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  شكر وتقدير
  

الطرق المؤدية إلى التعليم العـالى      "يتقدم منسق المشروع بالنيابة عن إدارة مشروع        

ألمريكية لتقديمها الدعم للتعليم العالى     ، بخالص شكره وتقديره لمؤسسة فورد ا      "بمصر

ويتقـدم فريـق إدارة     .  والدراسات العليا واألنشطة البحثية والتدريبية فـى مـصر        

إيما باليفير، مدير مكتب مؤسـسة      / المشروع أيضا بخالص الشكر والتقدير للدكتورة     

العـاملين  دينا الخواجة، مدير برامج التعليم العالى وجميع        / فورد بالقاهرة والدكتورة  

 لمساندة هـذا المـشروع الـذى توجـت           وافرٍ معنيين بالمكتب الذين ساهموا بجهدٍ    ال

إنجازاته بموافقة المركز الرئيسى لمؤسسة فورد بنيويورك على االستمرار فى تمويله     

  .وتنفيذ المرحلة الثانية
  

وعين القاهرة،  : ونتقدم بالشكر والتقدير إلى السادة المشاركين فى المشروع بجامعات        

شمس، وأسيوط، وحلوان، والمنيا، وجنوب الوادى، والفيوم، وبنى سويف، وسوهاج؛          

      ا فـى تنفيـذ   الذين ساهم بعضهم فى تنفيذ مرحلته األولى واالنتقالية ويساهمون جميع

كما أن الشراكة مع المجلس القومى      . المرحلة الثانية للمشروع على المستوى القومى     

 وإلـى تنـوع     ، أدت إلى ضخ أفكار ومقترحات جديدة      للمرأة وجمعية جيل المستقبل   

المستفيدين من خدمات وأنشطة المشروع، بحيـث شـملت العديـد مـن الطـالب               

  .والخريجين من الجامعات المصرية
  

وأخيرا، نتوجه بخالص الشكر والعرفان لجميع أعـضاء لجنـة تـسيير المـشروع              

ن واستـشاريى المـشروع     والمؤلفين والمنسقين والمدربين والمقيمين والمحاضـري     

والفرق اإلدارية المعاونة بكافة المحافظات، وجميعهم تم اختيارهم بعناية حتى يتسنى           

تنفيذ المشروع، بجميع مراحله المتعددة، بالنجاح الذى يليق به، على المستوى القومى          

  .وبمعايير الجودة العالمية
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  أعضاء لجنة تسيير المشروعالسادة 
 

  الجهة  فةالوظي  االسممسلسل

  منسق المشروع  محسن المهدى سعيد. د.أ  ١
   القاهرةجامعة

  المجلس القومى للمرأة

  جامعة القاهرة  رئيس جامعة القاهرة  على عبدالرحمن. د.أ  ٢

  عين شمسجامعة   رئيس جامعة عين شمس  على العبد. د.أ  ٣

  جامعة أسيوط  رئيس جامعة أسيوط  عزت عبداهللا. د.أ  ٤

  جامعة حلوان  رئيس جامعة حلوان  دعبدالحى عبي. د.أ  ٥

  جامعة المنيا  رئيس جامعة المنيا  ماهر جابر. د.أ  ٦

  جامعة جنوب الوادى  رئيس جامعة جنوب الوادى  عباس منصور. د.أ  ٧

  جامعة الفيوم  رئيس جامعة الفيوم  جالل سعيد. د.أ  ٨

  جامعة بنى سويف  رئيس جامعة بنى سويف  أحمد محمد رفعت. د.أ  ٩

  جامعة سوهاج  رئيس جامعة سوهاج  مصطفى كمال. د.أ  ١٠

  جامعة المنيا  رئيس جامعة المنيا السابق  عبدالمنعم البسيونى. د.أ  ١١

  عبدالمتين موسى. د.أ  ١٢
رئيس جامعة جنوب الوادى 

  السابق
  جامعة جنوب الوادى

  مؤسسة فورد  العاليمديرة برامج التعليم   دينا الخواجة. د.أ  ١٣

  المجلس القومى للمرأة  مقرر لجنة التعليم والتدريب  هدى رشاد. د.أ  ١٤

  جمعية جيل المستقبل  نائب رئيس مجلس اإلدارة  معتز األلفى. أ  ١٥

  سمير شاهين. د.أ  ١٦
 جامعة –عميد كلية الهندسة 

  القاهرة
  القاهرةهندسة 

  سعيد مجاهد. د.أ  ١٧
مدير مركز تطوير الدراسات 

  العليا والبحوث
  القاهرةهندسة 

  جامعة القاهرة  مدير المشروع  سيد كاسب. د  ١٨
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 مقدمة الناشر
  

يمثل مركز تطوير   و  والتدريب المستمر،  جامعة القاهرة رائدة فى مجال التعليم     ب كلية الهندسة    دعت

 دعائم المراكز البحثيـة الموجـودة بكليـة         ىحدإالدراسات العليا والبحوث فى العلوم الهندسية       

 بالتعاون مع منظمتى اليونسكو واليونيدو التـابعتين        ١٩٧٤كز عام   مرالتم تأسيس   ولقد  . الهندسة

، ال تهـدف    وحدة ذات طابع خاص   ك وحتى اآلن يعمل المركز      ١٩٨٤ ومنذ عام    .لألمم المتحدة 

تنميـة  التى تهـدف إلـى      ضمن خطة جامعة القاهرة     ألنشطتها  إلى الربح، وتقوم بتمويل ذاتى      

  .المجتمع
  

 كما يقـوم بـإجراء األبحـاث        ،رات الفنية فى جميع التخصصات    ستشاويقوم المركز بتقديم اال   

والهيئـات الحكوميـة    القطاعين العام والخـاص     التطبيقية فى المجاالت التى تطلبها مؤسسات       

يقـوم بإعـداد    و. إلخ...وإجراء دراسات الجدوى وتقييم األصول وخطوط اإلنتاج للمشروعات       

كما أن المركز يقوم بعقد دورات تدريبيـة        . تصميمات المعدات والنظم واإلشراف على تنفيذها     

  .ضمن برامج متكاملة للتعليم المستمر والتدريب على التكنولوجيات المتقدمة
  

منحة دولية متعاقد عليها بـين جامعـة        فهو  " الطرق المؤدية إلى التعليم العالى    "مشروع  أما عن   

ويـدير  . وحديثى التخرج ويهدف المشروع إلى تنمية مهارات الطالب        ؛القاهرة ومؤسسة فورد  

طبقـا    جامعـة القـاهرة    –هذا المشروع مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث بكلية الهندسة          

 ١٣بتـاريخ    ١٩١٢ – ١٠٢٠منحة رقـم    تفاقية الموقعة بين جامعة القاهرة ومؤسسة فورد        لال

ـ   ٢٠٠٥ سبتمبر   ١٦ بتاريخ   ١- ١٩١٢– ١٠٢٠، والمنحة رقم    ٢٠٠٢سبتمبر   ة ، وكذلك اتفاقي

  .٢٠٠٦ يوليو ٢٧ الموقعة بتاريخ ٢- ١٩١٢ – ١٠٢٠المرحلة الثانية منحة رقم 
  

صـدار  إنشر العلم والمعرفة للمساهمة فى تنمية المجتمع، تقـرر           المركز فى    وسيرا على نهج  

 بهـدف   ، من أجل المشروع   االمقررات التدريبية التى تم تأليفها خصيص     نسخة باللغة العربية من     

  .العلمية بمصرإثراء المكتبات 
  سعيد محمد مجاهد. د

  مركز تطوير الدراسات العليا والبحوثمدير 

   جامعة القاهرة–كلية الهندسة  - فى العلوم الهندسية

  ٢٠٠٧           مارس 



  د   
 



  ه   
 

  

  المشروعتقديم إدارة 
  

منحة دولية متعاقد عليها بين جامعة هو " الطرق المؤدية إلى التعليم العالى"مشروع 

ويهدف المشروع إلى رفع مهارات الطالب والخريجين من  ؛ؤسسة فوردالقاهرة وم

 وصقل مهاراتهم بما مساعدتهم على االندماج السريع فى المجتمعالجامعات المختلفة ل

ويدير المشروع مركز تطوير الدراسات .  يتناسب مع حاجة البحث العلمى وسوق العمل

جامعات القاهرة، : ، ويشارك فى المشروع جامعة القاهرة–العليا والبحوث بكلية الهندسة 

وعين شمس، وأسيوط، وحلوان، والمنيا، وجنوب الوادى، والفيوم، وبنى سويف، 

  .وسوهاج، باإلضافة إلى المجلس القومى للمرأة وجمعية جيل المستقبل

  

وفى إطار إعداد وتطوير مقررات تدريبية لتنمية مهارات الخريجين قامت لجنـة تـسيير              

بتحديد المهارات األساسية الالزمة لخريج الجامعة لسد الفجـوة         رحلته األولى   بمالمشروع  

 لذا تم التعاقـد     . وبين إمكانيات الطالب عند التخرج     حتياجات البحث العلمى والمجتمع   ابين  

 وتدريس مقررات تدريبية تهدف إلى رفع مهارات خريجى         إلعدادمع أساتذة متخصصين    

  :ة عدة وهىمن خالل برامج تدريبيالجامعات 
  .تنمية مهارات البحث العلمى -٢          . التفكير واإلدارةتنمية مهارات -١

  . تنمية مهارات التدريس لمدرسى الثانوى-٤.    اكتساب المهارات األساسية لمجال األعمال-٣

  .تنمية المهارات القيادية -٦             .تدريب المدربين -٥

  

طبقًا لنظام جودة شامل، معتمـدا علـى        " عليم العالى الطرق المؤدية إلى الت   "يعمل مشروع   

التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتطوير وقياس العائد منه، ويتم تطويره من خالل تقييم كـل              

المشاركين بالنشاط لكل العناصر به، وتأخذ إدارة المشروع كافة المالحظات فى االعتبار            

ولذا وبعد أن   .  ر، ويتم هذا بصورة مستمرة    عند إعادة التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتطوي     

 باللغة اإلنجليزيـة فـى مرحلتـه األولـى          ١٧ كتابا منهم    ٢٠قام المشروع بتأليف ونشر     

 ١٨بتأليف ونـشر    ) ٢٠١٠-٢٠٠٦(، يقوم المشروع فى مرحلته الثانية       )٢٠٠٥-٢٠٠٢(



  و   
 

 وبهـدف   ،راتكتابا باللغة العربية تلبيةً لرغبة العديد من المتدربين ومقيمى هـذه الـدو            

يجـرى اآلن إدراج بعـض المقـررات        و .استمرارية االستفادة من مخرجات المـشروع     

التدريبية بالمشروع ضمن المقررات الدراسية الرسمية التى تدرس بالكليات، وكذلك إنشاء           

  .برنامج متخصص للتدريب االلكترونى

  

إدارة التعـاون بـين      باإلضافة إلى كونها ثمرة من ثمار        –ؤكد أن هذه النسخة     نود أن   نو

ليست مجـرد ترجمـة حرفيـة للنـسخة          – المشروع والسادة المؤلفين منذ عدة سنوات     

االنجليزيـة  الهنات والمالحظات فـى النـسخة       السادة المؤلفون   اإلنجليزية، وإنما تدارك    

 بصورة  تم تقديمها للمتدرب باللغة العربية    ، وقد    وتم إضافة العديد من األجزاء فيها      السابقة

طة وواضحة دون الدخول فى تفاصيل أو قضايا خالفية، مع محاولة تغطية جوانـب              مبس

  . المتعددةالموضوع

  

لمكتبـات  فى مرحلتـه األولـى      هداء نسخة كاملة من كافة مطبوعات المشروع        إ وكما تم 

فسوف تقوم إدارة المشروع بـنفس العمـل فـى            ومكتبات المهتمين،  الجامعات المصرية 

عملية التطوير مستمرة مـن     مما هو جدير بالذكر أن      و. لفات العربية المرحلة الثانية للمؤ  

 باللغة العربيـة     وكذلك من حيث زيادة عدد المقررات      ،حيث الشكل والمضمون لكل مقرر    

  .أو اإلنجليزية

  

وب وعمل دائم   ءالمؤلفين والزمالء الذين ساهموا بجهد د     الختام نشكر السادة األساتذة      فىو

 واآلراء  المخلـص ، ونقدر الجهـد      ليكون بين أيديكم اآلن    الكتابا   هذ ينشرال ينقطع حتى    

  .السديدة لكل أعضاء لجنة تسيير المشروع واالستشاريين

  

  محسن المهدى سعيد. د                     سيد كاسب. د

  

  منسق المشروع                 مدير المشروع
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  فهرس المحتويات
  

  

  ١  النتائج التعليمية المستهدفة
  ٣  تقديم
  ٥  اإلطار العلمى والعملى للمحاسبة :صل األولالف

  ٥  مقدمة
  ٥  مفهوم المحاسبة وأهدافها ١-١
  ٩  المصطلحات والمفاهيم المحاسبية ٢-١
  ١٠   دليل الحسابات٣-١
  ١١  اإلجراءات المحاسبية ٤-١

  ١٣  معايير المحاسبة :الفصل الثانى
  ١٣  مقدمة

  ١٣  )١(المعيار المحاسبى المصرى رقم  ١-٢
  ٣٩  )٢(المعيار المحاسبى المصرى رقم  ٢-٢
  ٣٩  )٤(المعيار المحاسبى المصرى رقم  ٣-٢
  ٤٥  )٥(المعيار المحاسبى المصرى رقم  ٤-٢
  ٥٦  )٧(المعيار المحاسبى المصرى رقم  ٥-٢
  ٦٠  المعدل) ١٠(المعيار المحاسبى المصرى رقم  ٦-٢
  ٦٣  )١١(رقم المعيار المحاسبى المصرى  ٧-٢
  ٧٠  )١٢(يار المحاسبى المصرى رقم المع ٨-٢
  ٧٦  )١٣( المصرى رقم ىمعيار المحاسبال ٩-٢
  ٧٩  )١٤(المعيار المحاسبى المصرى رقم  ١٠-٢
  ٨٢  )١٦(المعيار المحاسبى المصرى رقم  ١١-٢
  ٨٦  )٢٠( المصرى رقم ىمعيار المحاسبال ١٢-٢

  ٩٣  النظام المحاسبى لمشاريع البحوث :الفصل الثالث
  ٩٣  مقدمة

  ٩٣  أهداف النظام المحاسبى لمشاريع البحوث ١-٣
  ٩٣  المجموعة الدفترية والمستندية للنظام المحاسبى ٢-٣
  ٩٧  اإلجراءات المحاسبية ٣-٣



  ح   
 

 
 ١٠١  المحاسبة عن عوائد تطبيق نتائج الدراسات والبحوث :رابعالفصل ال
  ١٠١  مقدمة

  ١٠١  هاج ونواتهامفهوم المشروعات البحثية وطبيعة عوائد ١-٤
  ١٠٢   أساليب القياس والتقييم المحاسبى لعوائد المشروعات البحثية٢-٤
  ١٠٣   التحاسب عن عوائد ونتائج تطبيق البحوث٣-٤

 ١٠٥  داريةاستخدام المعلومات المحاسبية فى اتخاذ القرارات اإل :الفصل الخامس
  ١٠٥  مقدمة

  ١٠٦  )لمحاسبىالتفسير ا(طبيعة عملية اتخاذ القرارات اإلدارية  ١-٥
  ١١٢   وعالقته بالمعلومات المحاسبيةداريةنموذج اتخاذ القرارات اإل ٢-٥
  ١١٧  دارية التحليل الكمى التخاذ القرارات اإل٣-٥
  ١١٧  التجريد ضرورى فى عملية اتخاذ القرارات ٤-٥
 واختبار  فروض حل المشكلة الخاصة بالقرار إعداد معلومات التحاور مع٥-٥

  روضفلنتائج تلك ا
١٢٠  

  ١٢٣  المراجع

  

  فهرس االشكال
  

  ١٠٢  اه ونواتجهامفهوم المشروعات البحثية وطبيعة عوائد) ١-٤(شكل 

  ١١٣  إجراءات إعداد نماذج اتخاذ القرارات: )١-٥(شكل 
  



  النتائج التعليمية المستهدفة   وصنع القراردارةالمحاسبة لإل :٣٣/١ك 

 

 ١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  

  النتائج التعليمية المستهدفة
  

لمهنيـة  ج والمهـارات التعليميـة وا     ائبعد دراستك لهذا المقرر يمكنك أن تحصل على النت        

  :التالية

مـن غيـر    فـراد   الحصول على حجم من المعلومات المحاسبية التـى تمكـن األ           •

  . من تفهم التقارير والمعلومات المحاسبيةنالمحاسبي

 . المختلفةداريةالتأهيل الستخدام البيانات المحاسبية فى مجال اتخاذ القرارات اإل •

ة عـن مـشاريع البحـوث       الحصول على المعرفة العلمية والتطبيقية لنظم المحاسب       •

 .والدراسات

  .اكتساب مهارات تطبيق معايير المحاسبة الدولية والمصرية •

 .اكتساب مهارات تقييم تكلفة وعائد مشاريع البحوث والدراسات •

  

  



     وصنع القراردارةالمحاسبة لإل :٣٣/١ك 

 

 ٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  



  يمقدت   وصنع القراردارةالمحاسبة لإل :٣٣/١ك 

 

 ٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  

 تقديم
  

  

تعتبر المحاسبة علم من العلوم االقتصادية االجتماعية والتى يتم تطبيقهـا فـى كافـة األنـشطة                 

  .مية، واالجتماعية العامةاالقتصادية، والخد

  

للقائمين و إلى توفير المعلومات الالزمة لمتخذى القرارات،        - ى بشكل رئيس  - وتهدف المحاسبة 

  . المشروعات االقتصادية والبحثيةإدارةعلى 

  

ولقد انفردت المحاسبة بقابليتها للتطبيق فى كافة األنشطة، وتتناول الدراسة فى هـذا اإلصـدار               

             "محاسـبة البحـوث   " أو مـا يطلـق عليـه         ، فـى مجـال المـشروعات البحثيـة        تطبيقات المحاسبة 

Research Accountingوتم تبويب  .دارية المحاسبية التخاذ القرارات اإل توضيح األساليبكذلك، و

  :اآلتيةفصول الذلك اإلصدار فى 

  . اإلطار العلمى والعملى للمحاسبة:الفصل األول

  .المحاسبة معايير :الفصل الثانى

  . النظام المحاسبى لمشاريع البحوث:الفصل الثالث

  . المحاسبة عن عوائد تطبيق نتائج الدراسات والبحوث:الفصل الرابع

  .دارية استخدام المعلومات المحاسبية فى اتخاذ القرارات اإل:الفصل الخامس

  



     وصنع القراردارةالمحاسبة لإل :٣٣/١ك 

 

 ٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  



  اإلطار العلمى والعملى للمحاسبة   وصنع القراردارةالمحاسبة لإل :٣٣/١ك 

 

 ٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  

  الفصل األول

  اإلطار العلمى والعملى للمحاسبة
  

  

  مقدمة
  

التـى  ،  المحاسبة فى المجاالت المختلفة على مجموعة من األسس العلمية والعملية          تطبيق   مديعت

 واالسـتراتيجية   داريـة تمكن المحاسبين من إعداد المعلومات المحاسبية الالزمة لمتخذى القرارات اإل         

  .المختلفة

وذلك بغـرض بيـان     ؛  ويتناول الفصل األول بالدراسة توضيح اإلطار العلمى والعملى للمحاسبة        

  .المقومات الرئيسية لتطبيق النظم المحاسبية المختلفة

  :لذا، تم تبويب الفصل األول على الوجه التالى

  . مفهوم المحاسبة وأهدافها:الًأو

المصطلحات والمفاهيم: اثاني.  

  .دليل الحسابات: اثالثً

اإلجراءات المحاسبية:ارابع .  

