(

= وب   ذلك ت   صبح ع   الوة إص   دار األس   ھم العادی   ة ل   شركة اإلخ   الص    
   ج١٠٠٠٠ = ١٠٠٠٠ - ٢٠٠٠٠
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   أسس ومفاھیم–اندماج الشركات 
 الفصل األول

@  ? 

 

  :یلي كما اإلیمان شركة بدفاتر الالزمة القیود وتكون
  بیــــــــــــان  دائن  مدین
  مذكورینمن     

  النقدیة/ حـ    ٢٥٠٠٠٠
  البنك/ حـ    ١٠٠٠٠٠

  العمالء/ حـ    ٨٠٠٠٠
  لمخزون السلعيا/ حـ    ٧٠٠٠٠

  العقارات/ حـ    ٢٢٠٠٠٠
  األثاث/ حـ    ٥٠٠٠٠

  إلى مذكورین    
  مخصص دیون مشكوك فیھا/ حـ  ٣٠٠٠٠  
  مخصص إھالك مباني/ حـ  ٦٠٠٠٠  
  مخصص إھالك أثاث/ حـ  ١٢٠٠٠  
  الدائنون/ حـ  ٥٠٠٠٠  
  أوراق الدفع/ حـ  ٥٠٠٠٠  
  القروض طویلة األجل/ حـ  ٣٠٠٠٠  
   األسھم العادیةرأس مال/ حـ  ٥١٠٠٠٠  
  عالوة إصدار أسھم عادیة/ حـ  ١٠٠٠٠  
  األرباح المحتجزة/ حـ  ١٨٠٠٠  
إثبات انتقال أصول والتزامات شركة     

 سھم بقیمة اسمیة ٢٥٥٠٠اإلخالص مقابل 
   ج٢٠

  مصاریف االندماج/ حـمن     ٤٠٠٠٠
  النقدیة/ حـإلى   ٤٠٠٠٠  
إثبات التكالیف المباشرة وغیر المباشرة     

  لیة االندماجلعم

وب  ذلك ف  إن قائم  ة المرك  ز الم  الي لل  شركة الجدی  دة ف  ي ت  اریخ     
  :االندماج تصبح كما یلي

    :األصول
  ٥٣٠٠٠٠  نقدیة

  ٢٦٠٠٠٠  بنك
  ٢٢٠٠٠٠  عمالء

  )٩٠٠٠٠(   مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا-
  ٢٢٠٠٠٠  مخزون سلعي

  ٦٢٠٠٠٠  عقارات
  )١٨٠٠٠٠(   مخصص إھالك مباني-
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  أسس ومفاھیم–اندماج الشركات 
 الفصل األول

@   ? 

 

  ١٨٠٠٠٠  أثاث
  )٦٢٠٠٠(   مخصص إھالك أثاث-

  ١٦٩٨٠٠٠  إجمالي األصول
    :االلتزامات وحقوق الملكیة

  ١٥٠٠٠٠  دائنون
  ١٧٠٠٠٠  أوراق دفع

  ١١٠٠٠٠  قروض طویلة األجل
  رأس مال األسھم العادیة 

  ) ج٢٠ سھم بقیمة اسمیة ٥٨٠٠٠(
١١٦٠٠٠٠  

  ٦٠٠٠٠  عالوة إصدار أسھم عادیة
  ٤٨٠٠٠  أرباح محتجزة

  ١٦٩٨٠٠٠  لتزامات وحقوق الملكیةإجمالي اال

  ):٧(مثال رقم 
فیم  ا یل  ي أرص  دة الح  سابات الظ  اھرة بمی  زان المراجع  ة ف  ي       

  : لكل من شركة الوفاء وشركة الزھراء١/٧/٢٠١١
  شركة الزھراء  الوفاءشركة   بیـــــــــــــان

  ٤٠٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠٠  )بالصافي(أصول ثابتة 
  ٢٧٠٠٠٠  ١٣٠٠٠٠  أصول متداولة

  ١٢٠٠٠٠  ٨٠٠٠٠  مصروفات
  ٧٩٠٠٠٠  ٤٦٠٠٠٠  مجموع األرصدة المدینة

  ١٠٠٠٠٠  ٧٠٠٠٠  التزامات طویلة األجل
  ٥٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠  التزامات متداولة

  ٢٦٠٠٠٠  ١٥٠٠٠٠  إیرادات
  ٢٤٠٠٠٠  ١٢٠٠٠٠  رأس مال األسھم العادیة

  ٦٠٠٠٠  ٤٠٠٠٠  عالوة إصدار األسھم العادیة
  ٨٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  ١/١/٢٠١١أرباح محتجزة في 

  ٧٩٠٠٠٠  ٤٦٠٠٠٠  جموع األرصدة الدائنةم

ف  ي ذل  ك الت  اریخ عل  ى ان  ضمام ش  ركة     وق  د اتفق  ت ال  شركتان   
الوف  اء ل  شركة الزھ  راء، وق  د انطبق  ت ش  روط طریق  ة توحی  د الم  صالح  

  .على ھذه العملیة
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   أسس ومفاھیم–اندماج الشركات 
 الفصل األول

@  ? 

 

 س  ھم بقیم  ة ٥٦٠٠وبن  اًء عل  ى ذل  ك أص  درت ش  ركة الزھ  راء  
مقابل كافة أس ھم   ج للسھم وذلك ٥٠ ج للسھم، وقیمة سوقیة    ٣٠اسمیة  

  .ج٣٠٠٠٠شركة الوفاء، وقد بلغت تكالیف عملیة االنضمام 

   :واملطلوب

  . الزھراءإثبات القیود الالزمة بدفاتر شركة: أوًال
  .إعداد قائمة المركز المالي للشركة في تاریخ اإلندماج: ثانیًا

  *احلــــل * 
   :للحل تمھید

عتب  ار نت   ائج  ف  ي ظ  ل طریق  ة توحی  د الم  صالح ی  تم األخ  ذ ف  ي اال         )١
. ت  اریخ االن  دماجاألعم ال ع  ن الفت رة م  ن بدای  ة ال سن المالی  ة حت ى     

یتم تعدیل رصید األرباح المحتجزة للشركة المندمجة لیشمل     ولذلك  
 :التي تسبق االندماج كما یليفترة الأرباح 

  ٥٠٠٠٠  ١/١/٢٠١١األرباح المحتجزة لشركة الوفاء في رصید 
  ١٥٠٠٠٠  اإلیرادات+ 
  ٢٠٠٠٠٠  
  ٨٠٠٠٠   المصروفات-

  ١٢٠٠٠٠  ١/٧/٢٠١١المحتجزة في رصید األرباح 
  رصید األرباح المحتجزة لشركة الزھراء كذلك یصبح 

 =٢٢٠٠٠٠ = ١٢٠٠٠٠ – ٢٦٠٠٠٠ + ٨٠٠٠٠  
 ٣٠ × ٥٦٠٠=      لألسھم المصدرة القیمة االسمیة )٢

 =١٦٨٠٠٠  
  ١٢٠٠٠٠=   رأس مال األسھم العادیة لشركة الوفاء 

 ٤٨٠٠٠ =           الفرق 
وھنا نجد أن القیم ة االس میة لألس ھم الم صدرة أكب ر م ن رأس               
م   ال األس   ھم العادی   ة ل   شركة الوف   اء، وف   ي ھ   ذه الحال   ة ف   إن الف   رق      

الت ي  ) المندمج ة (یخصم من عالوة اإلصدار لشركة الوف اء       ) ٤٨٠٠٠(
ی  تم ) ٨٠٠٠(ص  فر ویتبق  ى مبل  غ = ج فی  صبح رص  یدھا ٤٠٠٠٠تبل  غ 

ول  ذلك ) الدامج  ة(م ل  شركة الزھ  راء م  ن ع  الوة إص  دار األس  ھخ  صمھ 
  .عالوة إصدار األسھم العادیة مدین في القید بھذه القیمة/ یظھر حـ
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  أسس ومفاھیم–اندماج الشركات 
 الفصل األول

@   ? 

 

ویالحظ أنھ إذا لم یكفي رصید عالوة إصدار األس ھم بال شركة       
لتغطی  ة ھ ذا الج  زء، فی تم تخف  یض األرب اح المحتج  زة لل  شركة    الدامج ة  

  .المندمجة بھذا الجزء
  :الزھراء شركة بدفاتر زمةالال القیود إثبات :أوًال

  بیــــــــــــان  دائن  مدین
  من مذكورین    

  )بالصافي(األصول الثابتة / حـ    ٢٥٠٠٠٠
  األصول المتداولة/ حـ    ١٣٠٠٠٠

  عالوة إصدار أسھم/ حـ    ٨٠٠٠
  إلى مذكورین    
  االلتزامات طویلة األجل/ حـ  ٧٠٠٠٠  
  االلتزامات المتداولة/ حـ  ٣٠٠٠٠  
  رأس مال األسھم العادیة/ حـ  ١٦٨٠٠٠  
  األرباح المحتجزة/ حـ  ١٢٠٠٠٠  
إثبات انتقال أصول والتزامات شركة     

 سھم ٥٦٠٠اإلخالص مقابل إصدار 
   للسھم ج٣٠بقیمة اسمیة 

  ضماممصاریف االن/ من حـ    ٣٠٠٠٠
  النقدیة/ إلى حـ  ٣٠٠٠٠  
  عملیة االنضمامإثبات تكالیف     

  
  
  
  

 ت   اریخ ف   ي الجدی   دة لل   شركة الم   الي مرك   زال قائم   ة ت   صویر :ثانی   ًا
  :االنضمام

    :األصول
  )١(٣٧٠٠٠٠  أصول متداولة

  ٦٥٠٠٠٠  )بالصافي(أصول ثابتة 
  ١٠٢٠٠٠٠  إجمالي األصول

    :االلتزامات وحقوق الملكیة
  ٨٠٠٠٠  التزامات متداولة

  ١٧٠٠٠٠  التزامات طویلة األجل
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   أسس ومفاھیم–اندماج الشركات 
 الفصل األول

@  ? 

 

  رأس مال األسھم العادیة 
  ) للسھمج٣٠سمیة  سھم بقیمة ا١٣٦٠٠(  

٤٠٨٠٠٠  

  )٢(٥٢٠٠٠  عالوة إصدار أسھم عادیة
  )٣(٣١٠٠٠٠  أرباح محتجزة

  ١٠٢٠٠٠٠  إجمالي االلتزامات وحقوق الملكیة

  :الحظ ما یليی
+ األص  ول المتداول  ة ل  شركة الوف  اء  = رص  ید األص  ول المتداول  ة   )١

 ال  نقص ف  ي النقدی  ة مقاب  ل    –األص  ول المتداول  ة ل  شركة الزھ  راء    
  النضماممصاریف ا

 =٣٧٠٠٠٠ = ٣٠٠٠٠ – ٢٧٠٠٠٠ + ١٣٠٠٠٠ 
رص  ید ع  الوة إص  دار األس  ھم    = ع  الوة إص  دار األس  ھم العادی  ة     )٢

 الج  زء المتبق ي م  ن ف  رق إع ادة الھیكل  ة لحق  وق   –الزھ  راء ل شركة  
 ٥٢٠٠٠ = ٨٠٠٠ – ٦٠٠٠٠= ملكیة شركة الوفاء 

الرص  ید المع  دل لألرب  اح المحتج  زة   = رص  ید األرب  اح المحتج  زة   )٣
الرص    ید المع    دل لألرب    اح المحتج    زة ل    شركة + الوف    اء ل   شركة  
 االنضمام مصروفات –الزھراء 

 =٣١٠٠٠٠ = ٣٠٠٠٠ – ٢٢٠٠٠٠ + ١٢٠٠٠٠ 
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  أسس ومفاھیم–اندماج الشركات 
 الفصل األول

@   ? 

 

  نــاریـــــتم
  ):١( رقم مترين 

 قام  ت ش  ركة التوحی  د ب  شراء ش  ركة األمان  ة، ١/٤/٢٠١١ف  ي 
 س ھم بقیم ة   ٢٦٠٠٠عل ى أن ی تم ال شراء مقاب ل إص دار       وقد تم االتفاق    

ج لل   سھم، وق   د بلغ   ت أتع   اب  ١٥ج لل   سھم، وقیم   ة س   وقیة ١٢اس   میة 
  .ج١٥٠٠٠المحاسبین 

وفیم  ا یل  ي قائم  ة المرك  ز الم  الي لك  ل م  ن ال  شركتین ف  ي ذل  ك    
  :التاریخ

  قیم عادلة  قیم دفتریة  التوحیدشركة   بیـــــــــــــان  األمانةشركة 
        :األصول

  ١٤٠٠٠٠  ١٤٠٠٠٠  ٢٨٠٠٠٠  نقدیة
  ٤٥٠٠٠  ٥٥٠٠٠  ١٦٠٠٠٠  عمالء

  ٦٥٠٠٠  ٤٥٠٠٠  ٩٠٠٠٠  مخزون سلعي
  ١١٠٠٠٠  ٦٠٠٠٠  ١٥٠٠٠٠  )بالصافي(مباني 

  ٦٠٠٠٠  ٤٠٠٠٠  ٧٠٠٠٠  )بالصافي(سیارات 
  ٤٢٠٠٠٠  ٣٤٠٠٠٠  ٧٥٠٠٠٠  

        :االلتزامات وحقوق الملكیة
  ٤٠٠٠٠  ٤٥٠٠٠  ١٤٠٠٠٠  دائنون

    ٢٥٠٠٠  ١٦٠٠٠٠  قروض طویلة األجل
    ٢٥٠٠٠٠  ٤٠٠٠٠٠  رأس مال األسھم العادیة

    ٢٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  أرباح محتجزة
  ٣٤٠٠٠٠  ٧٥٠٠٠٠    

   :واملطلوب
 .تحدید تكلفة الشراء )١
 . التوحیدإثبات القیود الالزمة في دفاتر شركة )٢
  .تصویر قائمة المركز المالي لشركة التوحید بعد االندماج )٣

  ):٢(مترين  رقم 
السابق بافتراض أن شركة التوحید قام ت  مطلوب حل التمرین  

ج ١٧ج لل سھم، وقیم ة س وقیة    ١٢ س ھم بقیم ة اس میة        ٢٠٠٠٠بإصدار  
  .للسھم

  ):٣(مترين  رقم 
 قام   ت ش   ركة وطن   ي باالن   دماج م   ع ش   ركة  ١/٥/٢٠١١ف   ي 

م  صر عل  ى أن ین  تج ع  ن االن  دماج ش  ركة جدی  دة ھ  ي ش  ركة وطن  ي        
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   أسس ومفاھیم–اندماج الشركات 
 الفصل األول

@  ? 

 

 قب ل االن دماج   وفیما یلي قائمة المركز المالي لكل من ال شركتین       . مصر
  :مباشرة

  شركة مصر  وطنيشركة   نبیـــــــــــــا
      :األصول

  ١٦٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  نقدیة
  ١٢٠٠٠٠  ٨٠٠٠٠  عمالء

  ٧٠٠٠٠  ٤٠٠٠٠  أوراق قبض
  ١٥٠٠٠٠  ٧٠٠٠٠  مخزون سلعي

  ٣٠٠٠٠٠  ١٢٠٠٠٠  )بالصافي (أصول ثابتة
  ٨٠٠٠٠٠  ٣٦٠٠٠٠  إجمالي األصول

      :االلتزامات وحقوق الملكیة
  ١٠٠٠٠٠  ٦٠٠٠٠  دائنون

  ٤٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  أوراق دفع
  ٥٥٠٠٠٠  ١٨٠٠٠٠  رأس مال األسھم العادیة

  ٦٠٠٠٠  ٤٠٠٠٠  عالوة إصدار أسھم عادیة
  ٥٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠  أرباح محتجزة

  ٨٠٠٠٠٠  ٣٦٠٠٠٠  إجمالي االلتزامات وحقوق الملكیة

  :فإذا علمت أن
انطبقت على عملیة االن دماج كاف ة ش روط طریق ة توحی د الم صالح          )١

 .ماجوتم االتفاق على اختیارھا طریقة لالند
ج ١٥ سھم عادي بقیمة اسمیة ١٠٠٠٠مصر بإصدار قامت شركة  )٢

ج لل  سھم وذل  ك مقاب  ل كاف  ة أس  ھم ش  ركة  ٢٥لل  سھم، وقیم  ة س  وقیة 
  .ج٢٠٠٠٠وطني، وقد بلغت مصروفات االندماج 

   :واملطلوب
 . وطني مصردفاتر شركةبإثبات القیود الالزمة  )١
  .االندماجالجدیدة في تاریخ لشركة لقائمة المركز المالي إعداد  )٢

  ):٤(مترين  رقم 
  :مطلوب حل التمرین السابق في ظل االفتراضات التالیة

ج ٢٠ س   ھم بقیم   ة اس   میة  ١٠٠٠٠قام   ت ش   ركة م   صر بإص   دار   )١
ج للسھم وذلك مقاب ل كاف ة األس ھم العادی ة        ٣٠للسھم، وقیمة سوقیة    

 .لشركة وطني
ج ١٥ س  ھم بقیمن  ة اس   میة   ١٥٠٠٠قام  ت ش  ركة م  صر بإص   دار     )٢

ج للسھم وذلك مقاب ل كاف ة األس ھم العادی ة        ٢٥سوقیة  للسھم، وقیمة   
 .لشركة وطني
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ج ٣٠ س   ھم بقیم   ة اس   میة  ١٠٠٠٠قام   ت ش   ركة م   صر بإص   دار   )٣
ج للسھم وذلك مقاب ل كاف ة األس ھم العادی ة        ٤٠للسھم، وقیمة سوقیة    

  .لشركة وطني

  ):٥(مترين  رقم 
اتفق  ت ش  ركة ال  صناعة الحدیث  ة م  ع ش  ركة        ١/٩/٢٠١١ف  ي 

رونی   ة عل   ى االن   ضمام إلیھ   ا، وفیم   ا یل   ي أرص   دة      ال   صناعات اإللكت
الح   سابات الظ   اھرة بمی   زان المراجع   ة لك   ل م   ن ال   شركتین ف   ي ذل   ك  

  :التاریخ
  

الصناعة شركة   بیـــــــــــــان
  الحدیثة

شركة الصناعات 
  اإللكترونیة

  ٢٢٠٠٠٠  ٨٥٠٠٠  نقدیة
  ١٨٠٠٠٠  ٦٠٠٠٠  عمالء

  ١٥٠٠٠٠  ٧٥٠٠٠  مخزون سلعي
  ٣٢٠٠٠٠  ٢٦٠٠٠٠  )فيبالصا(أصول ثابتة 

  ١٣٠٠٠٠  ٧٠٠٠٠  مصروفات
  ١٠٠٠٠٠٠  ٥٥٠٠٠٠  مجموع األرصدة المدینة

  ١٤٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  دائنون
  ١٢٠٠٠٠  ٨٠٠٠٠  قروض طویلة األجل

  ٢٠٠٠٠٠  ١٥٠٠٠٠  إیرادات
  ٤٢٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠٠  رأس مال األسھم العادیة

  ٤٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠  عالوة إصدار أسھم عادیة
  ٨٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  ١/١/٢٠١١أرباح محتجزة في 

  ١٠٠٠٠٠٠  ٥٥٠٠٠٠  مجموع األرصدة الدائنة

  :فإذا علمت أن
أن كاف  ة ش  روط طریق  ة توحی  د الم  صالح انطبق  ت عل  ى عملی  ة   )١

 .االنضمام وتم االتفاق علیھا
 س   ھم ٨٠٠٠قام   ت ش   ركة ال   صناعات اإللكترونی   ة بإص   دار   )٢

ج لل  سھم وذل  ك  ٣٥ج لل  سھم، وقیم  ة س  وقیة   ٢٠بقیم  ة اس  میة  
 . الحدیثةةة الصناعمقابل كافة أسھم شرك

  .ج١٥٠٠٠أن مصروفات االنضمام بلغت  )٣

   :واملطلوب
 . الصناعات اإللكترونیةدفاتر شركةبإثبات القیود الالزمة  )١
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  . االنضمامإعداد قائمة المركز المالي للشركة في تاریخ )٢
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  لثالثاالفصل 
غیر (النظام المحاسبي في منشآت المھن الحرة 

  )التجاریة
 ):غیر التجاریة(خصائص منشآت المھن الحرة : أوًال

تتمث  ل من  شآت المھ  ن الح  رة ف  ي المن  شآت الت  ي تق  وم بتق   دیم         
خ دمات معین  ة مقاب  ل الح  صول عل  ى أتع  اب مح  ددة وذل  ك مث  ل مكات  ب   

 مكات   ب الھندس   ة، العی   ادات المحاس   بة والمراجع   ة، مكات   ب المحام   اة،
  .الطبیة الخاصة وغیرھا

وتختل  ف من  شآت المھ  ن الح  رة ع  ن المن  شآت التجاری  ة حی  ث      
المھ  ن الح  رة ال تعتم  د ب  شكل كبی  ر  تتمی  ز بطبیع  ة خاص  ة بھ  ا فمن  شآت 

عل  ى رأس الم  ال مث  ل المن  شآت التجاری  ة، لكنھ  ا تعتم  د ب  شكل أساس  ي    
ھ ارة أص حاب تل ك    على عنصر العمل، حیث تعتمد على مدى خبرة وم   

  .المنشآت في مجال تقدیم تلك الخدمات المتخصصة
كم ا أنن  ا نج  د أن المن  شآت التجاری  ة تھ  دف ب  صفة أساس  یة إل  ى   

س  بیل تحقی  ق ال  ربح، أم  ا من  شآت المھ  ن الح  رة فھ  ي تق  وم بالعم  ل ف  ي     
  .تحقیق الخدمة العامة أوًال ثم تحقیق اإلیراد بعد ذلك

ام منشآت المھن الحرة بتق دیم  باإلضافة لما سبق، فإنھ نتیجة لقی  
الخدمات المختلفة، ین شأ نتیج ة ل ذلك دی ون ل دى العم الء والت ي تختل ف          
في طبیعتھا عن الدیون التجاریة التي تعتب ر قابل ة لإلثب ات بكاف ة ط رق           
اإلثبات، أما الدیون في مجال منشآت المھن الحرة فھي تخضع للق انون       

وتع د تل ك   ع ض الح االت،   المدني مما یجعل من الصعب تحصیلھا في ب  
المشكلة إحدى المشكالت التي تظھر عند قیاس ص افي ال دخل لمن شآت            

  .المھن الحرة
مم  ا س  بق یت  ضح أن من  شآت المھ  ن الح  رة تتمت  ع بالعدی  د م  ن     

  .الخصائص التي تمیزھا عن غیرھا من المنشآت
األساس المحاسبي المالئم لقیاس اإلیرادات والمصروفات : ثانیًا

 :مھن الحرةفي منشآت ال
عند القی ام بقی اس اإلی رادات والم صروفات ف ي من شآت المھ ن             

م ا ھ و األس اس المحاس بي المالئ م لقی  اس      : الح رة، یث ار الت ساؤل الت الي    
  اإلیرادات والمصروفات في تلك المنشآت؟
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یوج   د ف   ي المج   ال المحاس   بي ع   دة أس   س لقی   اس اإلی   رادات    
  :والمصروفات ھي

 :أساس االستحقاق )١(
الت ي تخ ص الفت رة     ألساس یتم االعتراف باإلیرادات     تبعًا لھذا ا  

المالیة بصرف النظر عما إذا كان قد تم تح صیل ھ ذه اإلی رادات أم ال،         
كذلك ی تم االعت راف بالم صروفات الت ي تخ ص الفت رة المالی ة ب صرف               

 .النظر عما إذا كان قد تم دفعھا أم ال

  :األساس النقدي )٢(
رادات الت ي ت م تح صیلھا    تبعًا لھذا األساس ی تم االعت راف ب اإلی     

خ الل الفت رة المالی ة س واء كان ت إی رادات تخ ص ھ ذه الفت رة أم تخ  ص          
  .فترة سابقة أو فترة الحقة

كذلك یتم االعتراف بالمصروفات الت ي ت م دفعھ ا خ الل الفت رة              
المالی ة س واء كان ت ھ ذه الم  صروفات تتعل ق بھ ذه الفت رة أم أنھ ا تتعل  ق         

  .بفترة سابقة أو فترة الحقة

  ):المعدل(ساس المختلط األ )٣(
تبعًا لھذا األساس یتم االعت راف ب اإلیرادات عل ى أس اس نق دي          
أي ی  تم االعت  راف ب  اإلیرادات الت  ي ت  م تح  صیلھا خ  الل الفت  رة المالی  ة     

أو فت رة  بصرف النظر عما إذا كانت تخ ص ھ ذه الفت رة أو فت رة س ابقة            
  .الحقة

 أي عل  ى أس  اس االس  تحقاق كم  ا ی  تم االعت  راف بالم  صروفات  
یتم االعتراف بالم صروفات الت ي تخ ص الفت رة المالی ة ب صرف النظ ر           

  .عما إذا كانت قد تم دفعھا أم ال
وف   ي مج   ال من   شآت المھ   ن الح   رة، نج   د أن   ھ نظ   رًا للطبیع   ة  

غی     ر التجاری    ة المتعلق     ة بھ     ا،  الخاص    ة لتل     ك المن    شآت ولل     دیون   
. العم الء واالحتماالت القائمة بصفة مستمرة بعدم إمكانیة تحصیلھا من     

لذلك فإن معظم اآلراء في مجال الفكر المحاسبي ترى أنھ م ن األف ضل    
لتل  ك المن   شآت إتب   اع األس   اس المخ  تلط حی   ث ین   صب االھتم   ام عل   ى    
اإلی  رادات الت   ي ت   م تح   صیھا فق   ط خ   الل الفت   رة المالی   ة، وی   تم إدراج   

سواء كانت عن خدمات تم تقدیمھا خالل الفت رة أو     اإلیرادات المحصلة   
رات س ابقة أو ت م تح صیلھا م ن خ دمات س یتم تأدیتھ ا ف ي فت رات          في فت   
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الحقة، وذلك بعد استیفاء كاف ة الم صروفات الت ي تتعل ق ب الفترة المالی ة         
  .سواء تم دفع المصروفات أم ال

ی  تم الت  سجیل المحاس  بي للعملی  ات المختلف  ة ف  ي من  شآت المھ  ن   
  :ینالحرة للوصول إلى الربح النقدي للمنشأة بأسولبین مختلف

  .األسلوب المباشر في الوصول لصافي الدخل النقدي: األول
  .األسلوب غیر المباشر في الوصول لصافي الدخل النقدي: الثاني

ویؤدي األسلوبان إلى نفس النتیجة، ولكن التفاصیل تختلف في   
أسلوب، لذلك فإن كل منشأة تستخدم األسلوب المالئم لظروفھا وطبیعة         

  .أعمالھا

  :ب المباشر في الوصول لصافي الدخل النقدياألسلو: أوًال
حیث ی تم إثب ات اإلی رادات المح صلة نق دًا مباش رة، فی تم إثب ات            
المبالغ المح صلة فع ًال ك إیرادات عل ى أن تظھ ر أرص دة العم الء غی ر              

  :المحصلة بطریقة بیانایة

  :المجموعة الدفتریة في ظل األسلوب المباشر) أ ( 

االحتفاظ بھ ا ف ي ظ ل ھ ذا األس لوب      تتمثل أھم الدفاتر التي یتم      
  :فیما یلي

 :دفتر النقدیة -١

حی    ث ی    شتمل ال    دفتر عل    ى مجموع    ة م    ن الخان    ات التحلیلی    ة       
 .للمقبوضات والمدفوعات

 :دفتر الفواتیر المرسلة -٢

ی  ستخدم ھ  ذا ال  دفتر ف  ي إثب  ات الف  واتیر الت  ي ی  تم إرس  الھا للعم  الء     
  .مقابل الخدمات المقدمة لھم

 :دفتر األستاذ العام -٣

حیث یتم ترحیل مجامیع الخانات التحلیلیة الموجودة ب دفتر النقدی ة،       
وال  ذي یثب  ت العملی  ات الیومی  ة إل  ى الح  سابات الخاص  ة بھ  ا ب  دفتر     

  .األستاذ العام

 

  :التسجیل المحاسبي للعملیات في ظل األسلوب المباشر) ب(
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 :القیود االفتتاحیة )١
 عن د بدای ة الن شاط    القید االفتتاحي ھو قید تكوین منشأة المھن الحرة   

أو القیود التي تسجل األصول أو االلتزامات في بدایة الفترة المالی ة      
  .تمھیدًا لفتح الدفاتر

  :مثال
 ب  دأ أح  د المحاس  بین ممارس  ة مھن  ة المحاس  بة  ١/١/٢٠٠٧ف  ي 

ج كم  ا ق  ام  ٢٠٠٠والمراجع  ة، فق  ام ب  دفع إیج  ار مق  دم للمكت  ب بمبل  غ      
ج، أدوات ٦٠٠٠تر بمبل  غ ج، أجھ  زة كمبی  و٧٠٠٠ب  شراء أث  اث بمبل  غ 

ج بالبن  ك لح  ساب  ٥٠٠٠ج، كم  ا ت  م إی  داع مبل  غ   ١٠٠٠مكتبی  ة بمبل  غ  
  .المكتب

  :املطلوب
 .تسجیل القید االفتتاحي للمكتب في بدایة المنشأة

  *احلــــل * 
  :یتم تسجیل القید االفتتاحي للمكتب بالشكل التالي

  ١/١/٢٠٠٧  من مذكورین    
    اإلیجار المقدم/ حـ    ٢٠٠٠
    األثاث/ حـ    ٧٠٠٠
    أجھزة كمبیوتر/ حـ    ٦٠٠٠
    أدوات مكتبیة/ حـ    ١٠٠٠
    البنك/ حـ    ٥٠٠٠