  

  

   مفهوم المحاسبة وأهدافها١-١
  

  سبة ومبادئهامفهوم المحا ١-١-١

التـى  ، يتم تعريف المحاسبة بأنها مجموعة من المبادئ العلمية، والمفاهيم واإلجراءات المحاسبية          

ومن أهم المبادئ العلمية     .يتم االعتماد عليها فى وصف األنشطة المختلفة وتقييم نتائجها فى شكل مالى           

  :ما يلىالمحاسبية 

   مبدأ القياس النقدى-أ

ولقد .  لهاا هى الوحدة التى يتم إعداد المعلومات المحاسبية وفقMoney Unitًتعتبر وحدة النقود 

تم اختيار هذه الوحدة لتحقيق التجانس فى طبيعة المعلومات التى يتم إنتاجهـا عـن طريـق النظـام                   

  .المحاسبى الذى يتم تطبيقه



  اإلطار العلمى والعملى للمحاسبة   وصنع القراردارةالمحاسبة لإل :٣٣/١ك 

 

 ٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

   مبدأ الفترة المحاسبية-ب

 ما تكون هذه الفترة إثنـى عـشر         اوغالب - نةيتم إعداد المعلومات المحاسبية عن فترة مالية معي       

ةً ويطلق على هـذه الفتـرة عـاد        ، المتابعة والتقييم المستمر لألنشطة والمشروعات     من أجل  – اشهري 

  ".Accounting Periodالفترة المحاسبية "صطلح م

  اإليرادية والمصروفات الرأسمالية مبدأ التفرقة بين المصروفات -ج

فاقها خالل فتـرة محاسـبية معينـة،        نالتى يتم ا  تلك المصروفات    راديةاإليبالمصروفات  يقصد  

 فهى عبارة عن Capital Expensesالمصروفات الرأسمالية أما  . الفترةنفسواالستفادة منها خالل 

تلك المصروفات التى يتم إنفاقها خالل فترة محاسبية معينة واالستفادة من عوائدها خالل عدة فتـرات                

أمـا المبلـغ الـذى يـسدد         .ا رأسمالي ا المسدد مقابل شراء آالت ومعدات يعتبر مصروفً       فالمبلغ .قادمة

، كذلك المرتبات واألجـور، ومـصروفات الميـاه    ا إيرادياألغراض صيانة هذه اآلالت يعتبر مصروفً  

  . ومصروفات تشغيل الحواسب اآللية،والكهرباء

سنة مالية واحدة كحد أقصى، أمـا فتـرة         وتتحدد فترة استخدام المصروفات الجارية بما يعادل        

استخدام المصروفات الرأسمالية واالستفادة منها فهى تتجاوز السنة المالية وتكون فى المتوسط خمـس              

وهناك نوع آخر من المصروفات والذى تتم االستفادة منها على مدار فترة من سـنتين إلـى                  .سنوات

  .Foundation Expensesثالث سنوات مثل مصروفات التأسيس 

   مبدأ إهالك األصول الثابتة-د

تعتمد الشركات الصناعية والتجارية والخدمية على استخدام اآلالت والمعدات واألثاث والمبـانى            

ولما كانت المبالغ التى تقوم بسدادها هـذه        . والسيارات والمرافق فى تصنيع المنتجات وتقديم الخدمات      

 بينما تظل هذه األصول فى تقديم إنتاجها لفتـرة سـنوات            ،الشركات يتم سدادها أو تحملها دفعة واحدة      

يطلـق  لذا  . تكوينها المادى الذى يستمر خالل فترة العمر اإلنتاجى لكل أصل منها          ل وذلك   ،مالية متتالية 

  ."Fixed Assetsاألصول الثابتة "صطلح معلى مثل هذه األصول 

  

 فإنـه  ،التى استفادت من كل أصل منهارض تحميل التكلفة اإلجمالية على الفترات المحاسبية  غوب

  .يتم توزيع تكلفته على هذه الفترات باستخدام إحدى الطرق المتعارف عليها إلهالك هذه األصول

  :ىمايلومن أهم هذه الطرق 

  طريقة القسط الثابت •

  لهذه الطريقة فإن التكلفة اإلجمالية لألصل الثابت يتم تخفيض قيمتها بالمبلغ الخاص بقيمة             اوطبقً

  ثم توزيع المبلغ المتبقى على سنوات العمر اإلنتاجى لألصل         ،النفاية أو الخردة المتبقية من ذلك األصل      

  .بالتساوى

  



  اإلطار العلمى والعملى للمحاسبة   وصنع القراردارةالمحاسبة لإل :٣٣/١ك 

 

 ٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  :مثال تطبيقى

 قامت الشركة المصرية للصناعات المعدنيـة بـشراء آالت ومعـدات قيمتهـا              ١/١/٢٠٠٦فى  

 سنوات، وتم تقدير    ١٠ت بما يعادل     جنيه، وتم تقدير العمر اإلنتاجى لهذه اآلالت والمعدا        ٥,٣٠٠,٠٠٠

  . جنيه٥٠٠٠٠القيمة المتبقية لها كخردة بمبلغ 

قسط إهالك اآلالت والمعدات عن كل سنة من سنوات العمـر اإلنتـاجى باسـتخدام               تحديد  : فالمطلوب

  .طريقة القسط الثابت

٥٠,٠٠٠–٥,٣٠٠,٠٠٠  
  =قسط اإلهالك السنوى لآلالت والمعدات 

  ات سنو١٠
   جنيه٥٢٥٠٠٠=

 
  طريقة القسط المتناقص •

. قيمة اإلهـالك الـسنوى    تحديد   عندتعتمد طريقة القسط المتناقص على القيمة الصافية لألصل الثابت          

 منها أقساط ا التكلفة األصلية أول الفترة مخصومNet Book Valueويقصد بالقيمة الدفترية الصافية 

  .”Accumulated Depreciation“" مجمع اإلهالك"اإلهالك السابقة أو ما يطلق عليه 

  

  :مثال تطبيقى

 قامت الشركة العربية للصناعات الغذائية باقتناء خط إنتاجى آلى تكلفته األصلية            ١/١/٢٠٠٦فى  

  ).قسط متناقص (سنويا% ١٠ استهالكه بمعدل دارة ولقد قررت اإل، جنيه١٦٠٠٠٠٠

 القسط المتناقص عـن الـثالث سـنوات         قسط اإلهالك لخط اإلنتاج باستخدام طريقة     تحديد   :فالمطلوب

  .األولى

١٠  
   ×١٦٠٠٠٠٠= إهالك خط اإلنتاج عن السنة األولى 

١٠٠  
   جنيه١٦٠٠٠٠= 

١٠  
  ×) ١٦٠٠٠٠٠ – ١٦٠٠٠٠٠= (إهالك خط اإلنتاج عن السنة الثانية 

١٠٠  

   جنيه١٤٤٠٠٠  =           

١٠  
  ×١٢٩٦٠٠٠=١٤٤٠٠٠–١٤٤٠٠٠٠=اإلهالك عن السنة الثالثة

١٠٠  
   جنيه١٢٩٦٠٠= 

 
  طريقة إعادة التقدير •

. يتم استخدام هذه الطريقة فى حالة عدم إمكانية تحديد معدالت ثابتة إلهالك أحد األصول الثابتة              

وتقوم هذه الطريقة علـى      . آالت ومعدات شركات المقاوالت والعدد واألدوات بالمصانع المختلفة        :مثل



  اإلطار العلمى والعملى للمحاسبة   وصنع القراردارةالمحاسبة لإل :٣٣/١ك 

 

 ٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

إيجاد الفرق بين رصيد األصل الثابت أول المدة وبـين          إهالك األصل الثابت عن طريق      تحديد  أساس  

  .رصيده آخر المدة

  

  :مثال تطبيقى

، ١/١/٢٠٠٥ جنيـه فـى      ٨٢٠٠٠٠بلغ رصيد آالت ومعدات الشركة المصرية للمقاوالت مبلغ         

  .٣١/١٢/٢٠٠٥ جنيه فى ٤٦٠٠٠٠ومبلغ 

قسط اإلهالك لـآلالت     .ر باستخدام طريقة إعادة التقدي    ٢٠٠٥قسط اإلهالك عن عام     تحديد   :فالمطلوب

  :والمعدات

   جنيه٨٢٠٠٠٠  ١/١/٢٠٠٥رصيد 

   جنيه٤٦٠٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٥رصيد 

   جنيه١٨٠٠٠٠  قسط اإلهالك

  

   مبدأ تحقق اإليراد-هـ

يتحقق اإليراد فى المحاسبة بحدوث واقعة البيع أو تقديم الخدمة، ولذا، فإن التعاقد علـى تقـديم                 

اإليراد، بينما إجراء وتنفيذ عملية توريد السلعة أو تقـديم الخـدمات            خدمة أو بيع سلعة معينة ال يحقق        

  .يؤدى إلى زيادة إيرادات الشركة أو المؤسسة

  

  :مثال تطبيقى

 مليون جنيـه    ١٥جية عقود مع بعض عمالئها قيمتها       يأبرمت الشركة المصرية للصناعات النس    

  .قداتها مع عمالئهامن تعا% ٣٠ قامت الشركة بتوريد ١٥/٤/٢٠٠٦وفى . ٢٠٠٦عن عام 

  ١٥/٤/٢٠٠٦ تحديد اإليرادات التى يتم احتسابها للشركة حتى :فالمطلوب

  :١٥/٤/٢٠٠٦إيرادات الشركة حتى 

   جنيه٤٥٠٠٠٠٠% = ٣٠ × ١٥٠٠٠٠٠٠=   

  

  بدأ االستحقاقم -و

 طالما تم تحققه خالل السنة المالية       Recognizedيقصد بذلك المبدأ أن اإليراد يتم االعتراف به         

صرف النظر عن تحصيل اإليرادات، كما يتم االعتراف بالمصروفات عندما تـستحق المـصروفات              ب

  .المصروفاتهذه بصرف النظر عن سداد 

  

  



  اإلطار العلمى والعملى للمحاسبة   وصنع القراردارةالمحاسبة لإل :٣٣/١ك 

 

 ٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  :مثال تطبيقى

، ٢٠٠٥ جنيه، وذلك عام     ٦٠٠٠٠٠مبلغ  قامت شركة العبور بتوريد منتجاتها إلى أحد العمالء ب        

 جنيه  ٣٥٠٠٠داد قيمة مصروفات الصيانة بمبلغ      من قيمة التوريدات، كما قامت بس     % ٤٠وتم تحصيل   

  . جنيه١٢٠٠٠على أن تقوم بسداد باقى المستحق على الشركة بمبلغ 

  .٢٠٠٥ تحديد إيرادات الشركة ومصروفاتها عن عام :فالمطلوب

   جنيه٦٠٠٠٠٠ = ٢٠٠٥اإليرادات عن عام   

   جنيه٤٧٠٠٠ = ١٢٠٠٠ + ٣٥٠٠٠ = ٢٠٠٥المصروفات عن عام   

من مبدأ االسـتحقاق  اواستثناء Accrual Basis      فـإن المبـدأ المحاسـبى الواجـب التطبيـق 

وذلك باعتبار أن كافة العمليـات التـى تـتم    ؛ Cash Basisبالمشروعات البحثية هو األساس النقدى 

  . أى يتم سداد قيمتها فى الحال وبمجرد حدوثها،بالنسبة لهذه المشروعات تكون فى شكل نقدى

  

  اسبةأهداف المح ٢-١-١

توفير المعلومات المالية الالزمة لمعاونة متخذى القرارات فـى اتخـاذ القـرارات االسـتثمارية                -١

  .المختلفة

         قائمـة المركـز المـالى      : وتتكـون هـذه القـوائم مـن        ،إعداد مجموعة من القـوائم الماليـة       -٢

Financial Position ــدخل ــة ال ــشاط(، وقائم ــة الن ــة نتيج              ، Income Statement) قائم

                 حقــوق الملكيــة ، وقائمــةCash Flow Statementوقائمــة التــدفقات النقديــة   

Owner’s Equity Changes Statements.  

  .توفير المعلومات الخاصة بنتيجة أعمال المنشأة، ومركزها المالى عن فترة محاسبية معينة -٣

  

  

   المصطلحات والمفاهيم المحاسبية٢-١
  

  Assets                           األصول) ١(

، )إن وجـدت  ( فأى مشروع بحثى له أصول األجهزة والمبانى         ،األصول هى ممتلكات المشروع   

  .والسيارات، واآلالت والمعدات

  Liabilities                     الخصوم) ٢(

  .هى الديون المستحقة على المشروع

  



  اإلطار العلمى والعملى للمحاسبة   وصنع القراردارةالمحاسبة لإل :٣٣/١ك 

 

 ١٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  Revenues         ) الموارد(اإليرادات ) ٣(

  .هى التدفقات النقدية، واإليرادات اآلجلة الخاصة بمشروع معين

  Expenses                     النفقات ) ٤(

 المرتبات واألجور، ونفقات الكهرباء     :وهى كافة ما يتحمله المشروع فى سبيل تحقيق أهدافه مثل         

 وغيرها من بنـود     ،رش العمل والندوات  والمياه، واإليجارات، ومصروفات االنتقاالت، ومكافآت عقد و      

  .النفقات

  Net Income) الدخل الصافى(األرباح ) ٥(

أول الفترة مقارنة بذلك الرصـيد آخـر        ) حقوق المساهمية (هى الزيادة فى رصيد حقوق الملكية       

  .الفترة

  Losses                      الخسائر) ٦(

  .رنة برصيد هذه الحقوق أول المدةهى النقص فى رصيد حقوق الملكية آخر الفترة مقا

  

  

   دليل الحسابات٣-١
  

 بأنه األداة التى عن طريقها تتحدد أرصدة األصول والخـصوم           Accountيتم تعريف الحساب    

  .واإليرادات والنفقات لمشروع معين فى تاريخ معين أو فى نهاية الفترة

، والجانـب األيـسر     Debitلمـدين   يطلق عليه الجانب ا   و الجانب األيمن    :ويتكون الحساب من جانبين   

  :ويشمل دليل الحسابات ما يلى .Creditويطلق عليه الجانب الدائن 

   حسابات األصول-أ

  .األثاث/ حـ        .السيارات/ حـ    .اآلالت والمعدات/ حـ   

  .المدينين/ حـ       .النقدية بالبنك/ حـ      .األراضى/ حـ   

   حسابات الخصوم-ب

  .القروض من البنوك/ حـ      .الدائنون/ حـ   

   حسابات المصروفات-ج

  .مصروفات انتقاالت/ حـ     .مصروفات كهرباء ومياه/ حـ    .المرتبات واألجور/ حـ   

  .إهالك آالت وأجهزة/ حـ    .مصروفات معلوماتية/ حـ

   حسابات اإليرادات-د

  .إيرادات خدمات/ حـ      .منح خارجية/ حـ   



  اإلطار العلمى والعملى للمحاسبة   وصنع القراردارةالمحاسبة لإل :٣٣/١ك 

 

 ١١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

   اإلجراءات المحاسبية٤-١
  

  :إلجراءات المحاسبية إلعداد المعلومات الالزمة لمتخذى القرارات مما يلىتتكون ا

   حصر العمليات المحاسبية-١

 عمليات سداد المصروفات، وتحصيل اإليرادات، وذلك بغـرض تحقيـق           ،وتشمل هذه العمليات  

  .األهداف الخاصة بالمشاريع االقتصادية والبحثية المختلفة

  ومية تسجيل العمليات فى دفتر الي-٢

 بحيث يحتوى كل حـساب علـى        ،ويتم ذلك التسجيل فى دفتر يوضح حركة الحسابات المختلفة        

 أمـا   ، فى حالة المشروعات البحثية والمشروعات الصغيرة الحجـم        ، ويتم ذلك  )دائن/ مدين  (عمودين  

عن مستقلة  ) يوميات(المشروعات كبيرة الحجم فإنه يتم تسجيل عمليات اإليرادات فى سجالت محاسبية            

  .سجالت عمليات المصروفات

   الترحيل إلى حسابات دفتر األستاذ-٣

، واستخراج الرصـيد المـدين أو       )دائن/ مدين  (ويتم تخصيص صفحة لكل حساب ذات جانبين        

  .الدائن لكل حساب فى نهاية فترة معينة

   إعداد ميزان المراجعة-٤

 والبـد  ،ن حسابات دفتر األستاذويوضح ميزان المراجعة األرصدة المدينة والدائنة لكل حساب م        

 لكى يتم التحقق من دقـة التـسجيل         ؛أن يتساوى مجموع األرصدة المدينة مع مجموع األرصدة الدائنة        

  .المحاسبى، وذلك من الناحية الحسابية فقط

   إعداد القوائم المالية-٥

 ).ة ماليـة كاملـة     ما تكون هذه الفترة سن     اغالب(ويتم إعداد هذه القوائم عن فترة محاسبية معينة         

  :وتتكون هذه القوائم من

  . قائمة المركز المالى-أ   

  . قائمة الدخل-ب   

  . قائمة التدفقات النقدية-ج   

  . قائمة التغيرات فى حقوق الملكية-د   



     وصنع القراردارةمحاسبة لإلال :٣٣/١ك 

 

 ١٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  



  معايير المحاسبة   وصنع القراردارةالمحاسبة لإل :٣٣/١ك 

 

 ١٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  

  الفصل الثانى

  معايير المحاسبة
  

  

  مقدمة
  

ـ            بون لـدى إعـدادهم     يقصد بمعايير المحاسبة مجموعة اإلرشادات التى يعتمـد عليهـا المحاس

ولقد أدى ظهور المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات ذات االستثمار األجنبى          . المعلومات المحاسبية 

  ."بمعايير المحاسبة المصرية"ا يسمى  مالمشترك إلى ضرورة إعداد

ويوضح الفصل الثانى معايير المحاسبة المصرية، وذلك فى مجاالت إعـداد القـوائم الماليـة،               

ات، واألرباح والخسائر واألخطـاء الجوهريـة، وغيرهـا مـن           لتزاميراد، والمخزون، واال  وتحقق اإل 

المعايير المحاسبية التى يمكن االعتماد عليها فى المعالجة المحاسبية للعمليـات الماليـة للمـشروعات               

  .االقتصادية والخدمية المختلفة

  

  

  )١(المعيار المحاسبى المصرى رقم  ١-٢
  

  يةعرض القوائم المال

  نطاق المعيار

 لمعـايير   ايطبق هذا المعيار على كل القوائم المالية ذات األغراض العامة المعدة والمعروضة طبقً             -١

ويهدف إلى شرح أسس عرض القوائم المالية لضمان إمكانية مقارنـة القـوائم             . المحاسبة المصرية 

ومن أجل تحقيق هذا    . ة للمنشآت األخرى  المالية الحالية للشركة ذاتها باألعوام السابقة وبالقوائم المالي       

       لهيكلهـا والحـد   االهدف، يحدد هذا المعيار االعتبارات العامة لعرض القوائم المالية ويعطى إيضاح 

األدنى لمكونات القوائم المالية المطلوبة، بينما يتم تناول كل مـا يتعلـق بـاالعتراف بالمعـامالت                 

  .ى معايير مصرية أخرىواألحداث الخاصة وقياسها واإلفصاح عنها ف

تعرف القوائم المالية ذات األغراض العامة بأنها القوائم المعدة الستيفاء احتياجات المستخدم الـذى               -٢

         وتتضمن القـوائم   .  للوفاء بمتطلباته الخاصة   اال يكون فى وضع يسمح له بطلب تقارير تعد خصيص



  معايير المحاسبة   وصنع القراردارةالمحاسبة لإل :٣٣/١ك 

 

 ١٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

 التقرير السنوى   :رير ذات صفة العموم مثل    المالية ذات الغرض العام تلك القوائم التى تقدم ضمن تقا         

  .أو نشرة االكتتاب

ولكنه يطبق على القوائم المالية     . وال ينطبق هذا المعيار على المراكز المالية المرحلية المختصرة        

  .للمنشأة والقوائم المالية المجمعة لمجموعة من المنشآت

إال أنه توجد متطلبـات    .  وشركات التأمين  يطبق هذا المعيار على كافة المنشآت بما فى ذلك البنوك          -٣

أخرى للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة، متوافقة مع متطلبات هذا المعيار مذكورة فى المعيـار              

  ".الخاص باإلفصاح فى القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة) "١٩(المصرى رقم 

ت تهدف إلى تحقيق الربح ويمكن لمنـشآت قطـاع          يستخدم هذا المعيار مصطلحات مناسبة لمنشآ      -٤

  .األعمال العام أن تطبق متطلبات هذا المعيار

وفى حالة ما إذا قامت إحدى المنشآت الحكومية أو قطاع األعمال األخرى أو المؤسسات التـى                

وائم المالية  تهدف إلى تحقيق الربح بتطبيق هذا المعيار، فإنه يتعين عليها شرح بنود القوائم المالية أو الق               

  .ذاتها مع إمكانية إضافة مكونات أخرى لها

  

  الغرض من القوائم المالية

٥-    اتمثل القوائم المالية عرض وتهدف .  طابع مالى لمركزها المالى وما أنجزته من معامالت        ا ذ ا هيكلي

 عمـال  األ القوائم المالية ذات األغراض العامة إلى توفير المعلومات عن المركز المـالى ونتـائج             

 تـساعد   كما ،ض من مستخدمى القوائم المالية فى اتخاذ القرار       يوالتدفقات النقدية التى تفيد قطاع عر     

ولتحقيق هذا الهدف فإن القـوائم       . للموارد المتاحة لها   دارة فى إظهار نتائج أعمال استخدام اإل      اأيض

  :تعطى بيانات عن اآلتى

  .األصول) أ(

  .اتلتزاماال) ب(

  .ةحقوق الملكي) ج(

  .اإليرادات والمصروفات متضمنة المكاسب والخسائر) د(

  .التدفقات النقدية) هـ(

باإلضافة إلى المعلومات األخرى الواردة فى اإليـضاحات المتممـة           -وتساعد هذه المعلومات    

ر صة تـوفي   وخا ، القوائم المالية فى التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة        ىمستخدم - للقوى المالية 

  .احتمالية توليد نقدية أو ما فى حكمها وأ

  

  مسئولية إعداد وعرض القوائم المالية

 .أو الجهاز اإلدارى المعين للمنشأة دارةاإلتقع مسئولية إعداد وعرض القوائم المالية على مجلس  -٦



  معايير المحاسبة   وصنع القراردارةالمحاسبة لإل :٣٣/١ك 

 

 ١٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  القوائم المالية

  :القوائم المالية المتكاملة المكونات التاليةتشمل 

  الميزانية •

  لقائمة الدخ •

  قائمة تظهر كافة التغيرات فى حقوق الملكية •

  قائمة التدفقات النقدية •

  .السياسات المحاسبية المتبعة واإليضاحات •

 المنشأة بإعداد تقرير منفصل عن القوائم المالية تستعرض فيه الصورة العامة لـألداء              إدارةتقوم  

على أن يتـضمن هـذا      . تواجههاالى والمركز المالى للمنشأة وظروف أهم حاالت عدم التأكد التى           مال

  .التقرير كحد أدنى ما ورد بقانون الشركات والئحته التنفيذية والقوانين األخرى المنظمة لذلك

  .القوائم المالية مرفقات

 المـضافة   القيمـة  التقارير البيئية وتقارير     :من المفضل أن تقدم المنشآت معلومات إضافية مثل       

 العاملون فئـة  يعتبر وكذلك األمر عندما ،يها العوامل البيئية مؤثرة   خاصة بالنسبة للصناعات التى تعد ف     