    رأس المال/ إلى حـ  ٢١٠٠٠  
    القید االفتتاحي لبدایة النشاط    

 :إثبات اإلیرادات )٢
  :ھناك ثالثة أنواع من اإلیرادات

إیرادات محصلة مقدمًا، وھي اإلیرادات التي یتم تحصیلھا ف ي        ) أ (
 .ة الحالیة وذلك قبل تأدیة الخدمةالفتر

اإلی   رادات المح   صلة عن   د تأدی   ة الخدم   ة ف   ي الفت   رة     ) ب (
 .الحالیة
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اإلیرادات المؤجل ة، وھ ي اإلی رادات الت ي س یتم تح صیلھا بع د          ) ج (
 .أداء الخدمة

 :اآلتي بإتباع تسجیلھا یتم مقدمًا المحصلة اإلیرادات )أ 
 إی صاًال بھ ا ث م    عندما یتم استالم المبالغ المقدمة، یتم إعطاء العمی ل        -١

ی  تم ت  سجیل تل  ك المب  الغ المح  صلة مق  دمًا م  ن واق  ع اإلی  صال ف  ي        
م ع إظھ ار اس م    الجانب المدین م ن دفت ر النقدی ة ف ي خان ة األتع اب             

أمام المبلغ في خانة البیان، ثم یرح ل مجم وع الخان ة دوری ًا         العمیل  
 .األتعاب في دفتر األستاذ العام/ إلى حـ

لعم   الء ف   ي ص   ورة بطاق   ات، حی   ث ی   تم عم   ل ح   سابات نظامی   ة ل -٢
یخ  صص لك  ل عمی  ل بطاق  ة، وی  سجل المبل  غ المح  صل مق  دمًا م  ن     

 .العمیل في الجانب الدائن وذلك بناء على صورة اإلیصال
عندما یتم إرسال الفاتورة إلى العمیل یتم استقطاع المبالغ المحصلة          -٣

مق  دمًا من  ھ م  ن إجم  الي قیم  ة الف  اتورة، وی  سجل ال  صافي ف  ي دفت  ر    
تیر ومن خالل الفاتورة یتم الترحیل لبطاقة العمیل ف ي الجان ب           الفوا

 .المدین إجمالي قیمة الفاتورة
عندما یتم تحصیل ب اقي الم ستحق عل ى العمی ل، ی تم ت سجیل المبل غ            -٤

في دفت ر النقدی ة ف ي خان ة األتع اب، وی تم ت سجیلھ ك ذلك ف ي بطاق ة                
 .العمیل في الجانب الدائن

األتع اب تمث ل   /  الجان ب ال دائن م ن ح ـ     وذلك فإن المبالغ المقیدة ف ي      -٥
 .األتعاب التي تم تحصیلھا خالل الفترة المالیة

 الفت  رة أثن  اء الخدم  ة تق  دیم وق  ت تح  صیلھا ی  تم الت  ي اإلی  رادات  )ب 
 :المالیة

  :بالنسبة لھذه اإلیرادات، یتم تسجیلھا بإتباع اآلتي
 .عند استالم قیمة األتعاب من العمیل یتم إعطاؤه إیصاًال بالمبلغ -١
یتم تسجیل قیمة األتعاب النقدیة في دفتر النقدیة ف ي الجان ب الم دین       -٢

 .في خانة األتعاب وذلك من واقع صورة اإلیصال
یتم ترحی ل مجم وع خان ة األتع اب ب دفتر النقدی ة ب صفة دوری ة إل ى             -٣

 .األتعاب في الجانب الدائن في دفتر األستاذ العام/ حـ

 :الخدمة أداء عدب تحصیلھا سیتم التي المؤجلة اإلیرادات  ) ج 

  :یتم تسجیل ھذه اإلیرادات بإتباع الخطوات التالیة
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یتم إرسال الف اتورة للعمی ل بإجم الي قیم ة األتع اب المطل وب، وی تم           -١
 .دفتر الیومیةتسجیل تفاصیل الفواتیر المرسلة في 

عندما یتم تحصیل قیمة األتعاب من العمیل، ی تم تحری ر إی صال ل ھ              -٢
المبل غ ف ي   صورة اإلیصال یتم تسجیل بالمبلغ المحصل، ومن واقع   

دفتر النقدیة في خانة األتعاب، والتي یرحل مجموعھا كل فترة إل ى   
األتع  اب / األتع  اب ب  دفتر األس  تاذ الع  ام وب  ذلك ف  إن رص  ید ح  ـ  / ح  ـ

یمث   ل األتع   اب المح   صلة فع   ًال م   ن العم   الء أم   ا األتع   اب غی   ر       
 .المحصلة فتظھر في دفتر الفواتیر

 

 :إثبات المصروفات )٣
األس  لوب ی  تم إثب  ات الم  صروفات الیومی  ة ف  ي دفت  ر   وفق  ًا لھ  ذا 

ك  ل ش  ھر ی  تم النقدی  ة وفق  ًا للخان  ات التحلیلی  ة الخاص  ة بھ  ا، وف  ي نھای  ة   
ترحی  ل مج  امیع تل  ك الخان  ات إل  ى الح  سابات الخاص  ة بھ  ا ف  ي دفت  ر          

 .األستاذ العام

 :الحسابات الختامیة )٤

ق دي ب شكل   في ظل ھذا األسلوب یتم التوصل لصافي الدخل الن     
المقبوض   ات / ع   ن طری   ق ت   صویر ح   ساب واح   د ی   سمى ح   ـ   مباش   ر 

  .والمصروفات

األتع اب الظ اھر ب دفتر    / ویجعل ھذا الح ساب دائن ًا برص ید ح ـ        
األستاذ العام في نھایة الفت رة، وال ذي یتمث ل األتع اب الت ي ت م تح صیلھا              

  .نقدًا خالل الفترة سواء تعلقت بھذه الفترة أم ال

قبوض ات والم صروفات م دینًا بالم صروفات      الم/ كما یجعل حـ  
والت ي تظھ ر ح ساباتھا    . المختلفة التي تخص العام سواء ت م دفعھ ا أم ال        

  .بدفتر األستاذ العام وذلك بعد تعدیلھا بالمصروفات المقدمة والمستحقة

ك  ذلك یجع  ل ھ  ذا الح  ساب م  دینًا بقیم  ة اإلھ  الك ع  ن األص  ول  
  .الثابتة المستخدمة بالمكتب

  :المقبوضات والمصروفات بالشكل التالي/ حـ__ ___ویمكن 
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  ...................منشأة 
  حساب المقبوضات والمصروفات 

  ............عن السنة المنتھیة في 
  مقبوضات      مصروفات

المصروفات التي تخص الفت رة        ××
  المالیة

  األتعاب المحصلة من العمالء  ×××

      إھالك األصول الثابتة  ××
یمثل زیادة المقبوضات  (رصید    ××

  )عن المصروفات
    

×××    ×××    

  :مثال
فیما یلي أرصدة الحسابات المستخرجة من دفت ر األس تاذ الع ام         
ألح      د مكات      ب المحاس      بین، والظ      اھرة بمی      زان المراجع      ة ف      ي   

علمًا بأن التسجیل ی تم عل ى أس اس الطریق ة المباش رة          (٣١/١٢/٢٠٠٧
  ):في الوصول لصافي الدخل النقدي

   للمحاسبة والمراجعة المتحدونمكتب
  ٣١/١٢/٢٠٠٧میزان المراجعة عن الفترة المنتھیة في 

  ٤٠٠٠٠    رأس المال
    ٨٠٠٠  مسحوبات

    ١٠٠٠٠  أثاث
    ٥٨٠٠  أجھزة كمبیوتر

    ٤٠٠  تأمینات لدى الغیر
    ١٠٠٠٠  شھرة محل

    ٦٠٠٠  إیجار
  ٣٩٠٠٠    أتعاب

    ١٦٠٠  مطبوعات وأدوات كتابیة
    ١٠٠٠  مصروفات انتقال

    ٧٠٠  طوابع برید ودمغة
    ٩٠٠  مصروفات عمومیة 

    ٧٦٠  كھرباء
    ١٦٠٤٠  مھایا وأجور

    ١٦٦٠٠  نقدیة بالبنك
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    ١٢٠٠  نقدیة بالخزینة
  ٧٩٠٠٠  ٧٩٠٠٠  

  :فإذا علمت أن
 .ج٤٠٠ تقدر بمبلغ ٣١/١٢/٢٠٠٧المطبوعات النقدیة في  -١
 . سنویًا٧٢٠٠المكتب یبلغ أن إیجار  -٢
 .ج٢٠٠الدمغة الباقیة آخر الفترة تبلغ أن طوابع البرید و -٣
 %.١٠، أجھزة الكمبیوتر بمعدل %٥أن األثاث یستھلك بمعدل  -٤
ج ت دفع بع د،   ٢١٦٠ وق درھا  ٢٠٠٧أن مھایا وأجور شھر دیسمبر    -٥

  .ج٣٠٠كما أن ھناك مصروفات كھرباء مستحقة قدرھا 

  :املطلوب
المقبوضات والمصروفات عن ال سنة المنتھی ة ف ي     / تصویر حـ  -١

٣١/١٢/٢٠٠٧. 
 .تصویر قائمة المركز المالي للمكتب -٢

 

  *احلــــل * 
  :معالجة المعلومات اإلضافیة: أوًال

 :المطبوعات ) ١(
 یبل   غ ١/١/٢٠٠٧رص  ید المطبوع  ات واألدوات الكتابی  ة ف  ي     

 ٣١/١٢/٢٠٠٧، رص  ید المطبوع  ات واألدوات الكتابی  ة ف  ي    ج١٦٠٠
  .ج٤٠٠یبلغ 

  المطبوعات واألدوات الكتابیة المستھلكة 
  .ج١٢٠٠ = ٤٠٠ – ١٦٠٠ =

 )وقد تم حساب إھالكھا على أساس طریقة إعادة التقدیر(
 :اإلیجار ) ٢(

  ج٧٢٠٠اإلیجار السنوي یبلغ 
  ج٦٠٠٠اإلیجار المدفوع یبلغ 

  ج١٢٠٠ = ٦٠٠٠ – ٧٢٠٠= اإلیجار المستحق 
 )ویظھر ضمن االلتزامات في قائمة المركز المالي(

 :طوابع البرید والدمغة ) ٣(
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  ج٧٠٠د والدمغة أول الفترة رصید طوابع البری
  ج٢٠٠رصید طوابع البرید والدمغة آخر الفترة 

  والدمغة المستھلكة خالل الفترة طوابع البرید 
 ج٥٠٠ = ٢٠٠ – ٧٠٠=       

 :إھالك األثاث وأجھزة الكمبیوتر ) ٤(
  ج٥٠٠ = ١ ×  × ١٠٠٠٠= إھالك أثاث 

  ج٥٨٠ = ١×   × ٥٨٠٠= إھالك أجھزة الكمبیوتر 
  

 :المھایا واألجور ) ٥(
  ج٢١٦٠وأجور مستحقة قدرھا ھناك مھایا 

  ج١٨٢٠٠ = ٢١٦٠ + ١٦٠٤٠= األجور التي تخص العام 
  ج٣٠٠مصروفات الكھرباء المستحقة قدرھا 

 = ٣٠٠ – ٧٦٠= م     صروفات الكھرب     اء الت     ي تخ     ص الع     ام   
  ج١٠٦٠

تظھ  ر ھ  ذه الم  صروفات الم  ستحقة ض  من االلتزام  ات ف  ي قائم  ة     (
  )ركز الماليالم

المقبوض  ات والم  صروفات بال  شكل / وب  ذلك یمك  ن ت  صویر ح  ـ
  :التالي

  مكتب المتحدون للمحاسبة والمراجعة
  المقبوضات والمصروفات/ حـ

  ٣١/١٢/٢٠٠٧عن السنة المنتھیة في 
  لھ      منھ

  األتعاب/ من حـ  ٣٩٠٠٠  اإلیجار/ إلى حـ  ٧٢٠٠
      مطبوعات وأدوات مكتبیة/ إلى حـ  ١٢٠٠
      مصروفات انتقال/ لى حـإ  ١٠٠٠

      طوابع برید ودمغة/ إلى حـ  ٥٠٠
      مھایا وأجور/ إلى حـ  ١٨٢٠٠

      مصاریف عمومیة/ إلى حـ  ٩٠٠
      مصروفات كھرباء/ إلى حـ  ١٠٦٠

      إھالك أثاث/ إلى حـ  ٥٠٠
      إھالك أجھز الكمبیوتر/ إلى حـ  ٥٨٠

      )صافي الدخل النقدي(رصید   ٧٨٦٠
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٣٩٠٠٠    ٣٩٠٠٠    
  

  :كذلك لتظھر قائمة المركز المالي للمكتب بالشكل التالي
  مكتب المتحدون للمحاسبة والمراجعة

  ٣١/١٢/٢٠٠٧قائمة المركز المالي في 
      األصول

  ١٠٠٠٠    شھرة المحل
    ١٠٠٠٠  أثاث

    ٥٠٠  مخصص إھالك األثاث
    ٩٥٠٠  

    ٥٨٠٠  أجھزة كمبیوتر
    ٥٨٠  مخصص إھالك أجھزة كمبیوتر

    ٥٢٢٠  
  ٤٠٠    طبوعات متبقیةم

  ٢٠٠    طوابع برید ودمغة
  ١٦٦٠٠    نقدیة بالبنك

  ١٢٠٠    نقدیة بالخزینة
  ٤٠٠    تأمینات لدى الغیر

  ٤٣٥٢٠    إجمالي األصول
      :االلتزامات وحقوق الملكیة

  ٤٠٠٠٠    رأس المال
  ٧٨٦٠    صافي الدخل النقدي

    ٤٧٨٦٠  
  ٨٠٠٠    المسحوبات

    ٣٩٨٦٠  
    ١٢٠٠  إیجاد مستحق

    ٢١٦٠  أجور مستحقة
  ٣٦٦٠  ٣٠٠  مصروفات كھرباء مستحقة

  ٤٣٥٢٠    إجمالي االلتزامات وحقوق الملكیة
 :األسلوب غیر المباشر في الوصول لصافي الدخل النقدي: ثانیًا

یق  وم ھ  ذا األس  لوب ب  صفة أساس  یة عل  ى إثب  ات كاف  ة األتع  اب     
ی تم بع د ذل ك    التي تخص العام سواء تم تحصیلھا أم ال، ث م     ) اإلیرادات(