 أهميتهـا   دارةتوفير مثل هذه المعلومـات عنـدما يتبـين لـإل           ويتم .هامة من فئات مستخدمى القوائم    

  .لمستخدمى القوائم المالية فى اتخاذ القرارات االقتصادية

  

  ة بمعايير المحاسبة المصريلتزامعدالة العرض واالمدى 

. يجب أن تعبر القوائم المالية بوضوح عن المركز المالى واألداء المالى والتدفقات النقدية للمنشأة             

وفى جميع األحوال يتحقق العرض السليم للقوائم المالية إذا ما تم تطبيق معايير المحاسـبة المـصرية                 

  . مع عمل اإلفصاحات اإلضافية متى كانت ضروريةا سليماتطبيقً

ها التزام لمعايير المحاسبة المصرية أن تفصح عن        اى المنشأة التى تعد قوائمها المالية طبقً       ينبغى عل  -٧

وال تعتبر القوائم المالية متوافقة مع معايير المحاسبة المصرية ما لـم يـتم الوفـاء                . بهذه المعايير 

  .بالمتطلبات الواردة فى كل معيار مطبق

حيح لمعالجات محاسبية خاطئة أو غير مناسبة فى القوائم          ال يعتبر اإلفصاح فى حد ذاته بمثابة تص        -٨

  .المالية

 بمطلب ورد فى معيار من معايير       لتزامأن اال  - افى األحوال النادرة جد    - دارة عندما يتراءى لإل   -٩

 بهذا المطلـب أمـر ضـرورى        لتزامن عدم اال  أالمحاسبة المصرية قد يؤدى إلى عرض مضلل و       

  :يتعين على المنشأة أن تفصح عما يلىذلك عند ليتحقق العرض السليم، 

 قد ارتأت بأن القوائم المالية تعبر بوضوح عن المركز المالى للمنشأة وأداءهـا المـالى                دارةأن اإل ) أ(

  .وتدفقاتها النقدية
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 ١٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

 قد التزمت فى جميع الجوانب الهامة بمعايير المحاسبة المصرية المطبقـة فيمـا عـدا                دارةأن اإل ) ب(

  .ار معين حتى يتحقق العرض السليمالخروج عن معي

المعيار الذى لم تلتزم به وانحرفت عنه وطبيعة االنحراف والمعالجة التى كان يتطلبهـا المعيـار                ) ج(

 كما يتعين اإلفصاح عن المعالجـة       ،الً مضل ا للمعيار أمر  اوالسبب الذى من أجله تعتبر المعالجة طبقً      

  .دارةالمحاسبية البديلة التى طبقتها اإل

ن معيار ما على صافى أرباح المنـشأة أو خـسائرها أو أصـولها أو               عالتأثيرات المالية للخروج    ) د(

  .اتها أو حقوق الملكية بها والتدفقات النقدية عن كل فترة معروضةالتزام

  

  للمتطلبات المحاسبية الواردة فى معايير المحاسبة      ا بأنها معدة طبقً   ا قد توصف القوائم المالية أحيانً     -١٠

 فى حالة وجـود متطلبـات إفـصاح أو متطلبـات            الًالمصرية، إال أن هذا الوصف قد يكون مضل       

وحتى يمكن التأكـد مـن أن       . محاسبية لم يتم الوفاء بها ولم يفصح عن المعلومات اإلضافية بشأنها          

تخدمين،  لمعايير المحاسبة المصرية تفى بمتطلبات المس      االقوائم المالية التى أشير إلى أنها أعدت طبقً       

    افإن هذا المعيار يتضمن معيار ا عام        ا مفاده أن القوائم المالية يجب أن تعرض عرض تقـدم   و ا سليم

          كما يتطلـب   . اإرشادات حول كيفية الوفاء بمتطلبات العرض السليم عندما يكون االنحراف ضرور

اإلفصاح عن الظروف التى أحاطت باالنحرافااألمر أيض .  

 فى جميع النـواحى الجوهريـة       لتزام من خالل اال   - فى جميع األحوال   -م  يتحقق العرض السلي  

  :لمعايير المحاسبة المصرية محل التطبيق، ويتطلب العرض السليم ما يلى

  ".٢٠" للفقرة اوتطبيق السياسات المحاسبية طبقًم ااستخد •

 ة وموثوق فيهـا    يوفر معلومات مالئم   أسلوبلمعلومات بما فى ذلك السياسات المحاسبية ب      ام  ااستخد •

  . ويمكن استخدامها ألغراض المقارناتهافهمبما يسهل 

إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلبات الواردة فى معايير المحاسبة المصرية غير           ويتم إدراج   

عـن  ث معينة على المركز المالى للمنشأة       اكافية بين المستخدمين من فهم تأثير معامالت معينة أو أحد         

  . المالىالعام

إعداد  أن يؤدى تطبيق مطلب معين فى معيار محاسبى مصرى إلى            احدث فى حاالت نادرة جد    ي

مطبقة ويحدث ذلك فقط عندما تكون المعالجة المحاسبية التى يتطلبها المعيار غير            . مالية مضللة بيانات  

 بشكل واضح، وبالتالى يصعب تحقيق مطلب العرض السليم من خالل تطبيق هذا المعيار مـن خـالل                

االنحراف يؤدى إلى    ال   ا سليم اكما أن وجود معالجة أخرى توفر عرض      . اإلفصاحات اإلضافية وحدها  

  .عن المعيار

 ألحكام خاصة وردت فى هـذا       اقً إذا تم تطبيق معيار محاسبة مصرى قبل بدء تاريخ سريانه، طب           -١١

  .المعيار، فإنه يجب اإلفصاح عن ذلك
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 ١٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  السياسات المحاسبية

 عند  لتزام بحيث يتم اال   ، أن تختار وتطبق السياسات المحاسبية الخاصة بالمنشأة       دارة يجب على اإل   -١٢

وفى حالة عدم وجود مطلب     . إصدار القوائم المالية بكل معيار مطبق من معايير المحاسبة المصرية         

  صياغة سياسات محاسبية لضمان أن القوائم المالية توفر المعلومـات        دارةمحدد، فإنه يتعين على اإل    

  :التى

  .تفى باحتياجات مستخدمى القوائم المالية التخاذ القرار) أ(

  :يعتمد عليها بحيث) ب(

  .تعكس بشكل صادق نتائج األعمال والمركز المالى للمنشأة -١

  .تعكس المضمون االقتصادى لإلحداث والمعامالت وليس فقط الشكل القانونى لها -٢

  .تتميز بالحيادية وعدم المحاباة -٣

  .لحذرتتسم بالحيطة وا -٤

  .تكون مكتملة من كافة جوانبها الهامة -٥

 تتضمن السياسات المحاسبية المبادئ واألسس والعرف المحاسبى والقواعد والممارسـات التـى             -١٣

  .تتبعها المنشأة فى إعداد وعرض القوائم المالية

مـة   عندما ال يكون هناك معيار محاسبى مصرى أو دولى محدد أو تفسير صادر عن اللجنة الدائ                -١٤

 أن تعتمـد علـى الحكـم        دارة يجب على اإل   ،للتفسيرات المنبثقة من لجنة معايير المحاسبة الدولية      

الشخصى فى وضع سياسة محاسبية يكون من شأنها توفير بيانات ذات فائـدة كبيـرة لمـستخدمى                 

ـ     دارةوعند وضع تلك السياسة على نحو حكمى يتعين على اإل         . القوائم المالية للمنشأة   ى  أن تأخـذ ف

  :اعتبارها ما يلى

المتطلبات واإلرشادات الواردة فى معايير المحاسبة المصرية خاصة تلك التى تتناول قضايا مشابهة             ) أ(

  .ذات عالقة

ات واإليرادات والمـصروفات الـواردة      لتزامالتعريفات ومتطلبات القياس والتحقق لألصول واال     ) ب(

  .بمعايير المحاسبة المصرية

) ب(،  )أ( أخرى لها حق إصدار معايير إلى الحد التى تكون فيه متوافقة مع              إصدارات من جهات  ) ج(

  .من هذه الفقرة

  

  االستمرارية

ويجب .  بعمل تقييم لقدرة المنشأة على االستمرار      دارةيراعى عند إعداد القوائم المالية أن تقوم اإل       

 النيـة لتـصفية المنـشأة أو        دارةإعداد القوائم المالية على أساس استمرارية المنشأة ما لم تكن لدى اإل           

  .التوقف عن التعامل أو أنه ال بديل أمامها سوى أن تفعل ذلك



  معايير المحاسبة   وصنع القراردارةالمحاسبة لإل :٣٣/١ك 
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 بوجود عدم تأكد جوهرى     مها لقدرة المنشأة على االستمرار     على دراية عند تقيي    دارةإذا كانت اإل  

يجـب  مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقى بظالل من الشكوك على قدرة المنشأة على االستمرار، فإنه                

ـ       ،اإلفصاح عن مظاهر عدم التأكد      لفـرض االسـتمرارية يجـب       ا وعند عدم إعداد القوائم المالية طبقً

    باإلضافة إلى اإلفصاح عن األساس الذى تم فى ضوئه إعداد القـوائم            . ااإلفصاح عن هذه الحقيقة أيض

  .المالية، وكذا السبب الذى تم من أجله اعتبار المنشأة غير مستمرة

 فى الحسبان كافة    دارةدى مالئمة االفتراض المحاسبى الخاص باالستمرارية، تأخذ اإل       عند تقييم م  

 مـن تـاريخ     ا والذى يمثل فترة ال تقل عن اثنى عشر شهر         ،المعلومات المتاحة فى المستقبل المنظور    

 وإذا كان لدى المنشأة ماضى مـن      . الميزانية، وتتباين درجة الدراسة بحسب الحقائق الخاصة بكل حالة        

العمليات المربحة وقدرة على الوصول إلى الموارد المالية، فإنه قد يكون من االسـتنتاج باسـتمرارية                

 مجموعة من   دارةوقد يحتاج األمر فى أخرى أن تدرس اإل       . المنشأة دون الحاجة إلى تحليالت تفصيلية     

مويل المرتقبة وذلـك    العوامل المرتبطة بالربحية الحالية والمتوقعة، وكذلك خدمة القروض ومصادر الت         

  .قبل أن يستقر فى يقينها استمرارية المنشأة

  

  االستحقاق

  . يجب على المنشأة إعداد القوائم المالية على أساس االستحقاق فيما عدا معلومات التدفقات النقدية-١٥

بصرف النظر عـن    ( ألساس االستحقاق المحاسبى يعترف بالمعامالت واألحداث عندما تقع          ا طبقً -١٦

 ويتم قيدها فى سجالت المحاسبة وإظهارها فى القوائم المالية          ،)صيل أو سداد النقدية وما شابهها     تح

كما يعترف بالمصروفات فى قائمة الدخل على أساس الفرق المباشـر           . للفترات المالية المتعلقة بها   

. المقابلة المحاسبى  لمفهوم   اكل ذلك وفقً  يتم   و ،بين التكاليف التى تكبدتها المنشأة والدخل الذى تحقق       

بنود ضمن الميزانية ال ينطبـق عليهـا تعريـف          بإدراج  إال أن تطبيق مفهوم المقابلة هذا ال يسمح         

  .اتلتزاماألصول أو اال

  

  الثبات فى العرض

 يجب تطبيق افتراض الثبات عند عرض وتبويب البنود فى القوائم المالية من فترة إلى الفترة التى                 -١٧

  :تليها ما لم

 فى طبيعة عمليات المنشأة أو اتضح من دراسة عرض القوائم المالية أن تغيير              ا ملموس احدث تغير ي) أ(

  . العرض والتبويب سوف يسفر عن عرض أكثر من تفسير لألحداث والمعامالتأسلوب

  .يتطلب معيار محاسبة مصرى إجراء تغيير فى العرض) ب(

رة أو قيامها بمراجعة عرض القـوائم الماليـة فقـد            عند قيام المنشأة بعملية اقتناء أو تخلص مؤث        -١٨

ويجب على المنشأة عدم إجراء تغيير       .يتراءى لها ضرورة عرض القوائم المالية على نحو مختلف        
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 ١٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

            أو إذا كانت هناك فائدة      افى عرض القوائم المالية إال إذا تبين لها أن استمرار الهيكل المعدل متوقع 

ندما تقوم المنشأة بعمل هذا التغيير فى العرض فعليهـا إعـادة            واضحة ترتجى من ذلك التغيير، وع     

  ".٣٨" للفقرة اتصنيف بيانات المقارنة طبقً

  

  األهمية النسبية

أما المبالغ غير الهامة    .  يجب عرض البنود ذات األهمية النسبية بشكل منفصل فى القوائم المالية           -١٩

مية مماثلة وال يتطلب األمر عرضها كـل علـى          فإنه يتم تجميعها مع المبالغ التى لها طبيعة أو أه         

  .حده

 القوائم المالية هى نتائج معالجة كميات كبيرة من المعامالت التى تم هيكلتها من خالل تجميعهـا                 -٢٠

وتنتهى عملية التجميع والتصنيف هـذه بعـرض لبيانـات          .  لطبيعتها ووظيفتها  افى مجموعات طبقً  

وإذا . ب القوائم المالية أو فى اإليضاحات المتممة لهـا        مجمعة ومصنفة تشكل بنود متراصة فى صل      

 سواء كان ذلـك     ،كان هناك بند ليس له فى حد ذاته أهمية نسبية فإنه يتم إجماله مع البنود األخرى               

والبند الذى يفتقر إلى أهمية جوهرية تبـرر عرضـه          . فى صلب  القوائم المالية أو فى اإليضاحات       

مالية قد يكون له مع ذلك أهمية ما تبرر عرضه بشكل منفصل فى             بشكل منفصل فى صلب القوائم ال     

  .اإليضاحات

 فى هذا السياق، فإن المعلومات تكون لها أهمية نسبية إذا كان عدم اإلفصاح عنها يمكن أن يؤثر                  -٢١

وتتحدد األهمية النسبية فى ضوء حجم وطبيعة       . على القرارات االقتصادية لمستخدمى القوائم المالية     

 ما أو مجموعة بنود     اوعند تقرير ما إذا كان بند     .  حذفه فى ظروف خاصة    دارة الذى يتراءى لإل   البند

 بحـسب   -ويمكـن   .  فإن طبيعة وحجم البند يتعين تقييمها مع سائر البنـود          ،لها أهمية نسبية أم ال    

 يمكـن تجميـع    :فعلى سبيل المثـال   .  أن يكون حجم أو طبيعة البند هو العامل المحدد         - الظروف

 البنود التـى    ، أما األصول ذات الطبيعة والوظيفة المماثلة حتى ولو كانت قيمة كل مفردة منها كبير            

  .تختلف فى طبيعتها ووظيفتها فيتم عرض كل منها بشكل منفصل

إذا  هامة لمفهوم األهمية النسبية تعد اإلفصاحات الواردة فى معايير المحاسبة المصرية غير             ا وفقً -٢٢

  . التى تسفر عنها ليست ذات أهمية نسبيةكانت المعلومات

  

  المقاصة

 به بمقتـضى  ا أو مسموحاات ما لم يكن ذلك مطلوبلتزام ال يجب إجراء مقاصة بين األصول واال      -٢٣

  .معيار محاسبة مصرى آخر

  : ال يتم عمل مقاصة بين اإليراد والمصروف إال-٢٤

  . المقاصة معيار محاسبى آخرإذا تطلب ذلك معيار محاسبى مصرى آخر أو سمح بهذه) أ(
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إذا كانت المكاسب والخسائر والمصروفات المتعلقة بها ناشئة عـن ذات المعـامالت أو أحـداث                ) ب(

  .٢٩ للفقرة اويتم تجميع هذه المبالغ طبقً. مشابهة غير ذات أهمية نسبية

ت أهمية  ات واإليرادات والمصروفات بشكل منفصل إذا كانت ذا       لتزام يجب عرض األصول واال    -٢٥

 كما أن إجراء مقاصة فى قائمة الدخل أو فى الميزانية يقلل من قدرة مستخدمى القوائم المالية                 ،نسبية

ـ       ،على فهم المعامالت وتقييم التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة        ا إال إذا كانت المقاصة تمثل انعكاس 

  .لجوهر المعاملة أو األحداث

 األصول بقيمتها الصافية بعد خصم المخصصات الخاصـة       وال يعتبر من قبيل المقاصة عرض       

 خصم مخصص المخزون الراكد من المخزون وخصم مخصص الديون المـشكوك فيهـا مـن                :مثل

  .المدينين

صطلح اإليراد ويحدد طريقة قياسه علـى أسـاس         م) ١١( يعرف معيار المحاسبة المصرى رقم       -٢٦

 مع األخذ فـى االعتبـار       ، أو المقابل المتوقع استالمه    القيمة العادلة للمقابل الذى تم استالمه بالفعل      

وقد تقوم منشأة   . الخصومات التجارية وخصم الكمية التى تسمح بها المنشأة وغيرها من الخصومات          

 ولكن يتـأتى أداؤهـا بـشكل        ،فى سياق نشاطها المعتاد بإجراء معامالت أخرى ال ينشأ عنها إيراد          

فى هذه الحالة يتم عرض ناتج هـذه المعـامالت          . لإليراداتعرضى مع األنشطة الرئيسية المولدة      

بصافى الدخل بعد خصم المصروفات المتعلقة به الناشئة عن ذات المعاملة إذا كان هـذا العـرض                 

  :على سبيل المثال. يعبر عن جوهر المعاملة

  بما فـى ذلـك االسـتثمارات       - يتم عرض مكاسب وخسائر التصرف فى األصول غير المتداولة        ) أ(

  .خصم رصيد األصل المرحل ومصروفات البيع المتعلقة به من حصيلة البيع ب-واألصول الثابتة 

اتفـاق مـن    (يتم عرض المصروفات التى يتم استردادها بموجب اتفاق تعاقدى مع طرف ثالـث              ) ب(

  .بالصافى بعد خصم ما يتم استعاضته من تلك المصروفات) الباطن، على سبيل المثال

 كما يجوز عرض حقوق األقلية      ،لبنود غير العادية بعد خصم الضرائب المتعلقة بها       يجوز عرض ا  ) ج(

  .بمبالغها اإلجمالية الواردة فى اإليضاحات

 باإلضافة إلى ما سبق، يتم عرض المكاسب والخسائر الناشئة عن مجموعـة مـن المعـامالت                 -٢٧

ائر التى تنـشأ عـن األدوات        مكاسب وخسائر العملة أو المكاسب والخس      :المتشابهة بالصافى، مثل  

ـ  ةويتم عرض تلك المكاسـب منفـصل      . المالية التى يحتفظ بها ألغراض المتاجرة       للمعيـار   ا طبقً

بصافى ربح أو خسارة الفترة، واألخطاء الجوهرية والتغييـرات فـى           "الخاص  ) ٥(المصرى رقم   

  ".السياسات المحاسبية
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 ٢١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  المعلومات المقارنة

ت المقارنة الخاصة بالفترة السابقة لكل المعلومات الرقمية فى القـوائم            يجب اإلفصاح عن معلوما    -٢٨

المالية ما لم يسمح معيار محاسبى مصرى آخر أو يتطلب خالف ذلك، ويجـب إدراج معلومـات                 

إذا ارتبط ذلك بفهم القوائم المالية للفترة الحاليةا ووصفًاالمقارنة سرد .  

 السرد فـى الحـاالت      أسلوبترة أو الفترات السابقة ب     عرض المعلومات عن الف    أسلوب قد يظل    -٢٩

فى الفترة الحاليةامناسب .  

 إذا كانت هناك تفاصيل خاصة بنزاع قانونى كانت نتيجته غير مؤكـدة فـى               :فعلى سبيل المثال  

تاريخ الميزانية السابقة ولم يتم البت فيه بعد، يكون من الواجب اإلفصاح عن تلك المعلومات فى الفترة                 

 حتى يستفيد مستخدمو القوائم المالية من اإلفصاح عن عدم التأكد بالنزاع فى تاريخ الميزانيـة                ؛ليةالحا

  .تأكيدهالسابقة، والخطوات التى اتخذت أثناء الفترة الحالية إلزالة 

 يجب إعادة تبويب مبالغ المقارنة إذا تم تعديل عرض أو تبويب البنود فى القوائم المالية كلما كان                  -٣٠

 ويجب اإلفصاح عن طبيعة البنود التى       ، وذلك لضمان إمكانية المقارنة مع الفترة الحالية       ؛ا عملي ذلك

  .أعيد تبويبها ومبلغها والسبب الذى أدى إلى إعادة التبويب

وعندما يصبح من المتعذر من الناحية العملية إعادة تبويب مبالغ المقارنة يجب على المنشأة فى               

 وكذا التغيرات التى كان يمكـن  ، السبب الذى أدى إلى عدم إعادة تبويب البنود هذه الحالة اإلفصاح عن   

  .أن تتم إذا كانت المنشأة قد قامت بإعادة التبويب

 إعادة تبويب مبالغ المقارنة لتصبح قابلة للمقارنة        اي قد تنشأ ظروف عندما يكون من المتعذر عمل        -٣١

  .مع الفترة الحالية

 ، تتمكن المنشأة من تجميع بيانات فترة سابقة على نحو يسمح التبويـب             قد ال  :على سبيل المثال  

      وفى هذه األحوال يجب اإلفصاح عن طبيعـة         . غير عملى  اوقد تصبح عملية إعادة بناء المعلومات أمر

  .التعديالت التى كان من الممكن إدخالها على المقارنة

  

  ومحتويات القوائم الماليةبيانات 

 وكذلك اإلفصاح عن بعض البنـود       ،ار إفصاحات معينة فى صلب القوائم المالية       يتطلب هذا المعي   -٣٢

ى قد  ذ وقد تم إرفاق نماذج استرشادية كملحق للمعيار ال        ،مستقلة فى القوائم المالية أو فى اإليضاحات      

هيكـل عـرض    ) ٤(ويقدم معيار المحاسبة المصرية رقم      .  المنشأة فى الظروف الخاصة بها     بعهتت

  .قات النقديةقائمة التدف

 البنود التى يتم عرضها فى صلب       :بمعناه الواسع ليشمل  " اإلفصاح"صطلح  م يستخدم هذا المعيار     -٣٣

ويتم عمل اإلفصاحات المطلوبة بموجب معايير      . كل قائمة مالية واإليضاحات المتممة للقوائم المالية      

وما لم يـنص هـذا      . المعايير لمتطلبات اإلفصاح الواردة فى تلك       االمحاسبة المصرية األخرى طبقً   
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 لذلك، فإنه يتم عمل اإلفصاحات إما فى صلب القوائم المالية المرتبطـة          االمعيار أو معيار آخر خالفً    

  .بها أو فى اإليضاحات

  

  القوائم المالية

 يجب تحديد القوائم المالية وفصلها بشكل واضح عن المعلومات األخرى الواردة فى ذات الوثيقة               -٣٤

  .المنشورة

يقتصر تطبيق معايير المحاسبة المصرية على القـوائم الماليـة فقـط دون المعلومـات األخـرى                 

  .المعروضة فى التقرير السنوى للمنشأة أو أى كتيب آخر

على ذلك، فمن الضرورى أن يكون لدى مستخدمى القوائم والتقارير المالية القـدرة علـى               بناء   و -٣٥

خدام معايير المحاسبة المصرية عن المعلومات األخرى التـى         تمييز المعلومات التى تم إعدادها باست     

  .قد تكون لها فائدة للمستخدمين ولكن ال تتناولها المعايير المحاسبية

٣٦-         ا يجب تحديد كل مكون من مكونات القوائم المالية تحديد وباإلضافة إلى ذلـك، فيجـب      . ا واضح

 دعت الضرورة إلى ذلك حتـى يـتم فهـم           عرض المعلومات اآلتية بشكل بارز ويتم تكرارها كلما       

  :المعلومات المعروضة بشكل سليم

  .اسم المنشأة أو أى وسيلة أخرى لتعريفها) أ(

  .تحديد ما إذا كانت القوائم المالية تغطى منشأة بمفردها أو مجموعة من المنشآت) ب(

  .كل قائمةتالئم   الطرقيأوبيان تحديد تاريخ الميزانية أو الفترة التى تغطيها القوائم المالية ) ج(

  .العملة المستخدمة) د(

  .وعى عند عرض األرقام فى القوائم الماليةالذى ر) التقريب(مستوى الدقة ) هـ(

من خالل عرض عناوين الصفحات ورؤوس األعمدة المـوجزة         " ٤٦" يتم الوفاء بمتطلبات الفقرة      -٣٧

فضل سبل عرض المعلومات على الحكم      ويعتمد تحديد أ  . فى كل صفحة من صفحات القوائم المالية      

 يجوز عدم استخدام الصفحات     اي فى حالة قراءة القوائم المالية الكترون      :فعلى سبيل المثال  . الشخصى

المنفصلة ويتم حينئذ عرض البنود المذكورة أعاله بشكل متكرر على نحو كاف يكون الفهم الـسليم                

  .للمعلومات المعروضة

 من خالل عرضها بآالف أو ماليين الوحـدات مـن العملـة             ا أكثر وضوح   تصبح القوائم المالية   -٣٨

فى العرض وعن تجاهـل     ) التقريب( طالما يتم اإلفصاح عن مستوى الدقة        الًوهذا مقبو . المستخدمة

  .المعلومات الهامة
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  فترة إصدار القوائم المالية

الفترات الدورية المحددة بقانون أو      يجب إصدار القوائم المالية مرة فى السنة على األقل أو خالل             -٣٩

 المختصة، ويتعين على المنشأة التى تضطر إلى إصدار قوائمها المالية           داريةبقرارات من الجهة اإل   

عن فترة أطول أو أقل من سنة أن تفصح عما يلى باإلضافة إلى اإلفصاح عن الفترة التى تغطيهـا                   

  :القوائم المالية

  .لقوائم المالية فترة أطول أو أقل من سنةالسبب الذى من أجله تغطى ا) أ(

حقيقة أن مبالغ المقارنة فى قوائم الدخل والتغيـرات فـى حقـوق الملكيـة والتـدفقات النقديـة                   ) ب(

  .واإليضاحات المتعلقة بها غير قابلة للمقارنة

يطلب من المنشأة تغيير تاريخ الميزانية، أو قد تقرر المنـشأة فـى بعـض الظـروف                 يمكن أن    -٤٠

 ملكية تلك المنشأة إلى منشأة أخرى لها تاريخ مختلف للميزانية الخاصة            ةأيلول مثل   ،الستثنائية ذلك ا

بها، فى هذه الحالة يجب أن يكون مستخدمى القوائم المالية على دراية بأن المبالغ الموضحة التـى                 

نه قد تم اإلفصاح عـن       وأ ،)ال تخضع للمقارنة  (تمثل الفترة الحالية أرقام المقارنة تعد غير متماثلة         

  .السبب وراء تغيير تاريخ الميزانية

 فى الحاالت العادية تعد القوائم المالية عن سنة مالية إال أنه يجوز إطالة السنة الماليـة األولـى                   -٤١

وفى . للمنشأة إلى ما ال يجاوز التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية للسنة التى تم فيها التأسيس               

عديل بداية السنة المالية أو نهايتها يجب أن تقوم المنشاة بإصدار قوائم مالية عن المـدة مـن                  حالة ت 

  .تاريخ انتهاء السنة المالية قبل التعديل

أهمية القوائم المالية إذا لم تكن متاحة أمام مستخدميها خالل فترة زمنية معقولة بعد تـاريخ                 تقل -٤٢

ن فى موقف يسمح بإصدار قوائمها المالية خالل الفترة التـى           ويجب على المنشأة أن تكو    . الميزانية

  مثل تعقيدات عمليات المنشأة    - وال تعتبر العوامل المتالحقة   . تحددها القوانين واللوائح ذات العالقة    

- امبررلإلخفاق فى عرض القوائم المالية فى التوقيت المناسبا كافي .  

  

  لة وغير المتداولةات المتداولتزامبين األصول واالالتفرقة 

أن تحدد ما إذا كان سيتم عرض األصـول          -  بناء على طبيعة عملياتها    - على كل منشاة   يجب -٤٣

ات المتداولة وغير المتداولة فى تبويبات منفصلة من عدمه فـى           لتزامالمتداولة وغير المتداولة واال   

 قررت المنشأة عرض البنـود      من هذا المعيار إذا   " ٦٥"،  "٥٧"ويتم تطبيق الفقرات    . صلب الميزانية 

وعندما تختار المنشأة عدم التبويب المنفصل ففى هذه الحالـة يـتم عـرض              . المشار إليها منفصلة  

  .ات بشكل موسع بترتيب درجة سيولة كل منهالتزاماألصول واال
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ات الذى يتضمن مبالغ يتوقع اسـتردادها أو سـدادها          لتزام بالنسبة لكل بند من بنود األصول واال       -٤٤

     من تاريخ الميزانية، تلتزم المنشأة أن تفصح عن ذلك الجزء المتوقع            اخالل أو بعد اثنى عشر شهر 

أااسترداده أو سداده بعد فترة تتجاوز اثنى عشر شهر كانت طريقة العرض المتبعةاي .  

ـ        -٤٥ ون  عند قيام أى منشأة بتوريد سلع أو خدمات خالل دورة تشغيل محددة، فإنه من األفضل أن يك

 ن إات المتداولة وغير المتداولة فى صلب الميزانية، حيـث          لتزام لألصول واال  الً منفص اهناك تبويب

  من المعلومات ذات فائدة للمستخدمين من خالل تمييز صافى األصـول التـى يـتم                اذلك يوفر قدر 

ن علـى   كمـا يتعـي   . تداولها كرأسمال عامل عن تلك المستخدمة فى العمليات طويلة األجل للمنشأة          

ـ  وكـذلك اال ،المنشأة إبراز األصول التى من المتوقع تحققها خالل الدورة التشغيلية الحالية        ات لتزام

  .المستحقة السداد خالل تلك الدورة

ات ذات أهمية فى تقيـيم سـيولة        لتزام تعتبر المعلومات المتعلقة بتواريخ استحقاق األصول واال       -٤٦

 ويتطلب معيار المحاسبة المصرى الخاص باألدوات الماليـة         .اتهاالتزامالمنشأة وقدرتها على سداد     

هذا وتشمل األصـول    . ات المالية لتزاماإلفصاح عن تواريخ االستحقاق لكل من األصول المالية واال        

ات لتزام بينما تشمل اال   ، العمالء وأوراق القبض والمدينون اآلخرون وأوراق القبض األخرى        :المالية

  .الدفع والدائنون اآلخرون وأوراق الدفع األخرىالمالية الموردون وأوراق 

ات ذات الطبيعـة غيـر      لتزاموتمثل المعلومات بشأن التاريخ المتوقع لتحقق األصول وسداد اال        

فائدة لمستخدمى القـوائم الماليـة سـواء كانـت األصـول             -مثل المخزون والمخصصات     -النقدية  

على سبيل   -وتفصح المنشأة   . ة أو ظلت بدون تبويب    ات قد تم تبويبها كمتداولة وغير متداول      لتزامواال

  .عن القيمة المتوقع تحققها من المخزون بعد فترة تتجاوز سنة من تاريخ الميزانية - المثال

  

  األصول المتداولة

  :ب األصل على أنه أصل متداول فى الحاالت اآلتيةيبويتم ت

به بغرض البيع أو االسـتخدام خـالل دورة          اعندما يكون من المتوقع تحقق قيمته أو يكون محتفظً        ) أ(

  .التشغيل المعتادة للمنشأة

 لغرض االتجار أو لفترة قصيرة األجل ويتوقع تحقق قيمته خـالل اثنـى              اعندما يحتفظ به أساس   ) ب(

من تاريخ الميزانيةاعشر شهر .  

  .إذا كان األصل نقدى أو ما شابهه وال توجد قيود على استخدامه) ج(

يستخدم هـذا    و .تعين تبويب كافة األصول األخرى على أنها أصول غير متداولة         وبخالف ذلك ي  

 سواء كانـت    ، األصول طويلة األجل الملموسة وغير الملموسة      :ليشمل" غير متداول "المعيار مصطلح   

  . مستخدمة فى التشغيلالً مالية أو أصوالًأصو
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 أو  الت حيز التشغيل وبين تحققها نقـد      تمثل دورة التشغيل للمنشأ الفترة بين اقتناء المواد التى دخ         

 المخزون المعد للبيع أو لالسـتخدام       :وتشمل األصول المتداولة  .  يمكن تحويلها إلى نقدية    ةفى شكل أدا  

ـ               تحـصيل   اوالذى يتوقع تحقق قيمته خالل دورة التشغيل المعتادة العمالء حتى عندما ال يكون متوقع 

    ويتم تبويب األوراق المالية القابلة للتداول علـى        . الميزانية من تاريخ    اأرصدتها خالل اثنى عشر شهر

     اأنها أصول متداولة إذا كان متوقع      وفيمـا  .  من تاريخ الميزانيـة    ا التصرف فيها خالل اثنى عشر شهر

  .عدا ذلك يجب أن تبوب كأصول غير متداولة

  

  ات المتداولةلتزاماال

  : متداول عندماالتزام على أنه لتزاميبوب اال

  .يكون من المتوقع تسويته خالل دورة التشغيل المعتادة للمنشأة) أ(

  . من تاريخ الميزانيةا مستحق التسوية خالل اثنى عشر شهرلتزاميكون اال) ب(

  .ات غير متداولةالتزامات األخرى كلتزاموبخالف ذلك يتعين تبويب كافة اال

وتمثـل  . تم اتباعه فى األصـول المتداولـة      ات المتداولة بطريقة مماثلة لما      لتزام يمكن تبويب اال   -٤٧

 الدائنون التجاريون ومستحقات العاملين وتكاليف التشغيل المستحقة        :ات المتداولة مثل  لتزامبعض اال 

 وتبوب تلـك   .  من رأس المال العامل المستخدم خالل دورة التشغيل المعتادة للمنشأة          ااألخرى جزء

 من تـاريخ    استحق السداد أو التسوية بعد اثنى عشر شهر       ات متداولة حتى ولو كانت ت     التزامالبنود ك 

  .الميزانية

ات المتداولة ال يتم تسويتها كجزء من دورة التشغيل الجاريـة، وإنمـا     لتزام البعض اآلخر من اال    -٤٨

      الجزء الجـارى مـن أدوات       :مثل.  من تاريخ الميزانية   ايستحق سدادها خالل فترة اثنى عشر شهر 

والسحب على المكشوف من البنوك ودائنو التوزيعات وضرائب الدخل واألرصدة          الدفع ذات الفائدة    

ـ ات المتداولة اال  لتزاموال تعتبر من اال   . الدائنة األخرى غير التجارية    ات ذات الفائـدة التـى      لتزام

 والتى تعتبر غير مستحقة الـسداد خـالل   ،تستخدم على المدى الطويل فى تمويل األصول المتداولة    

  .اراثنى عشر شه

ـ اتها طويلة األجل ذات الفائدة على أنها        التزام تبويب   ى يجب استمرار المنشأة ف    -٤٩ ات غيـر   التزام

  :الحاالت هذه  من تاريخ الميزانية فىا خالل اثنى عشر شهرا حتى إذا كان سدادها مستحقًّ،متداولة

  .اإذا كانت المهلة األصلية للسداد تتجاوز اثنى عشر شهر) أ(

  . على المدى البعيدلتزامت لدى المنشأة النية إلعادة تمويل االإذا كان) ب(

إذا كانت تلك النية معززة باتفاقية إلعادة التمويل أو إعادة جدولة المدفوعات والتى تـسرى قبـل                 ) ج(

  .اعتماد القوائم المالية للنشر
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 الذى تـم    لتزامويجب على المنشأة أن تفصح فى اإليضاحات المتممة للقوائم المالية عن قيمة اال            

  . باإلضافة إلى المعلومات المؤيدة لهذا العرض،ات المتداولةلتزام لهذه الفقرة من االااستبعاده طبقً

ات المـستحقة الـسداد     لتزامأن تعيد تمويل أو تجديد بعض اال       - حسب تقديرها  -  يجوز للمنشأة  -٥٠

دم رأسمال المنـشأة العامـل فـى        خالل فترة التشغيل المقبلة، ولذلك فإنه من غير المتوقع أن يستخ          

 من تمويل المنشأة على المدى الطويل ويجـب         اات تعتبر جزء  لتزاموهذه اال . اتلتزامتمويل تلك اال  

ات غير متداولة، إال أنه فى المواقف التى ال تكون فيها عملية إعادة التمويل              التزامتبويبها على أنها    

فإن إعـادة   ) ال يكون هناك اتفاق بشأن إعادة التمويل      كما فى الحاالت التى     (متروكة لتقدير المنشأة    

ات المتداولة ما لم    لتزامات تحت بند اال   لتزام ويجب إظهار اال   ،ايالتمويل فى هذه الحالة لن يكون تلقائ      

 هو األجل   لتزام على أن جوهر اال    الًيعتبر سريان اتفاقية إعادة التمويل قبل اعتماد القوائم المالية دلي         

  .الطويل

 ا مـستحقًّ  لتزامالمقترض أو الكفيل بأن يصبح اال      على    تتضمن بعض اتفاقيات االقتراض تعهدات     -٥١

 تحت بنـد    لتزاموفى هذه الحالة يتم تبويب اال     . عند الطلب إذا تم اإلخالل بالموقف المالى للمقترض       

  :ات غير متداولة عندماالتزام

  .عدم المطالبة بالسداد نتيجة اإلخالل المشار إليه على -  قبل اعتماد القوائم المالية- يوافق المقرض) أ(

 التاليـة لتـاريخ     ايكون من غير المحتمل حدوث جوانب إخالل إضافية أثناء االثنى عشر شـهر            ) ب(

  .الميزانية

  

  معلومات يتم عرضها فى صلب الميزانية

  : مبالغ البنود التالية مفصلة- كحد أدنى -  يجب أن يتضمن صلب الميزانية-٥٢

  . األصول الثابتة)أ(

  .األصول غير الملموسة) ب(

  )).ز(، )و(، )د(باستبعاد المبالغ الموضحة تحت (األصول المالية ) ج(

  .االستثمارات التى تمت المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية) د(

  .المخزون) هـ(

  .العمالء والمدينون المتنوعون) و(

  .النقدية وما فى حكمها) ز(

  .ردون والدائنون المتنوعونالمو) ح(

  .ات الضريبيةلتزاماألصول واال) ط(

  .المخصصات) ى(

  .ات غير المتداولة والتى يدفع عنها فائدةلتزاماال) ك(
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  .حقوق األقلية) ل(

  .رأس المال المصدر واالحتياطيات) م(

الميزانيـة   يجب عرض البنود اإلضافية والعناوين والمجاميع الفرعية فى بنود منفصلة فى صلب              -٥٣

               ا ضـرور  اعندما يتطلب ذلك معيار محاسبة مصرى، أو إذا كان العرض على هذا النحـو أمـري 

  .لضمان العرض السليم للمركز المالى للمنشأة

٥٤-     قائمـة  " ٦٦"وتقدم الفقرة   .  معين يتم عرض البنود بموجبه      أو شكالًً  ا ال يتطلب هذا المعيار نظام

. وظيفتها وتستحق العرض بشكل منفصل فـى صـلب الميزانيـة          البنود التى تختلف فى طبيعتها و     

  . توضيحية مقترحةيتضمن الملحق المرفق بهذا المعيار أشكاالً

  :أعاله ما يلى" ٦٦"وتشمل التعديالت الخاصة بالبنود التفصيلية المذكورة فى فقرة 

ل لها فى صـلب     يتم إدراج بنود إضافية عندما يتطلب معيار محاسبة مصرى آخر العرض المنفص           ) أ(

 أو عندما يتطلب حجم وطبيعة البند العرض المنفصل له لتحقيق العرض السليم للمركـز               ،الميزانية

  .المالى للمنشأة

 لطبيعة المنشأة ومعامالتها حتـى تتـوافر المعلومـات          ايجوز تعديل البيانات وترتيب البنود طبقً     ) ب(

 قد يقوم بنك ما بتعـديل البيانـات         :سبيل المثال فعلى   ،لفهم الكامل للمركز المالى للمنشأة    لالالزمة  

من معيار المحاسـبة    " ٢٥"إلى  " ١٨" للشروط والمتطلبات الواردة فى الفقرات       االسابق ذكرها تطبيقً  

  .القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهةعن الخاص باإلفصاح ) ١٩(المصرى رقم 

 وال يجب جعلها قاصرة على البنـود        ،ذات مدى واسع  " ٦٦"ة   البنود المنفصلة المذكورة فى الفقر     -٥٥

" أصـول غيـر ملموسـة     " يتضمن البند    :وعلى سبيل المثال   ،التى تضمنها نطاق المعايير األخرى    

  .السمعة وشهرة المحل واألصول التى تنشأ عن نفقات التطوير

  :ييم ما يلى يعتمد تقدير مدى ضرورة عرض بنود إضافية بشكل منفصل من عدمه على تق-٥٦

 العرض المنفـصل    عن -  فى أغلب األحوال   - طبيعة وسيولة األصول وأهميتها النسبية التى تسفر      ) أ(

 واألصول ذات الطبيعة النقدية وذات الطبيعة غيـر         ، واألصول الناشئة عن نفقات التطوير     ،للشهرة

  . واألصول المتداولة وغير المتداولة،النقدية

 إلى العرض المنفـصل     - على سبيل المثال   - والتى تؤدى    ، المنشأة وظيفة كل أصل منها داخل    ) ب(

  .لألصول اإلنتاجية واألصول المالية والمخزون والمدينون والنقدية وما فى حكمها

ـ التى قد تفضى إلى العرض المنفصل للقروض واال       تها  طبيعتوقيتها و وات  لتزاممبالغ اال ) ج( ات لتزام

  .اة أو غير متداولة متى كان ذلك مالئمبدون فائدة والمخصصات كبنود متداول

.  إلى أسس قياس مختلفة    اات التى تختلف فى طبيعتها أو وظيفتها أحيانً       لتزام تخضع األصول واال   -٥٧

ـ               :فعلى سبيل المثال    ا يتم عرض بعض أنماط األصول الثابتة على أساس مبلغ إعـادة التقيـيم طبقً
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ات واألصـول   لتزامتخدام أسس مختلفة لقياس اال    كما أن اس  ). ١٠(للمعيار المحاسبى المصرى رقم     

  . األمر الذى يؤدى إلى وجوب عرضها فى بنود منفصلة،يعكس االختالفات فى طبيعتها ووظيفتها

  

  المعلومات التى قد يتم عرضها إما فى صلب الميزانية أو فى اإليضاحات

تممة تبويبـات أخـرى      يجب على المنشأة أن تعرض فى صلب الميزانية أو فى اإليضاحات الم            -٥٨

ويجب تبويـب   . فرعية للبنود المنفصلة المعروضة التى تم تبويبها بشكل يتالئم مع عمليات المنشأة           

  فرع اكل بند تبويب اي    ويجب اإلفصاح بشكل منفـصل  . بحسب طبيعتهوذلك يتم ،  ا، إذا كان ذلك مالئم

ركة الـشقيقة والتابعـة واألطـراف       عن المبالغ المستحقة الدفع للشركة األم والمستحقة عليها والش        

  .األخرى ذات العالقة

 تتوقف درجة تفصيل البيانات إلى تبويبات فرعية فى صلب الميزانية أو فى اإليـضاحات علـى                 -٥٩

وتستخدم العوامل الـواردة فـى      . متطلبات معايير المحاسبة المصرية وحجم وطبيعة ووظيفة البند       

وتختلف اإلفصاحات حسب كل بنـد،      . وجبها التبويب الفرعى  لتحديد األسس التى يتم بم    " ٧٠"الفقرة  

  :فعلى سبيل المثال

األصول الملموسة يتم تبويبها حسب نوعياتها كما هو موضح فى المعيار المحاسبى المصرى رقـم               ) أ(

  .األصول الثابتة وإهالكاتها) ١٠(

على أعـضاء آخـرين فـى       يتم تحليل المدينون إلى مبالغ مستحقة على العمالء، ومبالغ مستحقة           ) ب(

ومبالغ مدينة أخرىاالمجموعة، ومبالغ مستحقة على أطراف ذات عالقة، ومبالغ مدفوعة مقدم ،.  