  .تحویل تلك اإلیرادات المستحقة إلى إیرادات نقدیة

  :المباشر غیر األسلوب ظل في الدفتریة المجموعة )أ(
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تتمثل أھم الدفاتر التي یتم االحتفاظ بھ ا ف ي ظ ل ھ ذا األس لوب           
  :فیما یلي

حیث ی تم عم ل خان ات تحلیلی ة س واء للمقبوض ات أو             : دفتر النقدیة  -١
 .للمدفوعات

 حیث یثبت بھ قیم الفواتیر المرسلة للعم الء ع ن ع ن         :ابدفتر األتع  -٢
الخ   دمات المقدم   ة لھ   م، كم   ا یخ   صص ب   ھ خان   ة إض   افیة إلثب   ات  

التي تحملتھا المن شأة نیاب ة ع ن العمی ل والت ي ت ضاف            المصروفات  
إلى قیمة الفاتورة لی تم تح صیلھا م ن العمی ل مث ل الرس وم الق ضائیة         

 .وغیرھا
م تخصیص صفحة م ستقلة لك ل عمی ل    حیث یت: دفتر أستاذ العمالء   -٣

 .للتعرف على العملیات التي تتعلق بھ ورصید الحساب الخاص بھ
  . حیث یظھر بھ الحسابات األخرى:دفتر أستاذ عام -٤

  :المباشر غیر األسلوب ظل في للعملیات المحاسبي التسجیل )ب(
 ال یختلف ت سجیل القی ود االفتتاحی ة ف ي ظ ل ھ ذا       :القیود االفتتاحیة  -١

 .ب عن األسلوب المباشراألسلو
 في ظل ھذا األسلوب، ی تم إثب ات اإلی رادات عل ى           :إثبات اإلیرادات  -٢

 :النحو التالي

ی تم إثب  ات ف واتیر األتع  اب المرس لة للعم  الء ف ي دفت  ر األتع  اب      )١
وذل  ك ح  سب ت  اریخ إرس  الھا، ث  م ی  تم الترحی  ل م  ن واق  ع دفت  ر    

ف ي دفت ر أس تاذ العم الء،     األتعاب إلى صفحة العمیل الموجودة      
 .العمیل مدینًا بقیمة الفاتورة المرسلة لھ/ حیث یجعل حـ

یتم بصفة دوریة ترحی ل مجم وع ق یم ف واتیر األتع اب المرس لة           )٢
إجم الي العم الء الموج ود      / للعمالء إلى الجانب الم دین م ن ح ـ        

/ ف  ي دفت  ر األس  تاذ الع  ام، وك  ذلك إل  ى الجان  ب ال  دائن م  ن ح  ـ      
 :وجب القید التالياألتعاب وذلك بم

  إجمالي العمالء/ من حـ  ×× 
 األتعاب/ إلى حـ  ××   

عند تحصیل قیمة الفاتورة من العمیل، یتم إثبات ذلك ف ي دفت ر            )٣
ف  ي خان  ة العمی  ل، ث  م ی  تم ترحی  ل  ) جان  ب المقبوض  ات(النقدی  ة 

إجم الي العم الء   / مجم وع خان ة العم الء ب صفة دوری ة إل ى ح ـ       
 :لقید التاليبدفتر األستاذ العام بموجب ا
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  النقدیة/ من حـ  ××
  إجمالي العمالء/ إلى حـ××    

م  ا التفاص  یل فی  تم ترحیلھ  ا إل  ى الح  سابات الشخ  صیة للعم  الء   أ
 .الموجود بدفتر أستاذ العمالء

بالن  سبة لألتع  اب المح  صلة مق  دمًا، وك  ذلك األتع  اب المح  صلة     )٤
 ث م  نقدًا عند تأدیة الخدمة، یتم إثباتھا مباش رة ف ي دفت ر النقدی ة،            

 .األتعاب/ یتم ترحیلھا بصفة دوریة إلى حـ

األتعاب تبعًا لھذا األسلوب ف ي الت سجیل ی شتمل    / حـوبذلك فإن   
على كافة األتعاب المستحقة حتى ت اریخ انتھ اء الفت رة المالی ة س واء ت م           

  .تحصیلھا أم ال

إجم الي العم الء الموج ود    / ی تم بع د ذل ك اس تبعاد رص ید ح ـ        ثم  
م م  ن قیم  ة األتع  اب حت  ى ی  تم الوص  ول إل  ى رص  ید   ب  دفتر األس  تاذ الع  ا

 .األتعاب المحصلة نقدًا

 ال یختل  ف إثب  ات الم  صروفات ف  ي ظ  ل ھ  ذا     :إثب  ات الم  صروفات  -٣
األس   لوب ع   ن األس   لوب المباش   ر، حی   ث ی   تم االعت   راف بكاف   ة       
المصروفات التي تخص الفت رة المالی ة س واء ت م دفعھ ا فع ًال خ الل          

 .الفترة أم ال

 ف  ي ظ  ل ھ  ذا األس  لوب ی  تم الوص  ول ل  صافي  :ی  ةالح  سابات الختام -٤
  :اإلیرادات النقدي على مرحلتین

اإلیرادات والمصروفات حی ث یرح ل     /  یتم تصویر حـ   :المرحلة األولى 
اإلیرادات التي تخص الفت رة المالی ة س واء         إلیھ كافة   

ت  م تح  صیلھا أم ال، وك  ذلك كاف  ة الم  صروفات الت  ي   
 أن ھ   ذا  تخ   ص الفت   رة س   واء ت   م دفعھ   ا أم ال، أي    

الح  ساب ی  تم إع  داده بن  اء عل  ى أس  اس االس   تحقاق       
  .حیث یوضح صافي الدخل المكتسب

المقبوض ات والم صروفات حی ث یب دأ     /  یتم تصویر حـ:المرحلة الثانیة 
اإلیرادات والم صروفات،   / بالرصید المحول من حـ   

اس   تنزال مجم   وع  ث  م یع   دل ھ   ذا الرص   ید ب  أن ی   تم  
ضاف إلی   ھ أرص   دة العم   الء ف   ي آخ   ر الفت   رة، وی      

رصید العمالء في أول الفترة، ویتم ذلك عن طری ق       
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مخ   صص العم   الء، ال   ذي یعب   ر ع   ن  / توس   یط ح   ـ
مجم   وع أرص   دة العم   الء ف   ي أول أو آخ   ر الفت   رة   

  .المالیة

  :ویتم تسجیل القید التالي
  المقبوضات والمصروفات/ من حـ  ×× 

  مخصص العمالء/ إلى حـ××     
افي ال   دخل النق   دي وب   ذلك ن   صل ف   ي النھای   ة إل   ى تحدی   د ص    

  .للمنشأة

  :مثال
إلیك المعلومات التالی ة ع ن العملی ات الخاص ة بمكت ب التوحی د            

  :لالستشارات الھندسیة
 مبل    غ ٣١/١٢/٢٠٠٦مخ    صص العم    الء ف    ي / بل   غ رص    ید ح    ـ  ?

الفترة الحالیة عدم إمكانیة تحصیل بعض ج، وقد ظھر أثناء     ٥٠٠٠
لعم   الء ف   ي ا/ ج، وأن رص   ید      ح   ـ٥٠٠أرص  دة العم   الء تبل   غ  

 .ج٦٠٠٠ بلغ ٣١/١٢/٢٠٠٧
 .ج٣٠٠٠ج، واإلیجار المدفوع ٣٠٠اإلیجار الشھري للمكتب  ?
ج، والمرتب     ات ٦٠٠٠بلغ     ت المرتب     ات المدفوع     ة للم     ساعدین   ?

 .ج٤٠٠المستحقة 
  .ج٢٠٠٠٠بلغت األتعاب من واقع دفتر یومیة األتعاب  ?

 ٢٠٠٧تحدید نتیجة أعمال المكتب الھندسي ع ن ع ام        :املطلوب
 .دام األسلوب غیر المباشرباستخ

 

  *احلــــل * 
  :تمھید للحل

 ج٣٠٠اإلیجار الشھري  ) ١(
  ج٣٦٠٠ = ١٢ × ٣٠٠= اإلیجار السنوي 
  ج٣٠٠٠= اإلیجار المدفوع 

 ج٦٠٠ = ٣٠٠٠ – ٣٦٠٠= اإلیجار المستحق 
 ج٦٤٠٠ = ٤٠٠ + ٦٠٠٠= المرتبات التي تخص العام  ) ٢(
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 مخصص العمالء أول الفترة/ صافي رصید حـ ) ٣(
  ٤٥٠٠) = الدیون غیر الممكن تحصیلھا (٥٠٠ – ٥٠٠٠= 
یتم إظھار نتیجة أعم ال المكت ب الھندس ي عل ى م رحلتین للوص ول             ?

 :لصافي اإلیراد النقدي كما یلي
اإلی   رادات والم    صروفات للوص   ول ل   صافي ال    دخل    / إع   داد ح   ـ   ) ١(

 :المكتسب
  مكتب التوحید لالستشارات الھندسیة

  اإلیرادات والمصروفات/ حـ
  ٣١/١٢/٢٠٠٧نتھیة في عن السنة الم

  لھ      منھ
  األتعاب/ من حـ  ٢٠٠٠٠  إیجار المكتب/ إلى حـ  ٣٦٠٠
      المرتبات/ إلى حـ  ٦٤٠٠

المقبوض  ات / مح  ول ل  ـ ح  ـ(الرص ید    ١٠٠٠٠
  )فاترووالمص

    

      )صافي الدخل المكتسب(  
٢٠٠٠٠    ٢٠٠٠٠    

 
المقبوض   ات والم   صروفات للوص   ول ل   صافي ال   دخل / إع   داد ح   ـ ) ٢(

 :النقدي
  ب التوحید لالستشارات الھندسیةمكت

  والمصروفاتالمقبوضات / حـ
  ٣١/١٢/٢٠٠٧عن السنة المنتھیة في 

  لھ      منھ
مخ  صص العم  الء  / إل  ى ح  ـ  ٦٠٠٠

  آخر الفترة
           رصید محول من   ١٠٠٠٠

اإلی                 رادات / ح                 ـ
  والمصروفات

ج    اري ص    احب / إل   ى ح    ـ   ٨٥٠٠
  المكتب

مخ  صص العم  الء  / م  ن ح  ـ   ٤٥٠٠
  أول الفترة

      )صافي الدخل النقدي(  
١٤٥٠٠    ١٤٥٠٠    

  :المعالجة المحاسبیة لألعمال تحت التنفیذ
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قد یحتاج األمر في بع ض المھ ن الح رة مث ل أعم ال المحاس بة             
والمراجعة، أن یبدأ العمل بمھمة معینة أثناء الفترة المالیة للمكتب، وقد      

ب وم ن ث م ال ی تم    تمتد تلك المھمة إلى ما بعد انتھاء الفترة المالی ة للمكت    
ألنھ  ا ترس  ل ل  ھ بع  د إتم  ام   إرس  ال أي ف  واتیر ع  ن تل  ك المھم  ة للعمی  ل   

  .الخدمة

ومث  ل ھ  ذه األعم  ال یطل  ق علیھ  ا أعم  ال تح  ت التنفی  ذ ویج  ب     
للمكت ب  تقدیر قیمة األتعاب مقابل ھذه األعمال ف ي نھای ة الفت رة المالی ة         

  .حتى یمكن التوصل للدخل المكتسب عن الفترة بشكل سلیم
تل ك األعم ال تح ت التنفی ذ ع ادة عل ى أس اس ال شكل            یتم تقییم   و

المباش   ر الم   ستخدم ف   ي تنفی   ذ تل   ك األعم   ال م   ضافًا إلی   ھ ن   سبة م   ن       
  .مصاریف المكتب األخرى

ویتم إثبات األعمال تحت التنفیذ في نھایة الفترة المالیة للمكتب         
  :بموجب القید التالي

  أعمال تحت التنفیذ/ من حـ  ××
   اإلیرادات والمصروفات/إلى حـ  ××   

ونج  د أن عملی  ة تقی  یم األعم  ال تح  ت التنفی  ذ ھام  ة م  ن أج  ل        
الوص  ول ل  صافي ال  دخل المكت  سب ك  ذلك، لفك  ي ی  تم التوص  ل ل  صافي    

المقبوض   ات والم   صروفات، یج   ب اس   تبعاد   / ال   دخل النق   دي ف   ي ح   ـ  
طری ق  األعمال تحت التنفیذ باعتبار أنھا إیراد ل م یتحق ق بع د ذل ك ع ن              

تحت التنفیذ مساوي لرقم األعمال تح ت التنفی ذ   ص أعمال  تكوین مخص 
  .آخر الفترة

حی ث  ویعامل ھذا المخ صص نف س معامل ة مخ صص العم الء          
  .یتم عمل تسویة في نھایة كل فترة

  :مثال
فیم  ا یل  ي بع  ض المعلوم  ات الت  ي ت  م استخالص  ھا م  ن دف  اتر        

  :مكتب أحمد حسن للمحاسبة والمراجعة
م     الء ع     ن ال     سنة المنتھی     ة ف     ي   بلغ     ت الف     واتیر المرس     لة للع  ?

ج، وع     ن ال     سنة المنتھی     ة ف     ي    ٢٤٠٠٠ مبل     غ ٣١/١٢/٢٠٠٦
 .ج٣٨٠٠٠ مبلغ ٣١/١٢/٢٠٠٧
 :قدرت األعمال تحت التنفیذ في نھایة كل سنة كما یلي ?