 :إلى تبويبـات مثـل    ) ٢( للمعيار المحاسبى المصرى رقم      ا طبقً اي فرع ايتم تبويب المخزون تبويب   ) ج(

  .بضائع وخامات ومستلزمات وأعمال تحت التشغيل وإنتاج تام

 ،يتم تحليل المخصصات بحيث تعرض المخصصات الخاصة بتكاليف مزايا العاملين بشكل منفصل           ) د(

  .ويتم تبويب المخصصات األخرى بشكل يتالئم مع عمليات المنشأة

يتم تحليل رأس المال واالحتياطيات بحيث يوضح بشكل منفصل فئـات رأس المـال المـدفوع                ) هـ(

  .االحتياطيات بأنواعها

عـن   -إما فى صلب الميزانية أو فى اإليضاحات المتممة لهـا            -منشأة أن تفصح     يجب على ال   -٦٠

  :اآلتى

  :ما يتعلق بكل فئة من أسهم رأس المال) أ(

  .عدد األسهم المصرح بها) ١(

  .عدد األسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل والمصدرة ولم يتم دفعها بالكامل) ٢(

  .القيمة اإلسمية للسهم) ٣(

  . األسهم فى بداية السنة مع عدد األسهم فى نهاية السنةتسوية عدد) ٤(
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 بما فى ذلك القيود المفروضة علـى توزيـع          ،الحقوق واالمتيازات والقيود الخاصة بتلك الفئة     ) ٥(

  .أرباح األسهم ورد رأس المال

ة الحصة التى تحتفظ بها المنشأة ذاتها فى أسهم رأسمالها أو التى تحتفظ بها الشركات الـشقيق               ) ٦(

  .أو التابعة لها للمنشأة

األسهم المحتفظ بها لإلصدار بموجب عقود الخيارات وعقود البيع متضمنة شروط اإلصـدار             ) ٧(

  .وقيمتها

  .وصف لطبيعة وغرض كل احتياطى ضمن حقوق الملكية) ب(

إذا  يتم اإلفـصاح عمـا       ايفى حالة االقتراح بعمل توزيعات ألرباح األسهم ولم يعتمد سدادها رسم          ) ج(

  .اتلتزامكان المبلغ قد أدرج أم لم يدرج فى اال

  .التوزيعات المقررة لحملة األسهم الممتازة مجمعة األرباح التى لم تسمح األرباح بتوزيعها) د(

 أن تفـصح عـن      -  مثل شركة األشـخاص    - يجب على المنشأة التى ليس لها رأس مال أسهم        

 مع توضيح الحركات فى كل فئـة مـن فئـات            ،دادهاالمعلومات المعادلة لتلك المعلومات المطلوب إع     

حصص الملكية فى كل فترة والحقوق واالمتيازات والقيود المرتبطة بكل فئـة مـن فئـات حـصص                  

  .الملكية

  

  قائمة الدخل

  :البيانات الواجب عرضها فى صلب قائمة الدخل

  :المبالغ اآلتية منفصلةكحد أدنى  يجب أن تعرض قائمة الدخل -٦١

  .داتاإليرا) أ(

  .نتائج أنشطة التشغيل) ب(

  .تكلفة التمويل) ج(

نصيب المنشأة فى أرباح وخسائر الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة والتى يـتم المحاسـبة              ) د(

  .عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية

  .الضرائب) هـ(

  .الربح أو الخسارة من األنشطة العادية) و(

  .البنود غير العادية) ز(

  .يب األقليةنص) ح(

  .صافى ربح أو خسارة الفترة) ط(
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ويتم عرض بنود أخرى إضافية أو عناوين أو مجاميع أخرى فى صلب قائمة الدخل فى األحوال                

 أو إذا كان ذلك من الضرورى لسالمة عـرض          ،التى قد يتطلب فيها معيار محاسبى مصرى آخر ذلك        

  .األداء المالى للمنشأة

ختلفة للمنشأة والمعامالت واألحداث مـن حيـث مـستوى اسـتقرارها             يختلف تأثير األنشطة الم    -٦٢

 ولذلك فإن اإلفصاح عن عوامل األداء التى تساعد فى تفهم النتائج المحققة وتقدير              ،ومخاطر التوقع 

 كما يمكن استخدام    ، ويتم إضافة بنود أخرى فى صلب قائمة الدخل         أمرا ضروريا،  النتائج المستقبلية 

  .  لتفسير عوامل األداءايتيب البنود عندما يكون ذلك ضرورالشرح وإعادة تر

وتتضمن العوامل التى تؤخذ فى االعتبار األهمية النسبية وطبيعة ووظيفة مكونـات اإليـرادات              

ـ             :ذلك ومثال. والمصروفات  للـشروط   ا عندما يقوم بنك ما بتعديل البيانـات الـسابق ذكرهـا تطبيقً

الخـاص  ) ١٩(من المعيار المحاسبى المصرى رقم      " ١٧"إلى  " ٩"من  والمتطلبات الواردة فى الفقرات     

وال يجب عمـل مقاصـة بـين بنـود          . باإلفصاح بالقوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة      

  .من هذا المعيار" ٣٤"اإليرادات والمصروفات إال فى حالة توفر الشروط الواردة فى الفقرة 

  

  ها إما فى صلب قائمة الدخل أو فى اإليضاحاتالمعلومات التى قد يتم عرض

 لبنود المصروفات بناء    الً يجب أن تعرض المنشأة سواء فى قائمة الدخل أو فى اإليضاحات تحلي            -٦٣

  .على طبيعة المصروف أو وظيفته بالنسبة للمنشأة

  .فى صلب قائمة الدخل" ٧٧" يفضل أن تعرض المنشآت التحليل السابق ذكره فى الفقرة -٦٤

داء المالى الذى قد يختلف مـن        وذلك إللقاء الضوء على األ     اي يتم تبويب بنود المصروفات تفصيل     -٦٥

 اويمكن توفير هذه البيانات طبقً    .  االستقرار وإمكانية تحقيق أرباح أو خسائر ومدى توقع ذلك         :حيث

  ).تكلفة المبيعات(للتبويب الوظيفى للمصروف 

 لوظيفتها كجزء   اأن تبوب المصروفات طبقً   ) تكلفة المبيعات (وف   يتطلب التبويب الوظيفى للمصر    -٦٦

ومثـال علـى طريقـة       . والعمومية داريةمن تكلفة المبيعات أو نشاط البيع والتوزيع أو األنشطة اإل         

  : لوظيفتها ما يلىاتبويب المصاريف طبقً
  ×  )المبيعات(اإليرادات 

  )×(  )الحصول على اإليراد(تكلفة المبيعات 

  ×  ربحمجمل ال

  ×  إيرادات تشغيلية أخرى

  )×(  مصروفات توزيع

  )×(  إداريةمصروفات 

  )×(  مصروفات تشغيل أخرى

  ×  صافى الربح من أنشطة التشغيل
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عن نـصيب    -سواء فى صلب قائمة الدخل أو فى اإليضاحات          - يجب على المنشأة أن تفصح       -٦٧

  .مالية التى تغطيها القوائم الماليةالسهم من التوزيعات المقترحة أو المعلنة عن الفترة ال

  

  قائمة التغير فى حقوق الملكية

  : ما يلى يجب على المنشأة أن تعرض فى قائمة مستقلة ضمن القوائم المالية قائمة توضح-٦٨

  .صافى الربح أو الخسارة عن الفترة) أ(

 ،تطلبه معـايير أخـرى   لما تاكل بند من بنود اإليرادات والمصروفات والمكاسب أو الخسائر وفقً     ) ب(

  .والتى تم أخذها مباشرة إلى حقوق الملكية ومجموع هذه البنود

 التـى تـم     ،التأثير المجمع للتغيير فى السياسات المحاسبية المتبعة وتصحيح األخطاء الجوهريـة          ) ج(

  ).٥( للمعالجة القياسية الواردة فى معيار المحاسبة المصرية رقم امعالجتها طبقً

  . على رأس المال مع أصحاب حقوق الملكية والتوزيعات لهمالمعامالت) د(

  .رصيد األرباح أو الخسائر المرحلة فى بداية الفترة وفى تاريخ الميزانية والحركة خالل الفترة) هـ(

  .تسوية ما بين رصيد رأس المال وكل بند من بنود االحتياطيات فى أول وآخر الفترة) و(

 عن  ا فى المنشأة فى ما بين تاريخين لميزانيتين متتاليتين يعطى مؤشر           إن التغير فى حقوق الملكية     -٦٩

 ألساس التقييم المتبع والمفصح     ااالرتفاع أو االنخفاض فى صافى أصولها أو قيمتها خالل الفترة طبقً          

 زيادة  :وباستثناء التغير الناتج عن التعامالت مع أصحاب حقوق الملكية مثل         . عنه فى القوائم المالية   

 المال أو التوزيعات، فإن التغير فى حقوق الملكية يتمثل فى األرباح غير الموزعة والخـسائر                رأس

  .الناتجة من أنشطة المنشأة خالل الفترة

الخاص بصافى ربح أو خسارة الفتـرة واألخطـاء         ) ٥( يتطلب المعيار المحاسبى المصرى رقم       -٧٠

 مع جميع بنود اإليرادات والمصروفات خالل       الجوهرية وتغيير السياسات المحاسبية أن يتم التعامل      

. الفترة عند تحديد صافى الربح أو الخسارة عن الفترة إال إذا سمح معيار مصرى آخر بعكس ذلـك                 

وقد تتطلب بعض المعايير المحاسبية المصرية األخرى إدراج المكاسب والخسائر الناتجة عن فائض             

 ،ت األجنبية مباشرة كتغير فى حقوق الملكية مثلهـا        أو عجز إعادة التقييم وبعض فروق تقييم العمال       

نه من المهم أخـذ     إوحيث  .  التعامالت الرأسمالية والتوزيعات ألصحاب حقوق الملكية بالمنشأة       :مثل

كل األرباح والخسائر فى االعتبار عند تقييم التغير فى المركـز المـالى للمنـشأة بـين تـاريخى                   

معيار يتطلب إعداد قائمة ضمن القوائم الماليـة تظهـر إجمـالى            الميزانيتين المتتاليتين، فإن هذا ال    

  .األرباح والخسائر للمنشأة متضمنة البنود التى تم إدراجهما مباشرة فى حقوق الملكية

 عن طريق جداول تسوى ما بين رصيد أول وآخر المدة لكل بند مـن               ٨٢ تتحقق متطلبات الفقرة     -٧١

  ).و(إلى ) أ(د من بنود حقوق الملكية المتضمنة فى البنو
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  قائمة التدفقات النقدية

متطلبات عرض قائمة التدفقات النقدية واإلفصاحات المرتبطـة        ) ٤( أرسى المعيار المصرى رقم      -٧٢

 لتقييم إمكانية المنشأة فى توليـد       اوهى تشير إلى أهمية قائمة التدفقات فى إعطاء القارئ أساس         . بها

  .أة إلى استخدام هذه التدفقات النقدية وحاجة المنش،النقدية وما فى حكمها

  

  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

  :مل اإليضاحات المتممة للقوائم المالية علىت يجب أن تش-٧٣

عرض أسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية المتبعـة والمـستخدمة فـى المعـامالت               ) أ(

  .واألحداث الهامة

 لمعايير المحاسبة المـصرية والتـى لـم يـتم     الواجب اإلفصاح عنها طبقًاإلفصاح عن البيانات ا   ) ب(

  .عرضها فى أى من القوائم المالية

بيانات إضافية وخاصة تلك التى لم يتم عرضها فى القوائم المالية والتى يجـب اإلفـصاح عنهـا                  ) ج(

  .إلعطاء صورة عادلة

 ويجب اإلشارة أمـام     ،نحو منتظم مرتبة   يجب أن تعرض اإليضاحات المتممة للقوائم المالية على          -٧٤

كل بند من بنود الميزانية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقديـة إلـى الفقـرة الخاصـة بـه فـى                    

  .اإليضاحات حسبما يتطلب األمر

٧٥-     ا واف ا يجب أن تعرض اإليضاحات شرحللقيم الظاهرة فى الميزانيـة وقائمـة الـدخل وقائمـة            ي 

ـ ئمة التغير فى حقوق الملكية، إضافة إلى بيانات عن اال         التدفقات النقدية وقا   ات واالرتباطـات   لتزام

ـ               لمعـايير   االمحتملة وأية بيانات مطلوب اإلفصاح عنها والالزمة لتحقيق اإلفـصاح العـادل طبقً

  .المحاسبة المصرية

الماليـة   عادة ما يتم عرض اإليضاحات بالترتيب التالى حتى يتسنى للمستخدم أن يتفهم القـوائم                -٧٦

  :ويتمكن من مقارنتها بالمنشآت األخرى

  ).١١راجع فقرة (اإلشارة إلى التوافق مع معايير المحاسبة المصرية ) أ(

  .اإلشارة إلى أساليب وأسس التقييم والسياسات المحاسبية المتبعة) ب(

المالية وبترتيـب   المعلومات المؤيدة للبنود الظاهرة فى كل قائمة مالية بترتيب كل بند فى القوائم              ) ج(

  .عرض كل قائمة

  :اإليضاحات األخرى والتى تتضمن) د(

  .ات المحتملة واالرتباطات واإلفصاحات المالية األخرىلتزاماال -

  .اإلفصاحات غير المالية -



  معايير المحاسبة   وصنع القراردارةالمحاسبة لإل :٣٣/١ك 

 

 ٣٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

 فى بعض األحوال، قد يكون من الضرورى أو المفضل أن يختلف ترتيب بعـض البنـود فـى                   -٧٦

معلومات عن معدل الفائدة مع المعلومـات الخاصـة بتـواريخ     حالة دمج ال :مثال ذلك  ،اإليضاحات

 ، على الرغم من أن األولى تمثل إفصاحات خاصة بقائمة الـدخل           ،استحقاق القروض طويلة األجل   

 بنمط منتظم لإليضاحات كلمـا      لتزاموعلى الرغم من ذلك يجب اال     .  بالميزانية ىبينما ترتبط األخر  

  .اكان ذلك ممكنً

  : ما يلى عرض السياسات المحاسبية المتبعةلجزء الخاص ب يجب أن يوضح ا-٧٧

  .أساس أو أسس التقييم المستخدمة فى إعداد القوائم المالية) أ(

  .لقوائم الماليةاوضح تكل سياسة محاسبية متبعة لتفهم ) ب(

من الضرورى على مستخدم القوائم المالية أن يكون على دراية بأسـس التقيـيم المـستخدمة                و -٧٨

 ألنها تمثـل    ؛)لفة التاريخية، التكلفة الجارية، القيمة االستردادية، القيمة العادلة أو القيمة الحالية          التك(

مثـل  (وعند استخدام أكثر من أساس فى القوائم المالية    . األسس التى أعدت القوائم المالية بناء عليها      

 الذى طبق   لتزاماألصل أو اال  يمكن االكتفاء باإلشارة إلى نوع      ) إعادة تقييم أصل معين غير متداول     

  .عليه أساس التقييم

 تقيـيم إذا كـان هـذا        دارة عند تحديد الحاجة إلى اإلفصاح عن سياسة محاسبية بذاتها، فعلى اإل           -٧٩

اإلفصاح سوف يساعد المستخدمون على تفهم الطريقة التى تم بموجبها تأثير األحداث والمعلومـات              

  .على نتائج األعمال والمركز المالى

  : تتضمن السياسات المحاسبية التى قد تقوم المنشأة بعرضها ما يلى:وعلى سبيل المثال ال الحصر

  .تحقق اإليرادات) أ(

  .أسس إعداد القوائم المالية المجمعة متضمنة الشركات التابعة والشقيقة) ب(

  .االندماج) ج(

  .المشروعات المشتركة) د(

  . وغير الملموسةاإلهالك واالستهالك لألصول الملموسة) هـ(

  . تكلفة االقتراض وأى نفقات أخرىرسملة) و(

  .عقود المقاوالت) ز(

  .االستثمارات العقارية) ح(

  .األدوات المالية واالستثمارات) ط(

  .عقود التأجير) ى(

  .تكلفة األبحاث والتطوير) ك(

  .المخزون) ل(

  .الضرائب) م(



  معايير المحاسبة   وصنع القراردارةالمحاسبة لإل :٣٣/١ك 

 

 ٣٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  .المخصصات) ن(

  .تكلفة مزايا العاملين) ظ(

  .ق تقييم العمالت األجنبية وعقود تغطية مخاطرهافرو) ع(

  .النقدية وما فى حكمها) ف(

  .المنح الحكومية) ق(

      من اإلفصاح عن السياسات المحاسبية لكثير من        اهذا وقد تتطلب بعض المعايير المحاسبية مزيد 

  .هذه النقاط وغيرها

 التى يتوقع المـستخدم اإلفـصاح        على كل منشأة أن تأخذ فى االعتبار طبيعة النشاط والسياسات          -٨٠

  . أن تفصح المنشآت عن السياسة المحاسبية تجاه ضريبة الدخل:مثال ذلك. عنها

 فإنه يجب اإلفصاح عن السياسات      ،وعندما يكون للمنشأة أعمال خارجية أو معامالت بالعمالت األجنبية        

نبية وتحليـل هـذه المكاسـب       المحاسبية للمكاسب أو الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم العمالت األج         

فى حالة عرض القوائم المالية المجمعة يجب اإلفصاح عن سياسـة            .اوالخسائر كلما كان ذلك ممكنً    

  .تحديد الشهرة ونصيب حقوق األقلية

 تعد أى سياسة محاسبية هامة حتى إذا كانت المبالغ المرتبطة بها فى الفترة الحاليـة أو الـسابقة                   -٨١

فصاح عن أى سياسة محاسبية غير مرتبطة بالمعايير المحاسـبية المـصرية    ويجب اإل . غير مؤثرة 

  ).٢٠(ولكنها مطبقة بما يتوافق مع الفقرة 

  

  إفصاحات أخرى

إال إذا كان قد أفصح عنها فى البيانات المنشورة          - يجب على المنشأة أن تفصح عن البنود التالية          -٨٢

  : -المرافقة للقوائم المالية

  ).محل النشاط إذا اختلف عن بلد التأسيس( وشكلها القانونى وبلد التأسيس وعنوانها موطن المنشأة) أ(

  .شرح ووصف لطبيعة نشاط المنشأة) ب(

  .اسم الشركة األم واسم الشركة المؤسسة للمجموعة) ج(

  .عدد الموظفون فى آخر الفترة أو متوسط عددهم خالل الفترة) د(

  ).٩(، )٣(، )١(سبية المصرية أرقام  هذا المعيار يلغى المعايير المحا-٨٣

  



  معايير المحاسبة   وصنع القراردارةالمحاسبة لإل :٣٣/١ك 

 

 ٣٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  )١(رقم مصرى لمعيار المحاسبى الل مالحق
  

  )١(ملحق رقم 

  شركة أ ب ج

  ٢٠٠٢ ديسمبر ٣١فى  الميزانية

  

  ٣١/١٢/٢٠٠١    ٣١/١٢/٢٠٠٢  األصول

        األصول طويلة األجل

  ×    ×  األصول الثابتة

  ×    ×  مشروعات تحت التنفيذ

  ×    ×  الشهرة

  ×    ×  ركات شقيقة وتابعةاستثمارات فى ش

  ×    ×  األصول األخرى

  ×    ×  مجموع األصول طويلة األجل

        األصول المتداولة

  ×    ×  المخزون

  ×    ×  عمالء ومدينون وأوراق قبض

  ×    ×  حسابات مدينة لدى الشركات القابضة والتابعة والشقيقة

  ×    ×  دفعات مقدمة

  ×    ×  استثمارات متداولة

  ×    ×  كمهاالنقدية وما فى ح

  ×    ×  مجموع األصول المتداولة

        ات المتداولةلتزاماال

  ×    ×  مخصصات

  ×    ×  بنوك سحب على المكشوف

  ×    ×  الموردون وأرصدة دائنة أخرى

  ×    ×  حسابات دائنة مستحقة للشركات القابضة والتابعة والشقيقة

  ×    ×  قروض قصيرة األجل

  ×    ×  يلة األجلالجزء المستحق خالل سنة من القروض طو
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 ٣٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  ×    ×  ات المتداولةلتزاممجموع اال

  ×    ×  )ات المتداولةلتزامصافى األصول أو اال(رأس المال العامل 

  ××    ××  إجمالى االستثمار

  

  يتم تمويله على النحو  التالى

  

٣١/١٢/٢٠٠٢  

    

٣١/١٢/٢٠٠١  

        :حقوق المساهمين

  ×    ×  رأس المال المدفوع

  ×    ×  االحتياطيات

  ×    ×  أرباح أو خسائر مرحلة

  ×    ×  أرباح أو خسائر العام قبل التوزيع

  ×    ×  إجمالى حقوق المساهمين

        :ات طويلة األجللتزاماال

  ×    ×  قروض من البنوك

  ×    ×  قروض من شركات قابضة وتابعة وشقيقة

  ×    ×  أخرى

  ××    ××  
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 ٣٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  )٢(ملحق رقم 

  قائمة الدخل

  ٢٠٠٢ ديسمبر ٣١ية المنتهية فى قائمة الدخل عن السنة المال

  

  ٢٠٠١    ٢٠٠٢  

  ×    ×  اإليرادات/ المبيعات 

  )×(    )×(  الحصول على اإليراد/ تكلفة المبيعات 

  ×    ×  مجمل الربح

  ×    ×  إيرادات تشغيل أخرى

  )×(    )×(  مصروفات التوزيع

  )×(    )×(   وعموميةإداريةمصروفات 

  )×(    )×(  مصروفات تشغيل أخرى

  ×    ×  لناتجة من التشغيلاألرباح ا

  )×(    )×(  مصاريف تمويلية

  ×    ×  إيرادات استثمارات فى شركات شقيقة أو تابعة

  ×    ×  األرباح قبل الضرائب

  )×(    )×(  ضريبة الدخل

  ×    ×  األرباح بعد الضريبة

  )×(    )×(  نصيب حقوق األقلية

  ×    ×  صافى الربح من النشاط

  )×(    ×  بنود غير عادية

  ×    ×  ح الفترةصافى رب

  ×    ×  نصيب السهم فى األرباح
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 ٣٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  )٣(ملحق رقم 

  قائمة التغير فى حقوق الملكية

  شركة أ ب ج

  ٢٠٠٢ ديسمبر ٣١عن السنة المالية المنتهية فى 

  
االحتياطى   رأس المال  

  القانونى

  االحتياطيات 

  )الًتذكر تفصي(

احتياطى 

  إعادة التقييم

األرباح 

  المرحلة

اإلجمال

  ى

  ×  ×  )×(  ×    ×  ٢٠٠٠ ديسمبر ٣١فى الرصيد 

ــسياسات   ــى ال ــرات ف التغي

  المحاسبية

        )×(  )×(  

  ×  ×  )×(  ×  ×  ×  الرصيد المعدل

الفــائض مــن إعــادة تقيــيم 

  األصول

      ×    ×  

ــيم   ــادة تقي ــن إع ــز م العج

  االستثمارات

      )×(    ×  

صافى األرباح والخسائر التى    

  لم تتأثر بها قائمة الدخل

        

×  

  

)×(  

  

×  

  ×  ×          فى ربح العامصا

    )×(      ×    المحول لالحتياطى القانونى

  )×(  )×(          توزيعات األرباح

  ×          ×  إصدار أسهم نقدية

  ×  ×  )×(  ×    ×  ٢٠٠١ ديسمبر ٣١الرصيد فى 

  )×(    )×(        العجز من إعادة تقييم األصول

الفــائض مــن إعــادة تقيــيم 

  االستثمارات

      ×    ×  

ئر التى  صافى األرباح والخسا  

  لم تتأثر بها قائمة الدخل

        

)×(  

  

)×(  

  

)×(  

  ×  ×          صافى ربح العام

    )×(      ×    المحول لالحتياطى القانونى

  )×(  )×(          توزيعات األرباح

    )×(    ×    ×  إصدار أسهم من االحتياطيات

  ×  ×  )×(  ×  ×  ×  ٢٠٠٢ ديسمبر ٣١الرصيد فى 
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 ٣٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  )٢(المعيار المحاسبى المصرى رقم  ٢-٢
  

  المخزون

  :نطاق المعيار

  يجب تطبيق هذا المعيار فى المحاسبة عن المخزون فى القوائم المالية التى تعد فـى ظـل نظـام                   -١

  :التكلفة التاريخية فيما عدا ما يلى

انظـر  ( بما فى ذلك عقود الخدمات المباشرة المتعلقة بها          ،األعمال تحت التنفيذ فى عقود اإلنشاءات     ) أ(

  ).ى المصرى الخاص بالمحاسبة عن عقود اإلنشاءاتالمعيار المحاسب

  .األوراق المالية) ب(

 حيث تقاس قيمـة هـذه المنتجـات         ،المخزون من اإلنتاج الحيوانى والزراعى والغابات والمناجم      ) ج(

 للممارسات المتعارف عليهـا فـى       ابصافى القيمة البيعية فى مرحلة معينة من مراحل اإلنتاج طبقً         

 أو  ،عندما يتم حـصاد المحاصـيل الزراعيـة        - على سبيل المثال   -طبق هذا   وي. صناعات معينة 

          لعقد شـراء مـستقبلى أو       ا وفقً اعندما يتم استخراج المعادن من المناجم على أن يكون بيعها مؤكد 

      اضمان حكومى، أو عندما يكون السوق مستقر بحيث تكون مخاطر عدم القدرة على البيع        ا ومتجانس 

  .ضئيلة

تحديد مقدار التكلفة التى تظهر كأصل والتى ترحل من فترة إلى أخرى حتى يتم تحقيـق                ويعتبر  

 اويوفر هذا المعيار إرشاد    . القضية األساسية فى المعالجة المحاسبية للمخزون      يعتبر هو اإليراد المقابل   

القيمـة    بما فى ذلك أى انخفـاض فـى        ، لتحديد التكلفة وما يستتبع ذلك من تحميلها كمصروفات        اعملي 

كما أنه يوفر إرشادات عن طرق حساب التكلفـة التـى تـستخدم             . للوصول إلى صافى القيمة البيعية    

  .لتحميل التكاليف على المخزون

  

  

  )٤(المعيار المحاسبى المصرى رقم  ٣-٢
  

  قوائم التدفقات النقدية

  نطاق المعيار

 وينبغى عرض هذه القائمة     ، هذا المعيار   لمتطلبات ايجب على المنشأة إعداد قائمة التدفق النقدى وفقً        -١

  .كجزء متمم لقوائمها المالية لكل فترة يتم عرض القوائم المالية عنها
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 ٤٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

يهتم مستخدمو القوائم المالية لمنشأة ما بالتعرف على الكيفية التى تعتمد عليها المنشأة فـى توليـد                  -٢

شطة المنشأة وبصرف النظر عما     وذلك بغض النظر عن طبيعة أن     . واستخدام النقدية وما فى حكمها    

. إذا كانت النقدية يمكن أن ينظر إليها كمنتج للمنشأة أم ال، كما هو الحال فى المؤسـسات الماليـة                  

   لنفس األسباب مهما كان التباين فى أنشطتها الرئيسية الخاصة بإنتاج           اوتحتاج المنشآت للنقدية أساس 

اتها ولتوفير عائد للمستثمرين فى تلك      التزامياتها ولسداد   وتحتاج المنشآت للنقدية للقيام بعمل    . اإليراد

  .ومن ثم فإن هذا المعيار يتطلب من جميع المنشآت عرض قائمة التدفق النقدى. المنشآت

  

  أهمية عرض معلومات التدفق النقدى

 التـى   المعلومـات – عند استخدامها باالشتراك مع باقى القوائم المالية     –توفر قائمة التدفق النقدى      -٣

بما (تمكن المستخدمين من تقييم التغيرات التى تحدث فى صافى أصول المنشأة، وفى هيكلها المالى               

ومقدرتها على التأثير علـى مبـالغ وتوقيـت         ) فى ذلك درجة السيولة ومقدرتها على سداد ديونها       

لتدفق النقدى  وتعتبر معلومات ا  . التدفقات النقدية من أجل أن تتوافق مع الظروف والفرص المتغيرة         

مفيدة فى تقييم مقدرة المنشأة على توليد النقدية وما فى حكمها، كما تمكن المستخدمين مـن عمـل                  

نماذج بغرض تقييم ومقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لمنشآت مختلفـة، كمـا أنهـا                

 ألن هـذه    ؛منـشآت المختلفـة   تحسن من القدرة على المقارنة عند إعداد التقارير عن أداء تشغيل ال           

  .القائمة تستبعد اآلثار الناتجة من استخدام معالجات محاسبية لنفس المعامالت واألحداث

 هاوتوقيت قيمة التدفقات النقدية المستقبلية   تحديد  تستخدم المعلومات التاريخية للتدفق النقدى كمؤشر ل       -٤

ديرات السابق إعدادها للتـدفقات النقديـة       كما أنها تفيد فى فحص مدى دقة التق       . هاومدى تأكد تحقق  

  .المستقبلية، والختبار العالقة بين الربحية وصافى التدفق النقدى وأثر تغير األسعار

  

  تعريفات

  : كل منهابجانبتستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعانى المذكورة  -٥

  . تتضمن النقدية بالصندوق والودائع تحت الطلب:النقدية

هى االستثمارات قصيرة األجل وعالية السيولة والتى يمكن تحويلها بسهولة          : ا فى حكم النقدية   م

  .الًإلى مبالغ نقدية محددة، والتى يكون تعرضها لمخاطر التغير فى قيمتها ضئي

  . هى التدفقات الداخلة والخارجة للنقدية وما فى حكمها:التدفقات النقدية

واألنشطة األخرى التى ال تمثل     . رئيسية المنتجة لإليراد للمنشأة    هى األنشطة ال   :أنشطة التشغيل 

  .أنشطة استثمار أو تمويل

 هى أنشطة اقتناء واستبعاد األصول طويلة األجل واالستثمارات األخرى التى           :أنشطة االستثمار 

  .ال تدخل فى حكم النقدية
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 ٤١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

ت حقـوق الملكيـة     هى األنشطة التى ينتج عنها تغيرات فـى حجـم ومكونـا           : أنشطة التمويل 

  .واالفتراض بالمنشأة

  

  النقدية وما فى حكمها

ات النقدية قصيرة األجل وليس لغرض      لتزاميحتفظ بالبنود التى فى حكم النقدية لغرض مواجهة اال         -٦

ولكى يعتبر االستثمار كأحد البنود التى فى حكم النقديـة يجـب أن             . االستثمار أو ألغراض أخرى   

ولة إلى مبلغ نقدى محدد وأن يكون تعرضه لمخاطر التغيـر فـى قيمتـه                للتحويل بسه  الًيكون قاب 

ولذلك عادة ما يمكن وصف استثمار ما بأنه فى حكم النقدية عندما يكون تـاريخ اسـتحقاق          . الًضئي

وتـستبعد  . االستثمار قصير األجل، ويمكن القول بأنها ثالثة أشهر أو أقل وذلك من تاريخ االقتنـاء              

سهم من البنود التى فى حكم النقدية ما لم تكن فى جوهرها فى حكم النقدية مثل                االستثمارات فى األ  

حالة األسهم الممتازة التى يتم اقتنائها قبل فترة قصيرة من تاريخ استحقاقها، ويكـون لهـا تـاريخ                  

  .استرداد محدد

 المكـشوف   وال يعتبر السحب على   .  بمثابة أنشطة تمويلية   - بصفة عامة  -تعتبر القروض البنكية     -٧

ومـن سـمات    .  وإنما يتم تضمينه كأحد مكونات النقدية وما فى حكمهـا          ،ا تمويلي امن البنوك نشاطً  

الترتيبات المصرفية هذه أنها تظهر رصيد البنك فى كثير من األحيان على أنه يتذبـذب مـا بـين                   

  .رصيد موجب إلى رصيد سحب على المكشوف

 ألن هذه   ،تى تتم بين البنود التى تمثل النقدية أو ما فى حكمها          ال تتضمن التدفقات النقدية الحركة ال      -٨

 مـن أنـشطتها التـشغيلية    ا مـن كونهـا جـزء   الً النقدية للمنشأة بد  إدارةالمكونات تمثل جزء من     

 النقدية عملية استثمار للنقدية الزائدة وللبنود التى فى حكـم           إدارةوتتضمن  . واالستثمارية والتمويلية 

  .النقدية

  

  ائمة التدفق النقدىعرض ق

ينبغى أن تعرض قائمة التدفق النقدى التدفقات النقدية خالل الفترة مبوبة على كـل مـن أنـشطة                   -٩

  .التشغيل واالستثمار والتمويل

تقوم المنشأة بعرض تدفقات النقدية من كل من أنشطة التشغيل واالستثمار والتمويـل بالطريقـة                -١٠

 ويوفر التبويب حسب النشاط المعلومات التى تسمح لمـستخدمى          .التى تكون أكثر مالءمة ألعمالها    

. القوائم المالية بتقدير أثر تلك األنشطة على المركز المالى للمنشأة وأرصدتها النقدية وما فى حكمها              

  .ويمكن استخدام هذه المعلومات لتقييم العالقات بين تلك األنشطة
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 ٤٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

 عند إعـادة الـسداد      :مثال ذلك . ويبها بشكل مختلف  قد تتضمن المعاملة الواحدة تدفقات يمكن تب       -١١

النقدى لقرض ما فإن السداد يتضمن كل من فائدة القرض ومبلغ القرض األصلى وقد يبوب عنصر                

 .الفائدة كنشاط تشغيلى ويبوب عنصر القرض األصلى على أنه نشاط تمويلى

  

  أنشطة التشغيل

 عن مـدى قـدرة عمليـات        ا رئيس ا التشغيل مؤشر  يعتبر مبلغ التدفقات النقدية الناتج من أنشطة       -١٢

ـ المنشأة على توليد تدفقات نقدية كافية إلعادة سداد القروض واالحتفاظ بالمقدرة التـشغيلية للم              شأة ن

. ء إلى مصادر خارجية للتمويـل     وجلوسداد التوزيعات على األسهم وعمل استثمارات جديدة دون ال        

ات المحددة للتدفقات النقدية التاريخية للتشغيل مع المعلومـات         وتعتبر المعلومات المستقاة من المكون    

  .األخرى مفيدة فى التنبؤ بالتدفقات النقدية للتشغيل فى المستقبل

تنشأ التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل فى المقام األول عن طريق أنشطة توليد اإليراد الرئيسى                -١٣

لمعامالت واألحداث األخرى التى تدخل فى تحديد صافى        ولذلك فإنها تنتج بصفة عامة من ا      . للمنشأة

  :الربح أو الخسارة، واألمثلة على التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل هى

  .المقبوضات النقدية من بيع البضائع وتقديم الخدمات) أ(

  .المقبوضات النقدية من اإلتاوات واألتعاب والعموالت واإليرادات األخرى) ب(

  . لقيمة بضائع وخدماتالمدفوعات النقدية للموردين سدادا) ج(

  .المدفوعات النقدية إلى العاملين ونيابة عنهم) د(

إلى منشأة التأمين عن األقساط والمطالبات واالشـتراكات        / المقبوضات والمدفوعات النقدية من     ) هـ(

  .السنوية والمزايا األخرى

 إذا أمكن تحديد أنهما مرتبطان بأنشطة التمويل        ب الدخل إال  المدفوعات النقدية أو استردادات ضرائ    ) و(

  .واالستثمار على وجه الخصوص

  .المقبوضات والمدفوعات النقدية من العقود المحتفظ بها ألغراض المضاربة أو المتاجرة) ز(

     مثل بيع بند من بنود األصول الثابتة والذى يـتم           ، أو خسارة  اقد ينشأ عن بعض المعامالت ربح 

ومع ذلك فإن التدفقات النقدية المتعلقـة بمثـل   . ها فى االعتبار عند تحديد صافى الربح أو الخسارة أخذ

  .هذه المعامالت تمثل تدفقات نقدية من أنشطة االستثمار

قد تحتفظ المنشأة بأسهم وسندات وقروض ألغراض التعامل أو المتاجرة فيها، وفى هذه الحالـة                -١٤

لذلك فإن التدفقات النقدية التى تنـشأ مـن       .  الذى يتم اقتناؤه إلعادة بيعه     فإنها تكون مماثلة للمخزون   

. شراء أو بيع األوراق المالية التى يتم التعامل أو المتاجرة فيها يتم تبويبها على أنها أنشطة تـشغيل                 

وبالمثل فإن الدفعات النقدية والقروض التى تمنحها المؤسسات المالية يتم تبويبهـا عـادة كأنـشطة                

 .نها تتعلق بنشاط توليد اإليراد الرئيسى لهذه المنشأةإ حيث ؛شغيلت
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 ٤٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  أنشطة االستثمار

١٥-          ن هذه التدفقات   إ حيث   ،ايعتبر اإلفصاح المستقل للتدفقات النقدية الناشئة من أنشطة االستثمار مهم

. ت نقدية النقدية تمثل مدى اإلنفاق الذى تم للحصول على أصول من أجل توليد دخل مستقبلى وتدفقا              

  :واألمثلة على التدفقات النقدية الناشئة من أنشطة االستثمار هى

وتتضمن . المدفوعات النقدية القتناء أصول ثابتة وأصول غير ملموسة وأصول أخرى طويلة األجل           ) أ(

هذه المدفوعات ما يتعلق منها بتكاليف التطوير المرسملة وتكاليف األصول الثابتة التى تم إنـشاؤها               

  .ارد الذاتيةبالمو

المقبوضات النقدية من بيع األصول الثابتة واألصول غير الملموسة واألصول األخـرى طويلـة              ) ب(

  .األجل

المدفوعات النقدية القتناء أسهم أو سندات فى منشآت أخرى والحصص فى الشركات المـشتركة              ) ج(

قدية، أو تلك التى يحتفظ بهـا       بخالف المدفوعات لتلك األوراق المالية والتى تعتبر فى حكم بنود الن          (

  ).ألغراض التعامل أو المتاجرة فيها

المقبوضات النقدية من بيع أسهم أو سندات بمنشآت أخرى والحصص فـى الـشركات المـشتركة      ) د(

بخالف المقبوضات عن تلك السندات والتى تعتبر فى حكم بنود النقدية وتلك التـى يحـتفظ بهـا                  (

  ).يهاألغراض التعامل أو المتاجرة ف

بخالف الـدفعات النقديـة والقـروض       (المدفوعات النقدية والقروض الممنوحة ألطراف أخرى       ) هـ(

  ).الممنوحة عن طريق المؤسسات المالية

بخـالف  (المقبوضات النقدية من تحصيل الدفعات النقدية والقروض الممنوحة ألطـراف أخـرى             ) و(

  ).ت الماليةالدفعات النقدية والقروض الممنوحة عن طريق المؤسسا

 ما لم تكـن     ،المدفوعات النقدية لشراء عقود آجلة وعقود مستقبلية وعقود اختيارية وعقود مقايضة          ) ز(

هذه العقود يحتفظ بها ألغراض التعامل أو المتاجرة فيها، أو المدفوعات التى تبوب على أنها أنشطة                

  .تمويلية

 فإن التدفقات النقدية    ،طر مركز محدد  عندما يتم المحاسبة عن العقود على أساس أنها تغطى مخا         

  . تبويب التدفقات النقدية للمركز الذى يتم تغطية مخاطرهأسلوبلهذه العقود تبوب بنفس 

  

  أنشطة التمويل

١٦-    ألنه يساعد على التنبـؤ  ،ايعتبر اإلفصاح المستقل للتدفقات النقدية الناشئة من أنشطة التمويل مهم 

واألمثلة على التدفقات النقديـة     . لمنشأة من التدفقات النقدية المستقبلية    باحتياجات مقدمى رأس المال ل    

  :الناشئة من أنشطة التمويل هى

  .المقبوضات النقدية الناشئة من إصدار األسهم أو صكوك الملكية األخرى) أ(
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 ٤٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  .المدفوعات النقدية للمالك القتناء أو استرداد أسهم المنشأة) ب(

صدار صكوك المديونية والقروض وأوراق الدفع والسندات والرهونـات         المقبوضات النقدية من إ   ) ج(

  .والسلفيات األخرى قصيرة وطويلة األجل

  .السداد النقدى للمبالغ المقترضة) د(

  . القائم المتعلق بالتأجير التمويلىلتزامالمدفوعات النقدية التى يدفعها المستأجر لتخفيض اال) هـ(

  

  .ة التشغيلعرض التدفقات النقدية من أنشط

  :حدى الطريقتينينبغى على المنشأة عرض التدفقات من أنشطة التشغيل باستخدام إ -١٧

الطريقة المباشرة والتى يتم بمقتضاها اإلفصاح عن األنواع الرئيسية إلجمالى المقبوضات النقديـة             ) أ(

  .وإجمالى المدفوعات النقدية

ية صافى الربح أو الخسارة لمراعاة أثر المعامالت        الطريقة غير المباشرة والتى يتم بمقتضاها تسو      ) ب(

ذات الطبيعة غير النقدية وأى تأجيل أو استحقاق لمقبوضات أو لمدفوعات التـشغيل الماضـية أو                

  .المستقبلية، وبنود اإليرادات أو المصروفات المتعلقة بالتدفقات النقدية لالستثمار أو التمويل

ال يكون  وهذا  تقدير التدفقات النقدية المستقبلية،     لقد تكون مفيدة    المباشرة معلومات   توفر الطريقة    -١٨

للطريقة المباشرة يمكن الحصول على معلومات عن النوعيات         اووفقً.  بالطريقة غير المباشرة   امتاح 

  :قيعن طر الرئيسية إلجمالى المقبوضات النقدية وإلجمالى المدفوعات النقدية

  .منشأةالسجالت المحاسبية الخاصة بال) أ(

الفوائد وما يماثلها من الفوائد المدينة والدائنة واألعباء بالنـسبة          (تعديل المبيعات وتكلفة المبيعات     ) ب(

  :والبنود األخرى فى قائمة الدخل بالنسبة لـ) لمؤسسة مالية

  . التشغيلى ودائنىالتغيرات التى حدثت أثناء الفترة فى المخزون وحسابات مدين -١

  .األخرىالبنود غير النقدية  -٢

  .البنود األخرى التى يكون أثرها النقدى متعلق بالتدفقات النقدية ألنشطة االستثمار أو التمويل -٣

 للطريقة غير المباشرة عن طريق تعـديل  ايتم تحديد صافى التدفق النقدى من أنشطة التشغيل وفقً  -١٩

  :صافى الربح أو الخسارة باآلثار المتعلقة باآلتى

  . التشغيلى ودائنىثت أثناء الفترة فى المخزون وحسابات مدينالتغيرات التى حد) أ(

 وأرباح وخـسائر العمـالت      ،البنود غير النقدية مثل اإلهالك والمخصصات والضرائب المؤجلة       ) ب(

  .األجنبية غير المحققة وأرباح الشركات غير الموزعة وحقوق األقلية
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 ٤٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  )٥(المعيار المحاسبى المصرى رقم  ٤-٢
  

  واألخطاء الجوهرية وتغيير السياسات المحاسبية  خسارة الفترةصافى ربح أو

  نطاق المعيار 

يطبق هذا المعيار عند عرض الربح أو الخسارة الناتجة من األنشطة العادية والبنود غير العاديـة                 -١

فى قائمة الدخل وكذا عند المحاسبة عن التغيرات فى التقديرات المحاسـبية واألخطـاء الجوهريـة        

  .  السياسات المحاسبيةوتغيير

 اإلفصاح عن بعض بنود صافى ربح أو خسارة         -  ضمن موضوعات أخرى   - يتناول هذا المعيار   -٢

ذلك باإلضافة إلى أية إفصاحات أخرى تتطلبها معايير محاسبية أخرى بما فى ذلك المعيـار               ،  الفترة

 . الماليةالمحاسبى المصرى الخاص بالمعلومات الواجب اإلفصاح عنها فى القوائم 

٣-    ولكنـه ال    ، بعض اإلفصاحات المتعلقة باألنشطة والعمليات التى توقفـت        ايتناول هذا المعيار أيض 

 . يتناول الموضوعات المتعلقة بتحقق وقياس نتائج هذه األنشطة والعمليات

رات يتم المحاسبة واإلفصاح عن أثر الضرائب على البنود غير العادية واألخطاء الجوهرية والتغي             -٤

 . فى السياسات المحاسبية

  

  تعريفات

  :  كل منهابجانبتستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعانى المذكورة  -٥

هى الربح أو الخسارة الناتجة عن أحداث أو معامالت تختلف بشكل واضح عن  :البنود غير العادية

  .صفة دورية أو منتظمة ومن غير المتوقع تكرار حدوثها ب،األنشطة العادية للمنشأة

 وكـذا األنـشطة ذات      ،هى األنشطة األساسية التى تقوم بها المنشأة لممارسة أعمالها         :األنشطة العادية 

أو نتيجة لمزاولتها ألنشطتها األساسيةاالعالقة التى قد تكون امتداد  .  