  ج٧٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٦األعمال تحت التنفیذ في 
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  ج١٠٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٧األعمال تحت التنفیذ في 

  :املطلوب
لخاص ة باألعم ال تح ت التنفی ذ ف ي نھای ة         إجراء قی ود الیومی ة ا      -١

 .كل فترة
مخ صص  / األعمال تحت التنفیذ، حـ/ األتعاب، حـ/ تصویر حـ  -٢

 .أعمال تحت التنفیذ عن كل من الفترتین

  *احلــــل * 
إثبات قیود الیومیة الخاصة باألعمال تحت التنفیذ في نھای ة ك ل           : أوًال

  :فترة
  التاریخ  دـــــــالقی  لھ  منھ

  ٣١/١٢/٢٠٠٦  األعمال تحت التنفیذ/ ن حـم    ٧٠٠٠
    اإلیرادات والمصروفات/ إلى حـ  ٧٠٠٠  
إثبات األعمال تحت التنفیذ في نھایة     

  الفترة األولى
  

  ٣١/١٢/٢٠٠٦  المقبوضات والمصروفات/ من حـ    ٧٠٠٠
    مخصص أعمال تحت التنفیذ/ إلى حـ  ٧٠٠٠  
تكوین مخصص لألعمال تحت إثبات     

  التنفیذ
  

  ٣١/١٢/٢٠٠٦  اإلیرادات والمصروفات/ من حـ    ٧٠٠٠
    األعمال تحت التنفیذ/ إلى حـ  ٧٠٠٠  
أول (األعمال تحت التنفیذ / إقفال حـ    

  )المدة
  

  ٣١/١٢/٢٠٠٧  األعمال تحت التنفیذ/ في حـ    ١٠٠٠٠
    اإلیرادات والمصروفات/ من حـ  ١٠٠٠٠  
األعمال تحت التنفیذ في نھایة إثبات     

  انیةالفترة الث
  

  ٣١/١٢/٢٠٠٧  المقبوضات والمصروفات/ من حـ    ٣٠٠٠
    مخصص أعمال تحت التنفیذ/ إلى حـ  ٣٠٠٠  
إثبات تعلیة رصید مخصص أعمال     

تحت التنفیذ إلى الرقم المماثل لألعمال 
  تحت التنفیذ في تاریخھ

  

  األتعاب/ حـ
  لھ        منھ
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٢٤٠٠
٠  

اإلی         رادات / إل         ى ح         ـ 
  والمصروفات

٣١/١٢/
٢٠٠٦  

٢٤٠
٠٠  

  من مذكورین

٢٤٠٠
٠  

    ٢٤٠
٠٠  

  

٣٨٠٠
٠  

اإلی         رادات / إل         ى ح         ـ 
  والمصروفات

٣١/١٢/
٢٠٠٧  

٣٨٠
٠٠  

  من مذكورین

٣٨٠٠
٠  

    ٣٨٠
٠٠  

  

  األعمال تحت التنفیذ/ حـ
  لھ          منھ

٧٠٠
٠  

اإلی    رادات / إل    ى ح    ـ
  والمصروفات

٣١/١٢/
٢٠٠٧  

٧٠٠
٠  

/٣١/١٢  رصید
٢٠٠٦  

٧٠٠
٠  

/١/١  رصید
٢٠٠٧  

٧٠٠
٠  

اإلی  رادات  / م  ن ح  ـ 
  المصروفاتو

٣١/١٢/
٢٠٠٧  

١٠٠
٠٠  

اإلی    رادات / إل    ى ح    ـ
  والمصروفات

  ١٠٠
٠٠  

/٣١/١٢  رصید
٢٠٠٧  

١٧٠
٠٠  

  ٣١/١٢/
٢٠٠٧  

١٧٠
٠٠  

    

  مخصص أعمال تحت التنفیذ/ حـ
  لھ          منھ

٧٠٠
٠  

/٣١/١٢  رصید
٢٠٠٦  

٧٠٠
٠  

المقبوضات / من حـ 
  والمصروفات

٣١/١٢/
٢٠٠٦  

٧٠٠
٠  

    ٧٠٠
٠  

    

١٠٠
٠٠  

/٣١/١٢  رصید
٢٠٠٧  

٧٠٠
٠  

/١/١  صیدر
٢٠٠٧  

      ٣٠٠
٠  

المقبوضات / من حـ 
  والمصروفات

٣١/١٢/
٢٠٠٧  

١٠٠
٠٠  

    ١٠٠
٠٠  

    

  :المعالجة المحاسبیة للمصروفات المدفوعة نیابة عن العمالء
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في كثیر من األحیان ق د تق وم من شأة المھ ن الح رة ب دفع بع ض           
الم   صروفات نیاب   ة ع   ن العم   الء أثن   اء تأدی   ة الخدم   ة المطلوب   ة مث   ل   

  .لتسجیل، الرسوم القضائیة، وطوابع الدمغة وغیرھامصاریف ا
ھذه المصروفات ال تتحملھا المنشأة، وإنما یتم تحمیلھ ا للعمی ل           
ال  ذي ت  ؤدي ل  ھ الخدم  ة، ویطال  ب بھ  ا عن  د إرس  ال الف  اتورة الخاص  ة         

  .باألتعاب
وم  ن أج  ل س  المة المعالج  ة المحاس  بیة لتل  ك الم  صروفات ی  تم   

 ف  ي جان  ب الم  دفوعات بعن  وان   تخ  صیص خان  ة لھ  ا ف  ي دفت  ر النقدی  ة    
مصروفات لحساب العم الء، ك ذلك ی تم عم ل خان ة لھ ا ف ي ك ل ح ساب           

  .من حسابات العمالء
وی   تم الت   سجیل المحاس   بي للم   صروفات المدفوع   ة نیاب   ة ع   ن  

  :العمالء بطریقتین
  :الطریقة األولى

عندما یتم سداد أي مصروفات نیابة عن العمیل أثن اء تأدی ة الخدم ة       ?
م  دینا، وح  ـم ) خان  ة الم  صروفات لح  سابھ (العمی  ل / ـل  ھ، یجع  ل ح   

 .النقدیة دائنًا بتلك المصروفات المسددة
عند االنتھاء من تأدیة الخدمة للعمیل یتم إرسال ف اتورة األتع اب ل ھ      ?

العمی  ل م  دینًا بھ  ا،   / والت  ي ت  شتمل عل  ى األتع  اب الت  ي یجع  ل ح  ـ      
 .باإلضافة لقیمة المصروفات التي تم سدادھا نیابة عنھ

العمی  ل دائن  ًا  / عن  د تح  صیل قیم  ة الف  اتورة م  ن العمی  ل یجع  ل ح  ـ       ?
، وبالم صروفات المح صلة   )خان ة األتع اب  (باألتعاب المحصلة ف ي     

 ).في خانة المصروفات(

 :الطریقة الثانیة
الم صروفات لح ساب العم الء ف ي دفت ر         / یتم فتح حساب ی سمى ح ـ       ?

ب  ة ع  ن  األس  تاذ الع  ام یجع  ل م  دینًا بالم  صروفات الت  ي ت  صرف نیا   
 .العمالء مع تمییز كل مبلغ بإسم العمیل الذي صرفت نیابة عنھ

عند إرسال فاتورة األتع اب ی ضاف إلیھ ا الم صروفات الت ي دفع ت                ?
 .نیابة عنھ

  :ویتم إثباتھا بموجب القید التالي
  العمیل/ من حـ  ××

  مصروفات لحساب العمالء/ إلى حـ  ××    
  )ة عنھتحمیل العمیل بالمصروفات التي دفعت نیاب(
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على ذلك، فإن رص ید ح ـ الم صروفات لح ساب العم الء         وبناء  
ف  ي دفت  ر األس  تاذ الع  ام س  یمثل الم  صروفات الت  ي ت  م دفعھ  ا نیاب  ة ع  ن     
العمالء والتي لم تحصل على حساباتھم بع د، أم ا المب الغ المحمل ة عل ى            

والت  ي تظھ  ر ض  من أرص  دة (ح  سابات العم  الء ف  ي خان  ة الم  صروفات 
المصروفات الت ي ت م تحمیلھ ا عل ى العم الء ولكنھ ا            تمثل  فھي  ) العمالء

 .تحصل منھم بعد

الت  ي " الم  صروفات لح  ساب العم  الء  "ال ی  تم األخ  ذ ف  ي االعتب  ار     ?
ضمن أرصدتھم ف ي نھای ة الفت رة المالی ة، وذل ك عن د تك وین            تظھر  

مخ  صص العم  الء ف  ي نھای  ة الفت  رة، ألن تل  ك الم  صروفات تك  ون    
، ویمكن المطالبة بھا قضائیًا إذا مؤیدة بمستندات في أغلب األحوال  

  .استدعى األمر ذلك

ول  ذلك فھ  ي تظھ  ر ض  من أص  ول المن  شأة ف  ي قائم  ة المرك  ز      
  .المالي

  :مثال شامل
ست   شارات فیم   ا یل   ي می   زان المراجع   ة لمكت   ب المح   الوي لال 

  :٣١/١٢/٢٠٠٧الضریبیة في 
  أرصدة دائنة  أرصدة مدینة  اسم الحساب

  ٣٠٠٠٠    رأس المال
    ١٠٠٠٠  مرتبات
    ٦٠٠٠  إیجار 

    ١٦٠٠  مطبوعات وأدوات كتابیة
    ٨٠٠  برید وتلیفون

    ٢٤٠٠  ١/١/٢٠٠٧أعمال تحت التنفیذ في 
  ٢٤٠٠    مخصص أعمال تحت التنفیذ

  ٣٠٠    دائنون غیر تجاریون
    ٧٢٠٠  عمالء

  ٤٨٠٠    ١/١/٢٠٠٧مخصص عمالء في 
    ١٠٠٠  مصاریف عمومیة

    ١٠٠٠٠  أثاث وتركیبات وأدوات مكتب
    ٤٨٠٠٠  بنك

    ٦٠٠  نقدیة بالخزینة
  ٥٠١٠٠    أتعاب

  ٨٧٦٠٠  ٨٧٦٠٠  
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  :فإذا علمت أن
 .ج١٦٠٠ بلغت ٣١/١٢/٢٠٠٧األعمال تحت التنفیذ في  -١
 .ج٦٠٠اإلیجار الشھري للمكتب  -٢
 .ج١٦٠٠المرتبات المستحقة تبلغ  -٣
 .ج٣٠٠قدرت المطبوعات المتبقیة بمبلغ  -٤
  .سنویًا% ٥یستھلك األثاث بمعدل  -٥

  :املطلوب
 باستخدام األسلوب غیر ٢٠٠٧إعداد الحسابات الختامیة عن عام  : أوًال

  .المباشر للوصول لصافي الدخل النقدي
 .٣١/١٢/٢٠٠٧إعداد قائمة المركز المالي في : ثانیًا

  *احلــــل * 
  :تمھید للحل

 :اإلیجار -١
 .ج٦٠٠اإلیجار الشھري للمكتب  ?
 ج٧٢٠٠ = ١٢ × ٦٠٠= اإلیجار السنوي  ?

 ) اإلیرادات والمصروفات/ حـفيیظھر (
 .ج٦٠٠٠اإلیجار المدفوع  ?
 ج١٢٠٠ = ٦٠٠٠ – ٧٢٠٠= اإلیجار المستحق  ?

 )یظھر ضمن االلتزامات بقائمة المركز المالي(
 :المرتبات -٢

 .جد١٠٠٠٠المرتبات المدفوعة خالل العام  ?
 .ج١٦٠٠المرتبات المستحقة  ?

 )تظھر ضمن االلتزامات بقائمة المركز المالي(
 ج١١٦٠٠ = ١٦٠٠ + ١٠٠٠٠=  تخص العام المرتبات التي ?

  )اإلیرادات والمصروفات/ تظھر في حـ(
 :مطبوعات وأدوات كتابیة -٣

 .ج٨٠٠رصید المطبوعات واألدوات الكتابیة أول العام  ?
 .ج٣٠٠رصید المطبوعات واألدوات الكتابیة آخر العام  ?

 )تظھر بقائمة المركز المالي ضمن األصول(
 ة المستھلكة خالل العامالمطبوعات واألدوات الكتابی ?

اإلی         رادات / تظھ         ر ف         ي ح         ـ (ج ٥٠٠ = ٣٠٠ – ٨٠٠= 
 )والمصروفات
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  )غیر التجاریة(النظام المحاسبي في منشآت المھن الحرة 
 لثالثاالفصل 

   

٨٥ 
 

@   ? 

 

 :إھالك األثاث -٤
 = ١× % ٥ × ١٠٠٠٠= اإلھ       الك ال       سنوي لألث       اث  . م ?

 ج٥٠٠
 )اإلیرادات والمصروفات/ یظھر في حـ(
یظھ ر مطروح  ًا  ) ٥٠٠(مخ صص إھ الك األث اث    / كم ا أن ح ـ   ?

 .من األثاث في قائمة المركز المالي
 باس  تخدام ٢٠٠٧ ع  ام ع  ن للمكت  ب الختامی  ة الح  سابات إع  داد :أوًال

  النقدي الدخل لصافي الوصول في المباشرة غیر الطریقة
  الضریبیةلالستشارات المحالوي مكتب 

  والمصروفاتاإلیرادات / حـ
  ٣١/١٢/٢٠٠٧عن السنة المنتھیة في 

  لھ      منھ
  األتعاب/ من حـ  ٥٠١٠٠  )أول الفترة (أعمال تحت التنفیذ/ إلى حـ  ٢٤٠٠

األعم    ال تح    ت / م    ن ح    ـ  ١٦٠٠  المرتبات/ إلى حـ  ١١٦٠٠
  التنفیذ 

  )آخر الفترة(    اإلیجار/ إلى حـ  ٧٢٠٠
      المطبوعات واألدوات الكتابیة/ إلى حـ  ١٣٠٠

      برید وتلیفون/ إلى حـ  ٨٠٠
      مصاریف عمومیة/ إلى حـ  ١٠٠٠

      إھالك أثاث/ إلى حـ  ٥٠٠
      )صافي الدخل المستحق(الرصید   ٢٦٩٠٠

      المقبوضات والمصروفات/ إلى حـ  
٥١٧٠٠    ٥١٧٠٠    

  الضریبیةلالستشارات المحالوي مكتب 
  والمصروفاتالمقبوضات / حـ

  ٣١/١٢/٢٠٠٧عن السنة المنتھیة في 
  لھ      منھ

مخ   صص أعم  ال تح   ت  / إل  ى ح  ـ    ١٦٠٠
  التنفیذ

  اإلیرادات والمصروفات/ حـمن   ٢٦٩٠٠

مخ  صص أعم   ال تح   ت  / م  ن ح   ـ   ٢٤٠٠  )آخر الفترة(  
  التنفیذ 

  )أول الفترة(    مخصص عمالء / إلى حـ  ٧٢٠٠
مجم    وع أرص    دة العم    الء آخ    ر (  

  )الفترة
أول (مخ   صص عم   الء  / م   ن ح   ـ   ٤٨٠٠

  )الفترة
      جاري صاحب المكتب/ إلى حـ  ٢٥٣٠٠

      )صافي الدخل النقدي(  
٣٥١٠٠    ٣٥١٠٠    

  :٣١/١٢/٢٠٠٧للمكتب في إعداد قائمة المركز المالي : ثانیًا
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 لثالثاالفصل 
              )غیر التجاریة(النظام المحاسبي في منشآت المھن الحرة 

٨٦ 
 

@   ? 

 

  مكتب المحالوي لالستشارات الضریبیة
  ٣١/١٢/٢٠٠٧قائمة المركز المالي في 

      :األصول
    ١٠٠٠٠  أثاث وتركیبات وأدوات مكتبیة

    ٥٠٠   مخصص إھالك أثاث -
  ٩٥٠٠  ٧٢٠٠  عمالء

    ٧٢٠٠  )آخر الفترة( مخصص عمالء -
    ١٦٠٠  أعمال تحت التنفیذ

    ١٦٠٠  تنفیذ مخصص أعمال تحت ال-
  ٣٠٠    منطبوعات وأدوات كتابیة

  ٤٨٠٠٠    بنك
  ٦٠٠    نقدیة بالخزینة

    ٥٨٤٠٠  
      :االلتزامات وحقوق الملكیة

    ٣٠٠٠٠  حقوق الملكیة
  ٥٥٣٠٠  ٢٥٣٠٠  رأس المال

  ٣٠٠    صافي الدخل النقدي
      :االلتزامات

      دائنون غیر تجاریون
    ١٢٠٠  إیجار مستحق

  ٢٨٠٠  ١٦٠٠  مرتبات مستحقة
    ٥٨٥٠٠  
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٤٣ 
 

  إعداد القوائم المالیة المجمعة في تاریخ االقتناء
 الثانيالفصل 

@   ? 