 من أنشطة   ىوجوهرل  هى التى تنشأ عن بيع أو استبعاد جزء منفص        : األنشطة أو العمليات التى توقفت    

 ايالمنشأة والتى يمكن فصل أصولها وصافى ربحها أو خسارتها وأنشطتها عن باقى أعمال المنشأة ماد              

  .  إعداد التقارير الماليةمن أجل ايوتشغيل

 والتى تكون من األهمية بحيـث       ،هى األخطاء التى تم اكتشافها فى الفترة الجارية       : األخطاء الجوهرية 

المالية الصادرة عن فترة أو فترات سابقة ال يمكن االعتماد على مصداقيتها فى تـاريخ               تصبح القوائم   

  . إصدارها

هى المبادئ واألسس واألعراف والقواعد والممارسـات التـى تقـوم المنـشأة             : السياسات المحاسبية 

  . بتطبيقها عند إعداد وعرض القوائم المالية
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 ٤٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  صافى ربح أو خسارة الفترة 

ن صافى ربح أو خسارة الفترة جميع بنود اإليرادات والمصروفات المحققة خـالل             يجب أن يتضم   -٦

  .  ما لم يتطلب أو يسمح معيار محاسبى أخر بغير ذلك،الفترة

عادة ما يتضمن صافى ربح أو خسارة الفترة جميع بنود اإليرادات والمصروفات المحققة خـالل                -٧

 . التغيرات فى التقديرات المحاسبيةالفترة، ويتضمن هذا البنود غير العادية وأثر 

 بعض الظروف التى يتم فيها استبعاد بنود معينة مـن صـافى ربـح أو     ىومع ذلك فإنه قد تحد    

  . خسارة الفترة الجارية

  

  ذا المعيار نوعين من هذه الظروفويتناول ه

  تصحيح األخطاء الجوهرية وأثر تغيير السياسات المحاسبية ) أ(

 المحاسبية األخرى تلك البنود التى يتماشى إطـار تعريفهـا مـع اإليـرادات               تناول بعض المعايير  -٨

  .  ولكن يتم استبعادها عند تحديد صافى الربح أو الخسارة،والمصروفات

انظر المعيار المحاسبى المصرى الخاص باألصـول الثابتـة    ( أرباح إعادة التقييم     :من أمثلة هذه البنود   

انظـر المعيـار    (ائر الناتجة عن ترجمة القوائم المالية لمنشأة أجنبية          وكذا األرباح والخس   ،)وإهالكاتها

  ). المحاسبى المصرى الخاص بآثار التغيرات فى أسعار صرف العمالت األجنبية

يتضمن صافى الربح أو الخسارة عن الفترة المفردات التالية التى يجب اإلفصاح عن كل منها فـى                 -٩

  : قائمة الدخل

  . ة الناتجة عن األنشطة العاديةالربح أو الخسار) أ(

  . البنود غير العادية) ب(

١٠- الً منفصايجب اإلفصاح عن طبيعة وقيمة كل بند غير عادى إفصاح .  

من الطبيعى أن كل بنود اإليرادات والمصروفات التى تدخل فى تحديد صافى ربـح أو خـسارة                  -١١

، ن ثم فإنه فى بعض الظروف النـادرة       وم. ةالفترة تكون ناتجة عن ممارسة المنشأة ألنشطتها العادي       

غير عادىاقد يوجد حدث أو معاملة معينة ترقى ألن تكون بند  .  

تتحدد طبيعة الحدث أو المعاملة بأنها تختلف بوضوح عن األنشطة العادية للمنشأة بنـاء علـى                 -١٢

 تكرار حدوث مثل هـذه       وليس بعدد المرات المتوقع    ،عالقتها باألعمال العادية التى تمارسها المنشأة     

  . األحداث

ـ    بالنـسبة  الهذا، فإن الحدث أو المعاملة يمكن أن يكون غير عادى بالنسبة لمنشأة ويكـون عادي 

  .  وذلك بسبب اختالف األنشطة العادية لكل منهما؛لمنشأة أخرى



  معايير المحاسبة   وصنع القراردارةالمحاسبة لإل :٣٣/١ك 

 

 ٤٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

 ولكـن مـن     ، غير عادى لكثير من المنشأت     االخسائر الناتجة عن زلزال تعتبر بند      :فعلى سبيل المثال  

              غيـر   اناحية أخرى فإن المطالبات الواردة من حاملى وثائق التأمين ضد مخاطر الزالزل ال تعتبر بند 

  . عادى بالنسبة لمنشأة تأمينية تؤمن ضد مثل هذه المخاطر

١٣- غير عادية بالنسبة لمعظم المنشأت ما يلىامن أمثلة األحداث أو المعامالت التى تعتبر بنود  :  

  . ع ملكية األصولنز) أ ( 

  . زلزال أو أية كوارث طبيعية أخرى) ب(أو 

يمكن اإلفصاح عن طبيعة كل بند غير عادى فى قائمة الدخل، وفى حالة إذا تم هذا اإلفصاح فى                   -١٤

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية يكون من الواجب اإلفصاح عن إجمالى قيم البنود غير العادية فى               

 . قائمة الدخل نفسها

  األرباح أو الخسائر الناتجة من األنشطة العادية ) ب(

عندما تكون بنود اإليرادات والمصروفات المكونة لألرباح والخسائر الناتجة من األنشطة العادية             -١٥

          لتفسير أداء المنشأة عن الفتـرة       اذات حجم أو طبيعة أو تأثير ملموس يجعل اإلفصاح عنها ضروري 

  . ح عن طبيعة وقيمة مثل هذه البنود بطريقة مستقلةيكون من الواجب اإلفصا

 غير عادية، إال    اليست بنود " ١٥"بالرغم من أن بنود اإليرادات والمصروفات الواردة فى الفقرة           -١٦

فهم المركز المـالى وتفـسير      لأن طبيعة وقيمة مثل هذه البنود تعتبر هامة لمستخدمى القوائم المالية            

  . لمركز المالى ومستوى األداءأداء المنشأة والتنبؤ با

  . ويتم اإلفصاح عن هذه المعلومات عادة فى اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

فيما يلى بعض الظروف التى يتعين فيها إجراء إفصاح مستقل لبنود اإليـرادات والمـصروفات                -١٧

  ". ١٥" لما ورد بالفقرة اطبقً

ردادية أو تخفيض األصول الثابتة إلى القيمة التى يمكـن          تخفيض المخزون إلى صافى القيمة االست     ) أ(

  . إلغاء مثل هذه التخفيضاتواستردادها 

  . أية مخصصات لمقابلة تكاليف إعادة الهيكلةإلغاء وإعادة هيكلة أنشطة المنشأة ) ب(

  . استبعاد بنود من األصول الثابتة) ج(

  . استبعاد استثمارات طويلة األجل) د(

  . لعمليات التى توقفتاألنشطة وا) هـ(

  . التسويات القضائية) ز(

  . إلغاء كلى أو جزئى لمخصصات) و(
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 ٤٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  العمليات التى توقفت

بينما يتطلب استبعاد استثمارات أو أصول أخـرى هامـة اإلفـصاح عـن بنـود اإليـرادات                   -١٨

ام من أعمالها   والمصروفات المتعلقة بها، فإن قيام المنشأة فى بعض األحيان ببيع أو استبعاد جزء ه             

 ويمثل ذلك عملية توقفت كما تم تعريفها فى هذا المعيار          -يمكن فصله عن أنشطة أعمالها األخرى       

  .  لمستخدمى القوائم الماليةايكون مناسب" ١٩"فإن اإلفصاح الوارد فى الفقرة رقم  -

  : يجب اإلفصاح عما يلى بالنسبة لكل عملية توقفت -١٩

  . وقفتطبيعة العملية التى ت) أ(

  . التاريخ الفعلى للتوقف لألغراض المحاسبية) ب(

  ) بيع أو استبعاد(طريقة التوقف ) ج(

  . الربح أو الخسارة الناتجة عن التوقف والسياسة المحاسبية المستخدمة لقياس هذا الربح أو الخسارة) د(

جزء المتوقف مـع أرقـام      اإليراد والربح أو الخسارة عن الفترة والناتجة من األنشطة العادية لل          ) هـ(

  . المقارنة لها

  . تدرج نتيجة العمليات التى توقفت عادة ضمن الربح أو الخسارة الناتجة من األنشطة العادية -٢٠

ـ               عـن   اإال أنه فى بعض الظروف النادرة يكون التوقف نتيجة أحداث أو معامالت مختلفة تمام 

 وفـى هـذه     ،وثها بصورة متكـررة أو منتظمـة       ويكون من غير المتوقع حد     ،األنشطة العادية للمنشأة  

غير عادىاالحاالت يتم اعتبار اإليراد أو المصروف الناتج عن عملية التوقف بند .  

 لو أن حكومة أجنبية قامت بمصادرة أحد الفروع، فإن اإليراد أو المصروف الناتج مـن                :الًفمث

    لكـل  " ١٩"صاح الواردة فى الفقرة رقم       غير عادى وتطبق متطلبات اإلف     اعملية صادرة يتم اعتباره بند

غير عاديةاعمليات التى توقفت بما فى ذلك العمليات التى ينتج عنها بنود  .  

 أن هنـاك    – فى الوقت الذى سيتم فيه اعتماد وإصدار القوائم المالية           –ندما يكون من المعلوم     ع -٢١

ت اإلفصاح الواردة فى الفقـرة رقـم        عملية توقفت بعد تاريخ الميزانية أو أنها ستتوقف، فإن متطلبا         

 . يتم تطبيقها إلى المدى الذى يمكن فيه تقدير المعلومات بطريقة موثوق فيها" ١٩"

  

  التغيرات فى التقديرات المحاسبية 

٢٢- لعوامل عدم التأكد المرتبطة بأنشطة األعمال، فإن العديد من بنود القوائم المالية ال يمكـن                انظر 

ـ        . فقط ولكن يمكن تقديرها  قياسها بدقة تامة      ألخـر   اويعتمد هذا التقدير على الحكم الشخـصى طبقً

     للديون غير الجيـدة أو المخـزون المتقـادم أو العمـر             امعلومات متاحة، فقد يكون التقدير مطلوب

ويكون االعتماد  . اإلنتاجى أو النمطى المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية لألصول القابلة لإلهالك         

 وهذا ال يقلـل مـن درجـة         ،عداد القوائم المالية  إ من عملية    ا رئيسي التقديرات المعقولة جزء  على ا 

  . االعتماد عليها
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 ٤٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

 ،قد يتطلب األمر مراجعة التقدير عند حدوث تغيرات فى الظروف التى بنى على أساسها التقـدير               -٢٣

ضى طبيعة عمل التقدير     وتقت ،أو عند ظهور معلومات جديدة أو وجود خبرة أكثر أو تطورات الحقة           

  . عدم اعتبار التسويات الناتجة عن تعديل هذه التقديرات بمثابة بنود غير عادية أو أخطاء جوهرية

ى بعض الحاالت قد يصعب التفرقة بين تغيير السياسة المحاسبية والتغيـرات فـى التقـديرات                ف -٢٤

ات المحاسبية مع مراعـاة اإلفـصاح        وعليه يتم معاملة التغير على أنه تغير فى التقدير         ،المحاسبية

  . المناسب

  : يظهر أثر التغير فى التقديرات المحاسبية عند تحديد صافى الربح أو الخسارة فى -٢٥

  . الفترة التى حدث فيها التغير إذا كان التغير يؤثر فى هذه الفترة فقط) أ(

  .  يؤثر فى كليهماالفترة التى حدث فيها التغير والفترات الالحقة إذا كان التغير) ب(

قد يؤثر التغير فى التقدير المحاسبى فى الفترة الجارية فقط أو فى كـل مـن الفتـرة الجاريـة                     -٢٦

ولـذا  فقط   التغير فى تقدير مبلغ الديون غير الجيدة يؤثر فى الفترة الجارية             الًفمث. والفترات الالحقة 

 نمط استهالك المنافع االقتصادية المتوقعـة  أما التغير فى تقدير العمل اإلنتاجى أو. افيعترف به فور 

 وكذا كل فترة من العمـر       ،لألصول التى يتم إهالكها فإنه يؤثر فى قيمة اإلهالك عن الفترة الجارية           

وفى كال الحالتين فإن أثر التغير المتعلق بالفترة الجارية يعترف به كإيراد            . اإلنتاجى المتبقى لألصل  

 فإنه يعترف بـه فـى       – إن وجد    –أما األثر على الفترات الالحقة      . أو مصروف فى الفترة الجارية    

  . الفترات الالحقة

يجب أن يظهر أثر التغير فى التقديرات المحاسبية فى قائمة الدخل بنفس التبويب الذى كان يظهر                -٢٧

  . فيه التقدير من قبل

تغير فى التقديرات المحاسـبية     لضمان قابلية القوائم المالية للمقارنات الزمنية يجب أن يدرج أثر ال          -٢٨

الخاصة بتقديرات بنود كانت تبوب ضمن األنشطة العادية فى قائمة الدخل فى نفس التبويب لصافى               

 أما التغير فى التقديرات المحاسبية لتقدير بند كان يبوب كبند غير عـادى فيـتم                ،الربح أو الخسارة  

  . تبويبه كبند غير عادى

مة التغير فى التقديرات المحاسبية إذا كان لها تأثير جـوهرى فـى             يجب اإلفصاح عن طبيعة وقي    -٢٩

 تحديد  اوإذا كان من الصعوبة عملي    . الفترة الجارية أو يتوقع أن يكون لها تأثير فى الفترات الالحقة          

  . قيمة التغير فيكون من الواجب اإلفصاح عن هذه الحقيقة

  

  األخطاء الجوهرية

 ،اف أخطاء فى إعداد القوائم المالية الخاصة بفترة أو فترات سابقة          قد يتم فى الفترة الجارية اكتش     

وهذه األخطاء قد تكون نتيجة أخطاء حسابية أو أخطاء فى تطبيق سياسات محاسـبية أو فـى تفـسير                   
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 ٥٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

حقائق أو غش أو سهو وعادة ما يدرج تصويب هذه األخطاء فى قائمة الدخل عند تحديد صافى الربح                  

  . الجاريةأو الخسارة عن الفترة 

 ،فى بعض الحاالت النادرة يكون للخطأ تأثير جوهرى على القوائم المالية لفترة أو فترات سابقة              

أخطاء "ويطلق على هذه األخطاء     . بحيث ال يمكن االعتماد على هذه القوائم المالية فى تاريخ إصدارها          

 سابقة لمبالغ هامة عن أعمال      ومن أمثلة األخطاء الجوهرية تضمين القوائم المالية عن فترة        . "جوهرية

ويتطلب تصحيح األخطاء الجوهريـة     . يذهافتحت التنفيذ أو مدينون ناتجة عن عقود وهمية ال يمكن تن          

  . المتعلقة بفترات سابقة إعادة عرض المعلومات المقارنة أو عرض شكل إضافى للمعلومات

فطبيعة . لتقديرات المحاسبية من الممكن التفرقة بين تصويب األخطاء الجوهرية والتغيرات فى ا         

  .  كلما ظهرت معلومات إضافيةاحتاج إلى مراجعتهتالتقديرات المحاسبية أنها قد 

 فإن الربح أو الخسارة المحققة كنتيجة لظرف طارئ لم يكـن مـن الممكـن      :فعلى سبيل المثال  

  .  لخطأ جوهرىا بدقة ال يعتبر تصويباتقديره سابقً

  

  لمعالجة القياسيةا

ديل رصيد أو المدة لألرباح أو الخسائر المرحلة بالمبلغ الالزم لتصويب الخطأ الجوهرى             يجب تع 

  .كما يجب تعديل المعلومات المقارنة ما لم يكن ذلك غير عملى. الخاص بفترات سابقة

 وكأنـه قـد تـم    ،يجب عرض القوائم المالية بما تتضمنه من معلومات مقارنة عن فترات سابقة  

لذا فإن صافى الربح أو الخـسارة       . لجوهرى فى الفترة التى حدث فيها هذا الخطأ       تصويب هذا الخطأ ا   

 أما بالنسبة لقيمة التصويب المتعلقة بفترات تـسبق         ، قيمة التصويب الخاص بها    الكل فترة يكون متضمنً   

ـ                 اح تلك الواردة بالمعلومات المالية بالقوائم المالية فيتم تسويتها فى رصيد أول المـدة الخـاص باألرب

كما يجب إعادة عرض أية بيانات أخرى مثل الملخصات التاريخيـة           . المرحلة فى أول فترة ظاهرة بها     

  . للبيانات المالية المتعلقة بالفترات السابقة

تطلب بالضرورة تعديل القوائم المالية التى سـبق        تن عملية إعادة عرض المعلومات المقارنة ال        إ -٣٠

  . سجيلها أو تقديمها لجهات رسميةاعتمادها من المساهمين أو تم ت

  : يجب أن تفصح المنشأة عن اآلتى -٣١

  . طبيعة الخطأ الجوهرى) أ(

  . قيمة التصويب عن الفترة الجارية وعن كل فترة سابقة ظاهرة) ب(

  . قيمة التصويب المتعلق بالفترات التى تسبق الفترات الظاهرة بالمعلومات المقارنة) ج(

  . تعديل المعلومات المقارنة أو إذا كان تعديلها يعتبر غير عملىحقيقة أنه قد تم ) د(

  

  



  معايير المحاسبة   وصنع القراردارةالمحاسبة لإل :٣٣/١ك 
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  المعالجة البديلة المسموح بها

 ،يجب أن يظهر قيمة تصويب الخطأ الجوهرى عند تحديد صافى ربح أو خسارة الفترة الجاريـة                -٣٢

ويجب . سابقةكما يجب أن تظهر المعلومات المقارنة كما هى ظاهرة فى القوائم المالية عن الفترة ال              

  . إال إذا كان إجراء ذلك غير عملى" ٣٣" للفقرة رقم اعمل شكل إضافى للمعلومات يتم إعداده طبقً

وفـى حالـة    . يتضمن تحديد ربح أو خسارة الفترة الجارية التصويب الخاص بالخطأ الجوهرى           -٣٣

 أو خـسارة     لتظهر صافى ربح   – ما تكون فى شكل عمود منفصل        ا غالب –وجود معلومات إضافية    

الفترة الجارية وأى فترات سابقة ظاهرة كما لو كان قد تم تصحيح الخطأ الجوهرى فى الفترة التـى   

  . حدث فيها هذا الخطأ

  : يجب أن تفصح المنشأة عن اآلتى -٣٤

  . طبيعة الخطأ الجوهرى) أ(

  . قيمة التصويب المتحقق فى صافى ربح أو خسارة الفترة الجارية) ب(

صويب فى كل فترة تم عرض معلومات عنها وقيمة التصويب المتعلق بالفترات الـسابقة              قيمة الت ) ج(

  . لتلك الواردة فى هذه المعلومات اإلضافية

إذا كان عرض هذه المعلومات غير عملىاكما يجب اإلفصاح أيض  .  