 

  الثانيالفصل 
  إعداد القوائم المالیة المجمعة 

  في تاریخ االقتناء
C:  

یتم إعداد القوائم المالیة المجمعة في تاریخ االقتناء على 
مستوى شركات المجموعة كوحدة واحدة، وذلك من أجل تلبیة 
احتیاجات مستخدمي المعلومات المحاسبیة لتلك المعلومات من أجل 

  .اتخاذ القرارات المختلفة
ویقتصر إعداد القوائم المالیة المجمعة في تاریخ االقتناء على 
إعداد قائمة مركز مالي مجمعة فقط، ذلك ألن نتائج أعمال كًال من 

شركة التابعة لھا قبل عملیة االقتناء تتعلق الشركة القابضة وال
  .بمشروعات مستقلة

ومن أجل إعداد القوائم المالیة المجمعة یتم إجراء عملیة 
عادات وتسویة من خالل إعداد ورقة عمل یتم على أثرھا إعداد استب

  .قائمة المركز المالي المجمعة في تاریخ االقتناء
وتختلف المعالجة المحاسبیة في حالة إتباع طریق الشراء إذا 

% ١٠٠(كانت الشركة القابضة تمتلك كافة أسھم الشركة التابعة لھا 
  .بة أقل من ذلك، أو كانت تمتلك نس)من األسھم العادیة

  :وبناء على ذلك، ففي ھذا الفصل سیتم التعرض للنقاط التالیة
إعداد القوائم المالی ة المجمع ة ف ي ت اریخ االقتن اء وفق ًا لطریق ة           : أوًال

 للقیم  ة العادل   ة  ال  شراء عن  دما تك   ون تكلفةاالس  تثمار م   ساویة   
  .لصافي أصول الشركة التابعة

 عن دما تك ون    مع ة ف ي ت اریخ االقتن اء       إعداد القوائم المالیة المج   : ثانیًا
تكلفة االستثمار أكبر من القیمة العادلة لصافي أصول ال شركة       

  .التابعة
إعداد القوائم المالی ة المجمع ة ف ي ت اریخ االقتن اء عن دما تك ون          : ثالثًا

تكلفة االستثمار أقل م ن القیم ة العادل ة ل صافي أص ول ال شركة          
  .التابعة
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 إعداد القوائم المالیة المجمعة في تاریخ االقتناء
 الثانيالفصل 

          

٤٤ 
 

@   ? 

 

مالیة المجمعة في تاریخ االقتناء في ظل طریقة إعداد القوائم ال: أوًال
 :الشراء

ف ي ظ  ل طریق  ة ال شراء، وعن  د إع  داد الق وائم المالی  ة المجمع  ة    
  :تختلف المعالجة المحاسبیة تبعًا للحاالت التالیة

أن تكون تكلفة االستثمار مساویة لنصیب الشركة القاب ضة ف ي          -١
 .القیمة العادلة لصافي أصول الشركة التابعة

كون تكلفة االستثمار أكبر من نصیب الشركة القابضة ف ي        أن ت  -٢
 .القیمة العادلة لصافي أصول الشركة التابعة

أن تكون تكلفة االستثمار أقل من ن صیب ال شركة القاب ضة ف ي            -٣
  .القیمة العادلة لصافي أصول الشركة التابعة

وفي كل حالة م ن الح االت ال سابقة یختل ف األم ر إذا م ا كان ت         
م ن األس ھم العادی ة لل شركة التابع ة أو      % ١٠٠ضة تمتل ك  الشركة القاب   

  .من األسھم العادیة للشركة التابعة% ١٠٠كانت تمتلك نسبة أقل من 
وسوف یتم التعرض لكل حالة من الحاالت السابقة على النح و       

  :التالي

تكلف  ة االس  تثمار ت  ساوي القیم  ة العادل  ة ل  صافي أص  ول  : أوًال
  :الشركة التابعة

م  ن األس  ھم العادی  ة لل  شركة   % ١٠٠تمتل  ك ة القاب  ضة ال  شرك) أ ( 
  .التابعة

  ):١(مثال 
م   ن % ١٠٠ قام   ت ش   ركة االتح   اد ب   شراء   ١/٥/٢٠١١ف   ي 

األس   ھم العادی   ة ل   شركة الن   ور، وفیم   ا یل   ي ق   ائمتي المرك   ز الم   الي        
  :للشركتین في ذلك التاریخ

  
  شركة النور  شركة االتحاد  بیـــــــــــــان

      :األصول
  ٧٠٠٠٠  ١٤٠٠٠٠  نقدیة

  ٣٠٠٠٠  ٨٠٠٠٠  عمالء
  ٢٠٠٠٠  ٤٥٠٠٠٠  مخزون سلعي

    ١٧٥٠٠٠  )النور(استثمارات في الشركة التابعة 
  ٥٠٠٠٠  ١١٠٠٠٠  أصول ثابتة بالصافي

  ١٧٠٠٠٠  ٥٥٠٠٠٠  إجمالي األصول
      :االلتزامات وحقوق الملكیة
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٤٥ 
 

  إعداد القوائم المالیة المجمعة في تاریخ االقتناء
 الثانيالفصل 

@   ? 

 

  ٢٠٠٠٠  ٧٠٠٠٠  دائنون
  ١٥٠٠٠  ٨٠٠٠٠  قروض طویلة األجل

  ١١٠٠٠٠  ٣٣٠٠٠٠   العادیةرأس مال األسھم
  ١٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠  عالوة إصدار أسھم عادیة

  ١٥٠٠٠  ٤٠٠٠٠  أرباح محتجزة
  ١٧٠٠٠٠  ٥٥٠٠٠٠  إجمالي االلتزامات وحقوق الملكیة

" ش ركة الن ور  "وبافتراض أن القیم العادلة ألصول والتزام ات      
السلعي حیث بلغت القیمة العادلة مساویة للقیم الدفتریة ماعدا المخزون      

ج، وك  ذلك األص  ول الثابت  ة بال  صافي حی  ث بلغ  ت القیم  ة       ٣٠٠٠٠ھ ل  
  .٨٠٠٠٠العادلة لھا 

   :املطلوب
 .إجراء قیود االستبعاد والتسویة بورقة العمل )١
 .١/٥/٢٠١١إعداد ورقة العمل في  )٢
  .تصویر قائمة المركز المالي المجمعة في ذلك التاریخ )٣

  *احلــــل * 
  :تمھید

  )النور(ركة التابعة القیمة العادلة لصافي أصول الش
   مجموع القیم العادلة لاللتزامات–مجموع القیم العادلة لألصول = 
 =١٧٥٠٠٠ = ٣٥٠٠٠ – ٢١٠٠٠٠   

  )وھو مساوي لتكلفة االستثمار في الشركة التابعة(

  :العمل بورقة والتسویة االستبعاد قیود :أوًال
  بیــــــــــــان  دائن  مدین
  مذكورینمن     

  خزون السلعيالم/ حـ    ١٠٠٠٠
  )بالصافي(األصول الثابتة / حـ    ٣٠٠٠٠

  )النور(االستثمار في الشركة التابعة / حـإلى   ٤٠٠٠٠  
تسویة الفرق بین القیم العادلة والقیم الدفتریة ألصول     

  )النور(الشركة التابعة 
  من مذكورین    

  )النور(رأس مال األسھم الشركة التابعة / حـ    ١١٠٠٠٠
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 إعداد القوائم المالیة المجمعة في تاریخ االقتناء
 الثانيالفصل 

          

٤٦ 
 

@   ? 

 

  )النور( الشركة التابعة –عالوة إصدار األسھم العادیة / حـ    ١٠٠٠٠
  )النور( الشركة التابعة –أرباح محتجزة / حـ    ١٥٠٠٠

  )النور(االستثمار في الشركة التابعة / حـإلى   ١٣٥٠٠٠  
االستثمار بعد تعدیل قیم األصول / استبعاد رصید حـ    

  مقابل استبعاد حسابات حقوق الملكیة للشركة التابعة

  
  :١/٥/٢٠١١ في العمل ورقة إعداد :ثانیًا

  تسویات واستبعادات
  بیــــــان

الشركة 
القابضة 

  )االتحاد(

الشركة 
التابعة 

  دائن  مدین  )النور(

قائمة 
المركز 
المالي 
  المجمعة

            :األصول
  ٢١٠٠٠٠      ٧٠٠٠٠  ١٤٠٠٠٠  نقدیة

  ١١٠٠٠٠      ٣٠٠٠٠  ٨٠٠٠٠  عمالء
  ٧٥٠٠٠    ١٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠  ٤٥٠٠٠٠  مخزون سلعي

اس    تثمارات ف    ي 
  الشركة التابعة 

١٧٥٠٠٠        -  

أص       ول ثابت       ة 
  )بالصافي(

١٩٠٠٠٠    ٣٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  ١١٠٠٠٠  

  ٥٨٥٠٠٠      ١٧٠٠٠٠  ٥٥٠٠٠٠  إجمالي األصول
االلتزام   ات وحق   وق 

  :الملكیة
          

  ٩٠٠٠٠      ٢٠٠٠٠  ٧٠٠٠٠  دائنون
ق    روض طویل    ة 

  األجل
٩٥٠٠٠      ١٥٠٠٠  ٨٠٠٠٠  

 رأس مال األسھم 
  العادیة

٣٣٠٠٠٠    ١١٠٠٠٠  ١١٠٠٠٠  ٣٣٠٠٠٠  

ع    الوة إص    دار  
  عادیةالسھم األ

٣٠٠٠٠    ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠  

  ٤٠٠٠٠    ١٥٠٠٠  ١٥٠٠٠  ٤٠٠٠٠  أرباح محتجزة
إجم   الي االلتزام   ات  

  وحقوق الملكیة
٥٨٥٠٠٠  ١٧٥٠٠٠  ١٧٥٠٠٠  ١٧٠٠٠٠  ٥٥٠٠٠٠  

   :ثالثًا
  لھا التابعة والشركة االتحاد ركةش

  مالي المجمعةقائمة المركز ال
  ١/٥/٢٠١١في 

    :األصول
  ٢١٠٠٠٠  نقدیة

  ١١٠٠٠٠  عمالء

٤٠٠٠
٠  
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٤٧ 
 

  إعداد القوائم المالیة المجمعة في تاریخ االقتناء
 الثانيالفصل 

@   ? 

 

  ٧٥٠٠٠  مخزون سلعي
  ١٩٠٠٠٠  أصول ثابتة بالصافي

  ٥٨٥٠٠٠  إجمالي األصول
    :االلتزامات وحقوق الملكیة

  ٩٠٠٠٠  دائنون
  ٩٥٠٠٠  قروض طویلة األجل

  ٣٣٠٠٠٠  رأس مال األسھم العادیة
  ٣٠٠٠٠  عالوة إصدار األسھم العادیة

  ٤٠٠٠٠  أرباح محتجزة
  ٥٨٥٠٠٠  إجمالي االلتزامات وحقوق الملكیة

م  ن األس  ھم العادی  ة   % ١٠٠ال  شركة القاب  ضة تمتل  ك أق  ل م  ن    ) ب(
  .للشركة التابعة

عل ى  في ھذه الحالة ال یكون للشركة القابضة ال سیطرة الكامل ة    
ة ال  شركة التابع  ة ألنھ  ا ال تمتل  ك كام  ل األس  ھم العادی  ة لل  شركة التابع        

ویتمثل الجزء المتبقي من حقوق الملكیة في ال شركة التابع ة ف ي حق وق         
  . المجمعةةاألقلیة، حیث یتم اإلفصاح عنھ في القوائم المالی

  ):٢(مثال 
بافتراض أنھ في المثال ال سابق ت م تع دیل األرص دة التالی ة ف ي               

  :)تحادإلا(قائمة المركز المالي للشركة القابضة 
  ١٢٢٥٠٠    )النور(كة التابعة االستثمار في الشر/ حـ
  ٢٧٥٠٠      القروض طویلة األجل/ حـ

من األس ھم العادی ة   % ٧٠مع العلم بأن الشركة القابضة تمتلك       
  .للشركة التابعة

   :املطلوب

 .إجراء قیود االستبعاد والتسویة )١
 .١/٥/٢٠١١إعداد ورقة العمل في  )٢
  .تصویر قائمة المركز المالي المجمعة في ذلك التاریخ )٣

  *ــــل احل* 
عن  د تع  دیل أص  ول والتزام  ات ال  شركة التابع  ة ب  القیم العادل  ة      

  :، فإن ھناك طریقتان%١٠٠عندما تكون نسبة السیطرة أقل من 
ی  تم م  ن خاللھ  ا التع  دیل بن  سبة م  ا تمتلك  ھ ال   شركة        : الطریق  ة األول  ى  

  .القابضة في األسھم العادیة للشركة التابعة فقط
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٤٨ 
 

@   ? 

 

سم الفرق ب ین  قالتعدیل بكامل القیمة، وییتم من خاللھا  : الطریقة الثانیة 
ج زء مقاب ل    : القیم العادلة والقیم الدفتریة إلى جزئین     

االس تثمار ف ي ال شركة    / نسبة ال سیطرة لتخف یض ح ـ     
التابع   ة، والج   زء األخ   ر مقاب   ل م   ا تمتلك   ھ حق   وق    

  .األقلیة
أف  ضل م  ن األول  ى وذل  ك حت  ى یك  ون   وتعتب  ر الطریق  ة الثانی  ة  

ألصول وااللتزامات التي یتم اإلفصاح عنھ ا ف ي   ھناك تجانس في قیم ا    
  .قائمة المركز المالي المجمعة

  :وطبقًا للطریقة الثانیة، ففي ھذا المثال فإن
الف   روق ب   ین الق   یم العادل   ة والق   یم الدفتری   ة ألص   ول ال   شركة   

  )النور(التابعة 
  :ج تقسم إلى جزئین٤٠٠٠٠= 

  ٢٨٠٠٠= % ٧٠ × ٤٠٠٠٠ =%) ٧٠(نصیب الشركة القابضة 
  ١٢٠٠٠% = ٣٠ × ٤٠٠٠٠%) = ٣٠(نصیب حقوق األقلیة 

  :یلي كما والتسویة االستبعاد قیود تكون ذلك على وبناًء
  بیــــــــــــان  دائن  مدین
  مذكورینمن     

  المخزون السلعي/ حـ    ١٠٠٠٠
  )بالصافي(األصول الثابتة / حـ    ٣٠٠٠٠

  إلى مذكورین    
  )النور(تابعة االستثمار في الشركة ال/ حـ  ٢٨٠٠٠  
  حقوق األقلیة/ حـ  ١٢٠٠٠  
تسویة الفرق بین القیم العادلة والقیم الدفتریة ألصول     

  )النور(الشركة التابعة 
  من مذكورین    

  )النور(الشركة التابعة  -العادیة رأس مال األسھم / حـ    ١١٠٠٠٠
 ال   شركة التابع   ة  –ع   الوة إص   دار األس   ھم العادی   ة   / ح   ـ    ١٠٠٠٠

  )النور(
  )النور( الشركة التابعة –أرباح محتجزة / حـ    ١٥٠٠٠

  إلى مذكورین    
  %)٧٠) (النور(االستثمار في الشركة التابعة / حـ  ٩٤٥٠٠  
  %)٣٠(حقوق األقلیة / حـ  ٤٠٥٠٠  
االستثمار بعد تعدیل األصول مقابل / استبعاد رصید حـ    

تعلیة استبعاد حسابات حقوق الملكیة للشركة التابعة و 
  حقوق األقلیة/ فرق على حـال

  :العمل ورقة إعداد :ثانیًا
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  ورقة العمل إلعداد قائمة المركز المالي المجمعة
  ١/٥/٢٠١١في 

  تسویات واستبعادات

  بیــــــان
الشركة 
القابضة 

  )االتحاد(

الشركة 
التابعة 

  دائن  مدین  )النور(

قائمة 
المركز 
المالي 
  المجمعة

            :األصول
  ٢١٠٠٠٠      ٧٠٠٠٠  ١٤٠٠٠٠  نقدیة

  ١١٠٠٠٠      ٣٠٠٠٠  ٨٠٠٠٠  عمالء
  ٧٥٠٠٠    ١٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠  ٤٥٠٠٠٠  مخزون سلعي

اس    تثمارات ف    ي 
  الشركة التابعة 

١٢٢٥٠٠        -  

أص       ول ثابت       ة 
  )بالصافي(

١٩٠٠٠٠    ٣٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  ١١٠٠٠٠  

  ٥٨٥٠٠٠      ١٧٠٠٠٠  ٤٩٧٥٠٠  إجمالي األصول
االلتزام   ات وحق   وق 

  :الملكیة
          

  ٩٠٠٠٠      ٢٠٠٠٠  ٧٠٠٠٠  دائنون
ق    روض طویل    ة 

  األجل
٤٢٥٠٠      ١٥٠٠٠  ٢٧٥٠٠  

رأس مال األسھم  
  العادیة

٣٣٠٠٠٠    ١١٠٠٠٠  ١١٠٠٠٠  ٣٣٠٠٠٠  

ع    الوة إص    دار  
  األسھم العادیة

٣٠٠٠٠    ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠  

  ٤٠٠٠٠    ١٥٠٠٠  ١٥٠٠٠  ٤٠٠٠٠  أرباح محتجزة
  ٥٢٥٠٠          حقوق األقلیة

إجم   الي االلتزام   ات  
  كیةوحقوق المل

٥٨٥٠٠٠  ١٧٥٠٠٠  ١٧٥٠٠٠  ١٧٠٠٠٠  ٤٩٧٥٠٠  

   :ثالثًا
  :لھا التابعة والشركة االتحاد شركة

  قائمة المركز المالي المجمعة
  ١/٥/٢٠١١في 

    :األصول
  ٢١٠٠٠٠  نقدیة

  ١١٠٠٠٠  عمالء
  ٧٥٠٠٠  مخزون سلعي

  ١٩٠٠٠٠  أصول ثابتة بالصافي
  ٥٨٥٠٠٠  إجمالي األصول

    :االلتزامات وحقوق الملكیة

٢٨٠٠
٠  

١٢٠٠
٠  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 إعداد القوائم المالیة المجمعة في تاریخ االقتناء
 الثانيالفصل 

          

٥٠ 
 

@   ? 

 

  ٩٠٠٠٠  دائنون
  ٤٢٥٠٠  قروض طویلة األجل

  ٣٣٠٠٠٠  رأس مال األسھم العادیة
  ٣٠٠٠٠  عالوة إصدار األسھم العادیة

  ٤٠٠٠٠  أرباح محتجزة
  ٥٢٥٠٠  حقوق األقلیة

  ٥٨٥٠٠٠  إجمالي االلتزامات وحقوق الملكیة

أكبر م ن القیم ة العادل ة ل صافي أص ول      تكلفة االستثمار  : ًاثانی
  :الشركة التابعة
 تك ون ھن اك ش ھرة موجب ة     – كما سبق الق ول    –في ھذه الحالة    

الت ي تمث  ل الف رق ب  ین تكلف  ة االس تثمار والقیم  ة العادل ة ل  صافي أص  ول     
  .الشركة التابعة

  ):٣(مثال 
% ٨٠ال  شرق األوس  ط ب  شراء   قام  ت ش  ركة  ١/٨/٢٠١١ف  ي 

 م  ن األس  ھم العادی  ة ل  شركة م  صر العروب  ة وفیم  ا یل  ي ق  ائمتي المرك  ز  
  :لشركتین في ذلك التاریخالمالي ل

شركة الشرق   بیـــــــــــــان
  األوسط

شركة مصر 
  العروبة

      :األصول
  ٣٠٠٠٠  ٥٥٠٠٠  نقدیة

  ٤٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  عمالء
  ٢٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠  أوراق قبض

  ٥٠٠٠٠  ٥٥٠٠٠  مخزون سلعي
    ٢٠٠٠٠٠  استثمارات في الشركة التابعة

  ٨٠٠٠٠  ١١٠٠٠٠  أصول ثابتة بالصافي
  ٢٢٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠٠  لإجمالي األصو

      :االلتزامات وحقوق الملكیة
  ٣٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  دائنون

  ٢٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠  أوراق دفع
  ١٢٠٠٠٠  ٣٦٥٠٠٠  رأس مال األسھم العادیة

  ٢٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠  عادیةالسھم األعالوة إصدار 
  ٣٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠  أرباح محتجزة
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  ٢٢٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠٠  إجمالي االلتزامات وحقوق الملكیة

  :فإذا علمت أن
قیم العادلة ألصول والتزامات شركة م صر العروب ة م ساویة          ال

ج، ٣٠٠٠٠للقیم الدفتریة ماعدا العمالء حیث بلغت القیم ة العادل ة لھ م            
ج وك  ذلك األص  ول  ٦٠٠٠٠المخ  زون حی  ث بلغ  ت القیم  ة العادل  ة ل  ھ     

  .ج١٠٠٠٠٠حیث بلغت القیمة العادلة لھا ) بالصافي(الثابتة 
  

   :املطلوب

 .إجراء قیود االستبعاد والتسویة بورقة العمل )١
 .١/٨/٢٠١١إعداد ورقة العمل في  )٢
  .تصویر قائمة المركز المالي المجمعة في ذلك التاریخ )٣

  *احلــــل * 
  :تمھید

  )مصر العروبة(القیمة العادلة لصافي أصول الشركة التابعة 
  مات مجموع القیم العادلة لاللتزا–مجموع القیم العادلة لألصول = 
 =١٩٠٠٠٠ = ٥٠٠٠٠ – ٢٤٠٠٠٠  

ن  صیب ال  شركة القاب  ضة ف  ي القیم  ة العادل  ة ل  صافي أص  ول ال  شركة       
  ١٥٢٠٠٠ = ١٠٠÷٨٠ × ١٩٠٠٠٠= التابعة 

  ٢٠٠٠٠= تكلفة االستثمار في الشركة التابعة 
 ن   صیب ال   شركة –تكلف   ة االس   تثمار = قیم   ة ش   ھرة المح   ل الموجب   ة  

  الشركة التابعةالقابضة في القیمة العادلة لصافي أصول 
 =٤٨٠٠٠ = ١٥٢٠٠٠ – ٢٠٠٠٠٠  

  حقوق األقلیة في القیمة العادلة لصافي أصول الشركة التابعة
 =٣٨٠٠٠ = ١٠٠÷٢٠ × ١٩٠٠٠٠  

ویالح  ظ أن  ھ ال یج  وز إظھ  ار أي ن  صیب لحق  وق األقلی  ة ف  ي       
  .الشھرة وفقًا للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا
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  :والتسویة االستبعاد قیود :أوًال
  بیــــــــــــان  دائن  مدین
  مذكورینمن     

  المخزون السلعي/ حـ    ١٠٠٠٠
  )بالصافي(األصول الثابتة / حـ    ٢٠٠٠٠

  إلى مذكورین    
  العمالء/ حـ  ١٠٠٠٠  
  )مصر العروبة(االستثمار في الشركة التابعة / حـ  ١٦٠٠٠  
  حقوق األقلیة/ حـ  ٤٠٠٠  
م الدفتریة ألصول تسویة الفرق بین القیم العادلة والقی    

  الشركة التابعة 
  شھرة المحل/ من حـ    ٤٨٠٠٠

م   صر  (االس   تثمار ف   ي ال   شركة التابع   ة    / إل   ى ح   ـ   ٤٨٠٠٠  
  )العروبة

   الشھرة الموجبةإثبات    
  من مذكورین    

  )النور(الشركة التابعة  -العادیة رأس مال األسھم / حـ    ١٢٠٠٠٠
  )النور( الشركة التابعة –عالوة إصدار األسھم العادیة / حـ    ٢٠٠٠٠
  )النور( الشركة التابعة –أرباح محتجزة / حـ    ٣٠٠٠٠

  إلى مذكورین    
  )مصر العروبة(االستثمار في الشركة التابعة / حـ  ١٣٦٠٠٠  
  حقوق األقلیة/ حـ  ٣٤٠٠٠  
مقابل في الشركة التابعة االستثمار / استبعاد رصید حـ    

  ھار حقوق األقلیةمع إظاستبعاد حسابات حقوق الملكیة 

  
  :١/٨/٢٠١١ في العمل ورقة إعداد :ثانیًا

تسویات 
  بیــــــان  واستبعادات

الشركة 
القابضة 

الشرق (
  )األوسط

الشركة التابعة 
مصر (

  دائن  مدین  )العروبة

قائمة المركز 
المالي 
  المجمعة

            :األصول
  ٨٥٠٠٠      ٣٠٠٠٠  ٥٥٠٠٠  نقدیة

  ٨٠٠٠٠  ١٠٠٠٠    ٤٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  عمالء
  ٥٠٠٠٠      ٢٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠  أوراق قبض

١٠٠٠  ٥٠٠٠٠  ٥٥٠٠٠  مخزون سلعي
٠  

  ١١٥٠٠٠  

    ١٦٠٠٠  
  ٢٠٠٠٠٠  استثمارات في الشركة التابعة  ٤٨٠٠٠    
    ١٣٦٠٠

-  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

٥٣ 
 

  إعداد القوائم المالیة المجمعة في تاریخ االقتناء
 الثانيالفصل 

@   ? 

 

٠  
٢٠٠٠  ٨٠٠٠٠  ١١٠٠٠٠  )بالصافي(أصول ثابتة 

٠  
  ٢١٠٠٠٠  

      ٤٨٠٠
٠  

  ٤٨٠٠٠  

  ٥٨٨٠٠٠      ٢٢٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠٠  إجمالي األصول
            :زامات وحقوق الملكیةااللت

  ٨٠٠٠٠      ٣٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  دائنون
  ٥٠٠٠٠      ٢٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠  أوراق دفع

١٢٠٠  ١٢٠٠٠٠  ٣٦٥٠٠٠  رأس مال األسھم العادیة
٠٠  

  ٣٦٥٠٠٠  

٢٠٠٠  ٢٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠  عالوة إصدار األسھم العادیة
٠  

  ٣٠٠٠٠  

٣٠٠٠  ٣٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠  أرباح محتجزة
٠  

  ٢٥٠٠٠  

  ٣٨٠٠٠          حقوق األقلیة
إجم   الي االلتزام   ات وحق   وق   

  الملكیة
٢٤٨٠  ٢٢٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠٠

٠٠  
٢٤٨٠٠

٠  
٥٨٨٠٠٠  

  :لھا التابعة والشركة األوسط الشرق شركة :ثالثًا
  قائمة المركز المالي المجمعة

  ١/٨/٢٠١١في 
    :األصول

  ٨٥٠٠٠  نقدیة
  ٨٠٠٠٠  عمالء

  ٥٠٠٠٠  أوراق قبض
  ١١٥٠٠٠  مخزون سلعي
  ٢١٠٠٠٠  )بالصافي(أصول ثابتة 

  ٤٨٠٠٠  شھرة محل
  ٥٨٨٠٠٠  إجمالي األصول

    :االلتزامات وحقوق الملكیة
  ٨٠٠٠٠  دائنون

  ٥٠٠٠٠  أوراق الدفع
  ٣٦٥٠٠٠  رأس مال األسھم العادیة

  ٣٠٠٠٠  عالوة إصدار األسھم العادیة
  ٢٥٠٠٠  أرباح محتجزة

  ٣٨٠٠٠  حقوق األقلیة
  ٥٨٨٠٠٠  إجمالي االلتزامات وحقوق الملكیة

 م ن القیم ة العادل ة ل صافي أص ول      ق ل أف ة االس تثمار     تكل: ثالثًا
  :الشركة التابعة

نج  د أن الف  رق ب  ین تكلف  ة االس  تثمار والقیم  ة     ف  ي ھ  ذه الحال  ة   
العادلة لصافي أصول الشركة التابعة یك ون بمثاب ة ش ھرة س البة وطبق ًا              
لمعاییر المحاس بة فإن ھ ی تم اس تبعادھا م ن القیم ة العادل ة لألص ول غی ر           

ماع دا االس تثمارات ف ي األوراق المالی ة طویل ة األج ل وذل  ك       المتداول ة  
  .بنسب القیم العادلة لتلك األصول إلى اإلجمالي

٤٠٠
٠  
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 الثانيالفصل 

          

٥٤ 
 

@   ? 

 

  ):٤(مثال 
م ن أس ھم   % ٨٥ب شراء  ) أ (  قامت الشركة  ٢٠/٣/٢٠١١في  

، وفیم  ا یل  ي ق  ائمتي المرك  ز الم  الي لل  شركتین ف  ي ذل  ك       )ب(ال  شركة 
  :التاریخ

  الشركة   بیـــــــــــــان  )ب(الشركة 
  قیم عادلة  قیم دفتریة  )أ ( 

        :األصول
  ٦٠٠٠٠  ٦٠٠٠٠  ١٥٠٠٠٠  نقدیة

  ٨٥٠٠٠  ٧٠٠٠٠  ١٢٠٠٠٠  مخزون سلعي
  ٦٥٠٠٠  ٤٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠  استثمارات في أوراق مالیة طویلة األجل

  -  -  ٣٠٠٠٠٠  )ب(استثمارات في الشركة التابعة 
  ١٤٠٠٠٠  ١١٥٠٠٠  ٢٢٠٠٠٠  )بالصافي(أصول ثابتة 

  ٧٠٠٠٠  ٥٥٠٠٠  ٨٠٠٠٠  غیر ملموسةأصول 
    ٣٤٠٠٠٠  ٩٧٠٠٠٠  إجمالي األصول

        :االلتزامات وحقوق الملكیة
    ٤٠٠٠٠  ٧٠٠٠٠  دائنون

    ٢٢٠٠٠٠  ٧٦٠٠٠٠  رأس مال األسھم العادیة
    ٥٠٠٠٠  ٨٠٠٠٠  عالوة إصدار األسھم العادیة

    ٣٠٠٠٠  ٦٠٠٠٠  أرباح محتجزة
    ٣٤٠٠٠٠  ٩٧٠٠٠٠  إجمالي االلتزامات وحقوق الملكیة

   :املطلوب
 .إجراء قیود االستبعاد والتسویة )١
 .٢٠/٣/٢٠١١إعداد ورقة العمل في  )٢
  .تصویر قائمة المركز المالي المجمعة في ذلك التاریخ )٣

  *احلــــل * 
  :تمھید

  )ب(القیمة العادلة لصافي أصول الشركة التابعة 
  ات مجموع القیم العادلة لاللتزام–مجموع القیم العادلة لألصول = 
 =٣٨٠٠٠٠ = ٤٠٠٠٠ – ٤١٥٠٠٠  

ن  صیب ال  شركة القاب  ضة ف  ي القیم  ة العادل  ة ل  صافي أص  ول ال  شركة       
  ٣٢٣٠٠٠ =  × ٣٨٠٠٠٠= التابعة 

  ٥٧٠٠٠ =  × ٣٨٠٠٠٠= نصیب حقوق األقلیة 
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@   ? 

 

 وھي أقل من   ٣٠٠٠٠٠= ) ب(تكلفة االستثمار في الشركة التابعة       
ل   شركة القاب   ضة ف   ي الق   یم العادل   ة ل   صافي أص   ول ال   شركة  ن  صیب ا 

  .التابعة
  ٢٣٠٠٠=  ٣٠٠٠٠٠ – ٣٢٣٠٠٠=   ھناك شھرة سالبة  

وطبق   ًا لمع   اییر الممحاس   بة ی   تم تخف   یض ق   یم األص   ول غی   ر   
المتداولة بھا فیما عدا االستثمارات ف ي األوراق المالی ة طویل ة األج ل،             

  .لھاوذلك بنسب القیم العادلة 
وف  ي ھ  ذا المث  ال ی  تم خ  صمھا م  ن األص  ول الثابت  ة واألص  ول    

  .١ : ٢ أي ٧٠٠٠٠ : ١٤٠٠٠٠غیر الملموسة بنسبة 
  ١٥٣٣٣ =  × ٢٣٠٠٠= مقدار التخفیض في األصول الثابتة  

  ٧٦٦٧ =  × ٢٣٠٠٠= في األصول غیر الملموسة مقدار التخفیض 

  :والتسویة االستبعاد دقیو :أوًال
  بیــــــــــــان  دائن  مدین
  مذكورینمن     

  )ب( الشركة –أسھم رأس المال / حـ    ٢٢٠٠٠٠
  )ب( الشركة –عالوة إصدار األسھم / حـ    ٥٠٠٠٠
  )ب( الشركة –أرباح محتجزة / حـ    ٣٠٠٠٠
  )١(المخزون / حـ    ١٥٠٠٠
  )٢(استثمارات أوراق مالیة طویلة األجل / حـ    ٢٥٠٠٠
  )٣) (بالصافي(أصول ثابتة / حـ    ٩٦٦٧
  )٤(أصول غیر ملموسة / حـ    ٧٣٣٣

  إلى مذكورین    
  )ب(االستثمار في الشركة التابعة / حـ  ٣٠٠٠٠٠  
  حقوق األقلیة/ حـ  ٥٧٠٠٠  
الملكیة وما یقابلھ من حقوق االستثمار / استبعاد حـ    

مع تسویة الشھرة السالبة وتحدید ) ب(في الشركة 
  ق األقلیةحقو

  القیمة الدفتریة–القیمة العادلة للمخزون =   المخزون  ) ١(
 =١٥٠٠٠ = ٧٠٠٠ – ٨٥٠٠٠ 

القیم   ة العادل  ة لالس   تثمارات طویل   ة  = اس  تثمارات طویل   ة األج  ل    ) ٢(
  القیمة الدفتریة–األجل 

 =٢٥٠٠٠ = ٤٠٠٠٠ – ٦٥٠٠٠ 
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 مق  دار –الف  رق ب  ین القیم  ة العادل  ة والدفتری  ة     = األص  ول الثابت  ة   ) ٣(
 یض نتیجة الشھرة السالبةالتخف

) =٩٦٦٧ = ١٥٣٣٣ –) ١١٥٠٠٠ – ١٤٠٠٠٠ 
 –الف  رق ب  ین القیم  ة العادل  ة والدفتری  ة  = األص  ول غی  ر الملموس  ة  ) ٤(

 مقدار التخفیض نتیجة الشھرة السالبة
) =٧٣٣٣ = ٧٦٦٧ –) ٥٥٠٠٠ – ٧٠٠٠٠  

  :١/٨/٢٠١١ في العمل ورقة إعداد :ثانیًا
تسویات 

الشركة   بیــــــان  واستبعادات
  ) أ (القابضة 

لشركة التابعة ا
  )ب(

  دائن  مدین

قائمة المركز 
المالي 
  المجمعة

            :األصول
  ٢١٠٠٠٠      ٦٠٠٠٠  ١٥٠٠٠٠  نقدیة

١٥٠٠  ٧٠٠٠٠  ١٢٠٠٠٠  مخزون سلعي
٠٠  

  ٢٠٥٠٠٠  

اس تثمارات ف ي أوراق مالی ة طویل ة     
  األجل

٢٥٠٠  ٤٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠
٠  

  ١٦٥٠٠٠  

٣٠٠٠٠    -  ٣٠٠٠٠٠  )ب(استثمارات في الشركة التابعة 
٠  

-  

  ٣٤٤٦٦٧    ٩٦٦٧  ١١٥٠٠٠  ٢٢٠٠٠٠  )بالصافي(أصول ثابتة 
  ١٤٢٣٣٣    ٧٣٣٣  ٥٥٠٠٠  ٨٠٠٠٠  أصول غیر ملموسة

  ١٠٦٧٠٠٠          إجمالي األصول
            :االلتزامات وحقوق الملكیة

  ١١٠٠٠٠      ٤٠٠٠٠  ٧٠٠٠٠  دائنون
٢٢٠٠  ٢٢٠٠٠٠  ٧٦٠٠٠٠  رأس مال األسھم العادیة

٠٠  
  ٧٦٠٠٠٠  

ع      الوة إص      دار األس      ھم   
  العادیة

٥٠٠  ٥٠٠٠٠  ٨٠٠٠٠
٠٠  

  ٨٠٠٠٠  

٣٠٠  ٣٠٠٠٠  ٦٠٠٠٠  أرباح محتجزة
٠٠  

  ٦٠٠٠٠  

  ٥٧٠٠٠  ٥٧٠٠٠        حقوق األقلیة
إجم      الي االلتزام      ات وحق      وق    

  الملكیة
        ١٠٦٧٠٠٠  

  :لھا التابعة والشركة ) أ ( شركة :ثالثًا
  قائمة المركز المالي المجمعة

  ٢٠/٣/٢٠١١في 
    :األصول

  ٢١٠٠٠٠  نقدیة
  ٢٠٥٠٠٠  مخزون سلعي

  ١٦٥٠٠٠  استثمارات في أوراق مالیة طویلة األجل
  ٣٤٤٦٦٧  )بالصافي(أصول ثابتة 

  ١٤٢٣٣٣  أصول غیر ملموسة
  ١٠٦٧٠٠٠  إجمالي األصول
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    :االلتزامات وحقوق الملكیة
  ١١٠٠٠٠  دائنون

  ٧٦٠٠٠٠  رأس مال األسھم العادیة
  ٨٠٠٠٠  عالوة إصدار األسھم العادیة

  ٦٠٠٠٠  أرباح محتجزة
  ٥٧٠٠٠  دائنون

    حقوق األقلیة
  ١٠٦٧٠٠٠  إجمالي االلتزامات وحقوق الملكیة

  نــاریـــــتم
  ):١(مترين  رقم 

م ن  % ١٠٠اإلخ الص ب شراء    قامت شركة  ١٥/٤/٢٠١١في  
 المرك   ز الم   الي تيوفیم   ا یل   ي ق   ائم األس   ھم العادی   ة ل   شركة ال   صبر،  

  :لشركتین في ذلك التاریخل
  شركة الصبر  شركة اإلخالص  بیــــــــــــــــــان

      :األصول
  ١٣٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠٠  نقدیة

  ٤٠٠٠٠  ١٢٠٠٠٠  مخزون سلعي
  -  ٣٤٠٠٠٠  استثمارات في الشركة التابعة

  ١٥٠٠٠٠  ٥٦٠٠٠٠  )بالصافي(أصول ثابتة 
  ٣٢٠٠٠٠  ١٢٧٠٠٠٠  

      :االلتزامات وحقوق الملكیة
  ٥٠٠٠٠  ٧٠٠٠٠  دائنون

  ٢٠٠٠٠٠  ٨٨٠٠٠٠  سھم العادیةرأس مال األ
  ٣٠٠٠٠  ١٤٠٠٠٠  عالوة إصدار أسھم عادیة

  ٤٠٠٠٠  ١٨٠٠٠٠  أرباح محتجزة
  ٣٢٠٠٠٠  ١٢٧٠٠٠٠  

) ال  صبر(ف إذا علم ت أن الق یم العادل  ة ألص ول ال شركة التابع ة       
ف   ي ) ٥٥٠٠٠(تع  ادل الق   یم الدفتری  ة لھ   ا م  ا ع   دا المخ  زون ال   سلعي     

  ).١٨٠٠٠٠(افي األصول الثابتة بالص

  :ملطلوبا
 .إجراء قیود االستبعاد والتسویة )١
 .١٥/٤/٢٠١١إعداد ورقة العمل في  )٢
  .تصویر قائمة المركز المالي المجمعة في ذلك التاریخ )٣
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  ):٢(مترين  رقم 
، وب   افتراض أن ش   ركة  )١(بیان   ات التم   رین رق   م   باس   تخدام 

م   ن األس   ھم العادی   ة لل   شركة التابع   ة % ٧٥اإلخ   الص قام   ت ب   شراء 
  ).الصبر(

  :وباملطل
 .إجراء قیود االستبعاد والتسویة )١
 .١٥/٤/٢٠١١إعداد ورقة العمل في  )٢
  .تصویر قائمة المركز المالي في ذلك التاریخ )٣

  ):٣(مترين  رقم 
من % ١٠٠الكلمة الطیبة بشراء  قامت شركة ١/٧/٢٠١١في  

األس  ھم العادی  ة ل  شركة الف  ردوس، وفیم  ا یل  ي ق  ائمتي المرك  ز الم  الي       
  :یخللشركتین في ذلك التار

الكلمة شركة   بیـــــــــــــان
  الطیبة

شركة 
  الفردوس

      :األصول
  ١٢٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠٠  نقدیة

  ١٤٠٠٠٠  ٢٤٠٠٠٠  مخزون سلعي
  -  ٦٠٠٠٠٠  استثتمارات في الشركة التابعة

  ٢٣٠٠٠٠  ٤٢٠٠٠٠  )بالصافي(مباني 
  ١١٠٠٠٠  ١٤٠٠٠٠  )بالصافي (أثاث

  ٦٠٠٠٠٠  ١٧٠٠٠٠٠  إجمالي األصول
      :قوق الملكیةااللتزامات وح
  ٨٠٠٠٠  ١٤٠٠٠٠  أوراق دفع

  ٣٦٠٠٠٠  ١٢٨٠٠٠٠  رأس مال األسھم العادیة
  ١٠٠٠٠٠  ١٦٠٠٠٠  عادیةالسھم األعالوة إصدار 
  ٦٠٠٠٠  ١٢٠٠٠٠  أرباح محتجزة

  ١٧٠٠٠٠٠  ١٧٠٠٠٠٠  

  :فإذا علمت أن القیم العادلة ألصول شركة الصبر كما یلي
  ١٢٠٠٠٠   نقدیة 

  ١٧٠٠٠٠  مخزون سلعي 
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  ٢٨٠٠٠٠  )بالصافي(ني مبا
  ١٤٠٠٠٠  )بالصافي(أثاث 

  :املطلوب
 .إجراء قیود االستبعاد والتسویة )١
 .١/٧/٢٠١١إعداد ورقة العمل في  )٢
  .تصویر قائمة المركز المالي المجمعة في ذلك التاریخ )٣

  ):٤(مترين  رقم 
، وب   افتراض أن ش   ركة  )٣(باس   تخدام بیان   ات التم   رین رق   م   

  . من األسھم العادیة لشركة الصبر%٩٠الكلمة الطیبة قامت بشراء 

  :املطلوب
 .إجراء قیود االستبعاد والتسویة )١
 .١/٧/٢٠١١إعداد ورقة العمل في  )٢
  .تصویر قائمة المركز المالي المجمعة في ذلك التاریخ )٣
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U  

، "النظم المحاسبیة ف ي المن شآت المتخص صة     "أحمد الخطیب،   . د ) ١(
 .٢٠٠٣القاھرة، بدون ناشر، 

المحاس بة  "عب د الوھ اب ن صر عل ي،         . أحمد بسیوني ش حاتھ، د    . د ) ٢(
المالی   ة المتقدم   ة وفق   ًا لمع   اییر المحاس   بة الدولی   ة واألمریكی   ة   

 .٢٠٠٧الدار الجامعیة، : ، اإلسكندریة"والعربیة
، "دراس ات ف ي المحاس بة المالی ة المتقدم ة       "السقا،  السید أحمد   . د ) ٣(

 .٢٠١٠طنطا، بدون ناشر، 
: ، عمان"المحاسبة المالیة المتقدمة"حسین القاضي وآخرون،   . د ) ٤(

 .٢٠٠٧دار الثقافة، 
ت   امر س   عید عب  د الم   نعم محم   د،  . س  عید عب   د الم   نعم محم  د، د  . د ) ٥(

 .٢٠٠٩شركة القصر، : القاھرة
م  دخل معاص  ر ف ي المحاس  بة المالی  ة  "كم ال ال  دین ال دھراوي،   . د ) ٦(

 .٢٠٠٤الدار الجامعیة، : ، اإلسكندریة"المتقدمة
، "المحاس  بة المالی  ة المتقدم  ة  "محم  ود إب  راھیم عب  د ال  سالم،    . د ) ٧(

  .١٩٩٨مطبعة اإلشعاع الفنیة، : اإلسكندریة
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