  

  تغيير السياسات المحاسبية 

 إجراء مقارنة للقوائم المالية للمنشأة خالل       يحتاج مستخدمو القوائم المالية أن يكونوا قادرين على        -٣٥

لذا فإنه عادة ما يتم تطبيق      . فترة من الوقت لتحديد إتجاهات مركزها المالى وأداؤها وتدفقاتها النقدية         

  . نفس السياسات المحاسبية فى كل فترة

سبى يتطلـب   ال يجوز إجراء تغيير فى السياسة المحاسبية إال إذا كان هناك تشريع أو معيار محا               -٣٦

ذلك، أو إذا كان هذا التغيير سيؤدى إلى إظهار األحداث أو المعامالت بـالقوائم الماليـة للمنـشأة                  

ابطريقة أكثر وضوح .  

 األكثر مالئمة ألحداث أو معامالت فى القوائم المالية عندما تتيح الـسياسة             سلوبيتم العرض باأل   -٣٧

ة عن المركز المالى واألداء أو التدفقات النقدية للمنشأة ودقاالمحاسبية الجديدة معلومات أكثر تعبير .  

٣٨- فى السياسات المحاسبيةاال يتم اعتبار ما يلى تغيير  :  

  .  عن األحداث والمعامالت السابقةاي سياسة محاسبية على أحداث أو معامالت تختلف جوهرتطبيق) أ(

  .  أو لم تكن هامةا لم تحدث مسبقًتطبيق سياسة محاسبية جديدة على أحداث أو معامالت) ب(

            فـى الـسياسة     اإن التطبيق المبدئى لسياسات إثبات األصول بقيمتها بعد التقييم يعتبـر تغييـر 

 ولكن يتم التعامل معه على إنه إعادة تقييم بناء على المعيار المحاسبى المـصرى الخـاص               ،المحاسبية



  معايير المحاسبة   وصنع القراردارةالمحاسبة لإل :٣٣/١ك 
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 الً المصرى الخاص بالمحاسبة عن اإلستثمارات بـد        أو المعيار المحاسبى   ،باألصول الثابتة وإهالكاتها  

  .  لهذا المعيارامن أن يتم التعامل معه طبقً

من هذا المعيار ال يتم تطبيقها بالنسبة لمثل هذه التغييـرات           " ٥٦"و  " ٤٨"لذا فإن الفقرات أرقام     

  . فى السياسات المحاسبية

 لمتطلبات هذا   اى أو بأثر مستقبلى وذلك طبقً     قد يتم تطبيق التغيير فى السياسة المحاسبية بأثر رجع        -٣٩

  . المعيار

ينتج عن التطبيق بأثر رجعى أن يتم تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على األحداث والمعامالت              

        لذا فإن الـسياسة المحاسـبية الخاصـة باألحـداث          . اكما لو أن هذه السياسة الجديدة كانت مطبقة دائم

  . ذ تاريخ نشأة مثل هذه البنودوالمعامالت يتم تطبيقها من

أما التطبيق بأثر مستقبلى فيعنى أن تطبيق السياسة المحاسـبية الجديـدة يـتم علـى األحـداث                  

 وال يتم بإجراء تسويات تتعلـق       ،والمعامالت التى تقع بعد تاريخ التغيير إلى السياسة المحاسبية الجديدة         

لخاص باألرباح المرحلة أو بالنسبة لصافى الربح أو        بالفترات السابقة سواء بالنسبة لرصيد أول المدة ا       

إال أن تطبيق السياسة المحاسبية     .  وذلك لعدم إعادة حساب األرصدة القائمة      ؛الخسارة عن الفترة الجارية   

 قد تقرر منـشأة معينـة تغييـر      الً فمث ،الجديدة يتم على األرصدة القائمة منذ تاريخ التغيير فى السياسة         

 مع المعالجة البديلة المسموح بهـا فـى         ا تمشي ورسملتها الخاصة بتكلفة االقتراض     سياستها المحاسبية 

 فبالنسبة لطريقة التطبيق بأثر مـستقبلى، يـتم         ،المعيار المحاسبى المصرى الخاص بتكاليف االقتراض     

التى تحدث بعـد تـاريخ التغييـر فـى الـسياسة            فقط  تطبيق السياسة الجديدة على تكاليف االقتراض       

  . بيةالمحاس

  

  تطبيق المعيار

إذا تم تغيير فى سياسة محاسبية نتيجة لتطبيق أحد المعايير المحاسبية المصرية فإن هذا التغييـر                -٤٠

 ، للقواعد االنتقالية المحددة إن وجدت فى هذا المعيار المحاسبى المصرى          ايجب المحاسبة عليه طبقً   

 لطريقة المعالجة   اى السياسة المحاسبية يتم وفقً    وفى حالة عدم وجود أية قواعد انتقالية، فإن التغيير ف         

أو المعالجة البديلة المـسموح بهـا والـواردة         ،  "٥٢"،  "٥١"،  "٤٨"القياسية الواردة بالفقرات أرقام     

  ". ٥٦"، "٥٥"، "٥٣"بالفقرات أرقام 

ق بأثر  قد تتطلب القواعد االنتقالية الخاصة بمعيار محاسبى مصرى التطبيق بأثر رجعى أو التطبي             -٤١

  . مستقبلى للتغيير فى السياسة المحاسبية

فى حالة عدم تطبيق المنشأة لمعيار محاسبى مصرى تم إعالنه بمعرفة لجنة المعايير المحاسـبية                -٤٢

 يكون على المنشأة اإلفصاح عن طبيعة التغيير المـستقبلى          -  بعد اولكن لم يصبح ساري    -المصرية  
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هذا التغيير على صافى الربح أو الخسارة وعلى المركز المـالى           فى السياسة المحاسبية وتقدير أثر      

  . للمنشأة

  

   المعالجة القياسية –التغييرات األخرى فى السياسات المحاسبية 

يجب أن يتم تطبيق التغيير فى السياسة المحاسبية بأثر رجعى إال إذا لم يمكن تحديد قيمة التسوية                  -٤٣

ويجب إظهار أية تسوية ناتجة عن التغيير فـى الـسياسة           . قولةالمتعلقة بالفترات السابقة بدرجة مع    

كما يجب إعادة عرض المعلومات المقارنة إال       . كتسوية لرصيد أول المدة الخاص باألرباح المرحلة      

  . إذا كان ذلك غير عملى

حاسبية تظهر القوائم المالية متضمنة المعلومات المقارنة عن الفترات السابقة كما لو أن السياسة الم             -٤٤

 ومن ثم فإنه يتم تعديل المعلومات المقارنة لتعكس السياسة المحاسبية           ،الجديدة كانت مطبقة من قبل    

  . الجديدة

 ،ويتم تعديل رصيد أول المدة الخاص باألرباح المرحلة بأقدم فترة سابقة ظاهرة بالقوائم الماليـة              

كما يجب تعـديل أيـة      . رة بالقوائم المالية  وذلك بقيمة التسويات المتعلقة بالفترات التى تسبق تلك الظاه        

  . معلومات أخرى لها عالقة بالفترات السابقة مثل الملخصات التاريخية للمعلومات المالية

ليس بالضرورة أن يتم تعديل القوائم المالية التى سبق اعتمادها من المساهمين أو تم تـسجيلها أو          -٤٥

  . ة التعديالت التى تمت على المعلومات المقارنةتقديمها إلى جهات االختصاص القانونية بقيم

يجب تطبيق التغيير فى السياسة المحاسبية منذ تاريخ حدوث هذا التغيير فى حالة عـدم إمكـان                  -٤٦

على رصيد أول المدة لألرباح المرحلـة بدرجـة         " ٤٨"تحديد قيمة التسوية التى تتطلبها الفقرة رقم        

  . معقولة

ناك تأثير جوهرى على الفترة الحالية أو أى فترة سابقة ظـاهرة أو عنـد               فى حالة ما إذا كان ه      -٤٧

حدوث تغيير جوهرى يؤثر فى الفترات الالحقة نتيجة التغيير فى السياسة المحاسبية، فإن المنـشأة               

  : يجب أن تفصح عن اآلتى

  . سبب التغيير) أ(

  . قيمة التسوية الخاصة بالفترة الجارية وكل فترة ظاهر) ب(

  . يمة التسوية المتعلقة بالفترات السابقة بالنسبة لتلك التى تتضمنها المعلومات المقارنةق) ج(

  . حقيقة أن معلومات المقارنة قد تم تعديلها أو أن تعديلها غير عملى) د(

  

   المعالجة البديلة المسموح بها –التغييرات األخرى فى السياسات المحاسبية 

ة المحاسبية بأثر رجعى إال إذا كان من غير الممكن تحديـد قيمـة            يجب تطبيق التغير فى السياس     -٤٨

كما يجب أن يتضمن صافى الـربح أو الخـسارة          . التسوية المتعلقة بالفترات السابقة بدرجة معقولة     
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ويجب أن تظهر معلومات المقارنة كما هى ظاهرة بالقوائم         . للفترة الجارية أية تسوية تنتج عن ذلك      

إال إذا كـان    " ٤٨" للفقرة رقـم     اكما يجب إظهار المعلومات المقارنة طبقً     . سابقةالمالية عن الفترة ال   

  . ذلك غير عملى

إال إنـه   . يتضمن صافى ربح أو خسارة فترة التسويات الناتجة عن التغيير فى السياسة المحاسبية             -٤٩

لـربح أو    لتظهر صـافى ا    – تكون فى عمود منفصل      ا غالب –يتم إظهار معلومات إضافية للمقارنة      

الخسارة والمركز المالى للفترة الجارية وأى فترات سابقة ظاهرة كما لو أن الـسياسة المحاسـبية                

االجديدة كانت مطبقة دوم .  

يجب تطبيق التغيير فى السياسة المحاسبية منذ تاريخ حدوث التغيير عندما يصعب تحديد القيمـة                -٥٠

بدرجـة  ) ٥٣( للفقـرة رقـم   االفترة الجارية طبقًالواجب إدراجها فى صافى الربح أو الخسارة عن     

  . معقولة

عندما يكون للتغيير فى السياسة المحاسبية تأثير جوهرى على الفترة الجارية أو أية فترة سـابقة                 -٥١

  : ظاهرة أو قد يكون له تثير جوهرى على الفترات الالحقة، فعلى المنشأة اإلفصاح عما يلى

  . أسباب التغيير) أ(

  .  التسوية التى أثرت على صافى ربح أو خسارة الفترة الجاريةقيمة) ب(

قيمة التسوية فى كل فترة والتى تظهر عنها معلومات إضافية وقيمة التسوية المتعلقـة بـالفترات                ) ج(

وإذا كان إظهار تلك المعلومات اإلضافية غير عملـى         . السابقة عن تلك المدرجة فى القوائم المالية      

  . اذه الحقيقة أيضفيجب اإلفصاح عن ه
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  )٥(مصرى رقم لمعيار المحاسبى الل ملحق
  

       ويهدف الملحق إلى توضيح كيفية     .  من المعايير  ايعتبر الملحق مجرد توضيح فقط وال يعتبر جزء

  . تطبيق المعايير للمساعدة فى توضيح معانيها

إلظهار أثر المعـامالت    تقدم فيما يلى بيانات مستخرجة من قوائم الدخل وقوائم األرباح المرحلة            

  . الموضحة أدناه على القوائم المالية

 مع كل متطلبات اإلفـصاح والتـصوير        - بالضرورة – وقد ال تتمشى هذه البيانات المستخرجة     

  . للمعايير المحاسبية المصرية األخرى

  

  البنود غير العادية أو العمليات التى توقفت

  )أ(شركة 

  بيانات مستخرجة من قائمة الدخل

  

  ١٩٨٣  ١٩٨٤  

  ١٢٠٠٠  ١٠٠٠٠  مجمل الربح 

    ) ٣٠٠٠(  ) ١إيضاح(خسارة عن بيع عملية تصنيع بلف موتور الجرارات 

 ) ٣٦٠٠(  ) ٢١٠٠(  ضريبة الدخل 

  ٨٤٠٠  ٤٨٩٠٠  الربح من األنشطة العادية 

 خسارة مصادرة عملية تصنيع بلف موتور السيارات        –بند غير عادى    

  فى بلدة س

    

  )٣١٥٠(  -  ) ٢إيضاح) (١٣٥٠اد ضريبة الدخل بمبلغ صافى بعد استبع(

  ٥٢٥٠  ٤٩٠٠  
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  )٧(المعيار المحاسبى المصرى رقم  ٥-٢
  

  الظروف الطارئة واألحداث الالحقة لتاريخ الميزانية

  نطاق المعيار 

يجب تطبيق هذا المعيار فى المحاسبة واإلفصاح عن الظروف الطارئة واألحداث الالحقة لتـاريخ               -١

  . ةالميزاني

 : ات طارئة وتخرج عن نطاق هذا المعيارالتزامفيما يلى الظروف التى قد تنتج عنها  -٢

  . ات شركات التأمين على الحياة الناشئة عن البوالص الصادرة عنهاالتزام) أ(

  . التعهدات الناشئة عن نظام تعويضات التقاعد) ب(

  . االرتباطات الناتجة عن عقود التأجير طويلة األجل) ج(

  

  تعريفات

  :  كل منهابجانبتستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعانى المذكورة  -٣

 هو كل ظرف أو حالة ال تتأكد نتيجتها النهائية من ربح أو خسارة إال عند وقوعـد أو        :الظرف الطارئ 

  . عدم وقوع واحد أو أكثر من األحداث غير المؤكدة فى المستقبل

 هى تلك األحداث التى قد تكون فى صالح المنشأة، أو فـى غيـر                :يخ الميزانية لتار األحداث الالحقة 

ويمكن تحديد نوعين مـن     . صالحها والتى تقع بين تاريخ الميزانية وتاريخ إعتماد إصدار القوائم المالية          

  : األحداث فى هذا المجال

  . نيةاألحداث التى تتيح أدلة إضافية لحاالت كانت قائمة فى تاريخ الميزا) أ(

  .األحداث التى تشير إلى حاالت نشأت بعد تاريخ الميزانية) ب(

  

  الظروف الطارئة

يقتصر استخدام اصطالح الظروف الطارئة فى هذا المعيار على الحاالت أو الظـروف القائمـة    

روف والكثير من ظ  . التى تتحدد نتيجتها النهائية بأحداث قد تقع أو ال تقع فى المستقبل           ،  بتاريخ الميزانية 

  .  للمفهوم المحاسبى األساسى لالستحقاقاأو الحاالت تنعكس فى القوائم المالية تطبيقً

يستلزم إعداد القوائم المالية استخدام تقديرات محاسبية للكثير من األنشطة المستمرة للمنشأة، ومع             

م من التشابه الواضح    هذا، فإن التقدير المحاسبى ال يعنى فى حد ذاته عدم التأكد الذى يميز البنود بالرغ              

ـ  ا تقدير العمر اإلنتاجى المتوقع والثابت ال يجعل اإلهالك ظرفً         الًفمث. فى تحديد قيمة كال منها      ،ا طارًئ

ديت لهـا ال     على المنشأة نتيجة خدمة أُ     المستحقة ن انتهاء عمر األصل أمر حتمى وكذلك المبالغ       إحيث  
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 ٥٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

لو صاحبه نوع من التقدير، فليس هناك أدنى شك         " ٣"ة   للتعريف الوارد فى فقر    ا طبقً ا طارئً ايعتبر ظرفً 

  .  قد وقعلتزام اال أنفى

يمكن التعبير عن عدم التأكد المصاحب لألحداث المستقبلة بعدة احتماالت وتعرض هذه الحاالت             

     تاحةالم البيانات ما يفترض فى هذا التقييم قدر من الدقة ال تؤيده            ابعد تقييمها فى القوائم المالية، وغالب .

        فى ذلك يتراوح بين محتمـل الحـدوث         اويمكن عرض هذا االحتمال باستعمال وصف عام له مستخدم 

  . وبعيد الحدوث

 الشخصى  إن نتائج التقديرات المحاسبية واآلثار المالية للظروف الطارئة تبنى على أساس الحكم           

ة حتى تاريخ إصدار القـوائم      ويعتمد هذا الحكم الشخصى على أساس المعلومات المتاح       .  المنشأة دارةإل

لى الخبرة فى    فهى تعتمد ع   تقع بعد تاريخ الميزانية   قد  المالية، ويشمل ذلك دراسة وتقييم األحداث التى        

  . المعامالت المماثلة وفى بعض األحيان تقارير الخبراء الحايدين

  

  الخسائر الطارئة

  : ا إذالتزامبمبلغ الخسارة المحتملة كمصروف ويجب االعتراف  -٤

 فى تـاريخ    التزامكان من المحتمل أن تؤكد األحداث الالحقة فقدان أصل من األصول أو نشأة              ) أ(

  .  وذلك بعد األخذ فى االعتبار أية قيمة من المحتمل إستردادها مرتبطة بهذه الخسارة،الميزانية

  . ا مناسباكان من الممكن تقدير مبلغ الخسارة المتوقع حدوثها تقدير) ب(

 المشار إليها فـى     ب اإلفصاح فى القوائم المالية عن الخسارة الطارئة إذا لم يتوافر أحد الشروط            يج -٥

  . اما لم يكن احتمال حدوث هذه الخسارة مستبعد، "٨"الفقرة رقم 

فإذا كانت  . تتحدد المعالجة المحاسبية للخسائر المحتملة بناء على النتيجة المتوقعة للظرف الطارئ           -٦

 محتملة الوقوع وسوف ينتج عنها خسارة للمنشأة فمن جانـب الحيطـة يجـب               ،رئةالظروف الطا 

  . االعتراف بهذه الخسارة فى القوائم المالية

عند تقدير قيمة الخسارة المحتملة الناشئة عن ظروف طارئة والتى يتعين االعتراف بها فى القوائم                -٧

 فى ضوئها تحديد مدى الخسارة التى قد تنتج         المالية يتم االعتماد على المعلومات المتاحة التى يمكن       

فـإن تعـذر   . عن البنود الطارئة ويتم االعتراف بأفضل التقديرات لهذه الخسارة داخل ذلك المـدى            

تحديد أفضل تقدير للخسارة يتعين على األقل االعتراف فى القوائم المالية بالحد األدنـى للخـسارة                

ية محتمل التعرض لها والتى قد تزيد عن الخسارة التى          ية خسارة إضاف  أويتم اإلفصاح عن    . المقدرة

  . تم االعتراف بها

إذا كان هناك تعارض أو أدلة غير كافية لتقدير مبلغ الخسارة المحتملة فإنه ينبغى اإلفصاح عـن                  -٨

  . وجود الظرف الطارئ وطبيعته
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 ٥٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

ة على الغيـر تقابـل      يمكن تخفيض أو تجنب الخسارة المتوقعة على المنشأة فى حالة وجود مطالب            -٩

 بعد األخـذ فـى      ،، وفى هذه الحاالت يمكن تحديد المبلغ الذى يعترف به كمصروف          ا طارئً االتزام

  . االعتبار قيمة االسترداد المتوقع من هذه المطالبة

ـ ات الناشئة عن خصم كمبياالت وأيـة        لتزاميجب اإلفصاح عامة عن الضمانات واال     ٠ -١٠ ات التزام

بإيضاح متمم للقوائم المالية، حتى إذا كـان حـدوث خـسارة للمنـشأة بعيـد                مشابهة على المنشأة    

  . االحتمال

ال ترتبط المبالغ المجنبة لمواجهة األخطار العامة غير المحددة بالظروف واألحداث القائمة فـى               -١١

  . ات المحتملةلتزام ومن ثم فال تعتبر ضمن مخصصات اال،تاريخ الميزانية

  

  األرباح المحتملة

ال يجوز إدراج األرباح الطارئة فى القوائم المالية كإيراد أو كأصل إال أنه يجب اإلفصاح عنهـا                  -١٢

  .  من المحتمل تحققهانإذا كا

ال يعترف باألرباح المحتملة فى القوائم المالية، إذ قد يؤدى ذلك إلى االعتـراف بـإيراد قـد ال                    -١٣

 وعليـه   ،الً محتم ا فال يعتبر ربح   ا يعتبر مؤكد  ومع ذلك فإذا كان تحقق الربح     . يتحقق على اإلطالق  

  . يمكن االعتراف به

  . من المهم أن يتجنب اإلفصاح إعطاء مؤشرات مضللة عن مدى احتماالت التحقق -١٤

  

  الظروف الطارئة

عند التعرف على ظرف طارئ وتحديد المبلغ الذى يثبت به فى القوائم المالية يجب أن يتم ذلـك                   -١٥

وعليه يجب أن يؤخذ فى االعتبار      . لومات المتاحة فى تاريخ اعتماد إصدار هذه القوائم       بناء على المع  

  .  فى ذلك التاريخالتزاماألحداث الالحقة لتاريخ الميزانية التى قد تشير إلى فقد أصل أو وجود 

يمكن فى بعض الحاالت التعرف على كل بند من البنود الطارئة والظروف المحيطة بكل منهـا                 -١٦

 لهذه الحاالت الطارئة، وعلـى  الًد تحديد قيمته، فإقامة دعوى قضائية هامة على المنشأة تعتبر مث        عن

 المحتمل أن تأخذ فى اعتبارها المدى الذى وصلت إليه القضية           لتزام المنشأة عند تحديد قيمة اال     إدارة

خبراء اآلخرين، وكذلك    ورأى المستشارين القانونيين أو ال     ،حتى تاريخ اعتماد إصدار القوائم المالية     

  . خبرة المنشأة والمنشآت األخرى فى الحاالت المماثلة

 بالنسبة ألحد المعامالت تنطبق على      اإذا كانت عوامل عدم التأكد التى أدت إلى ظهور بندا طارئً           -١٨

 بل تحدد بناء على مجموعـة       ، فال تحدد قيمة كل بند منها على حدة        ،العديد من المعامالت المشابهة   

 المحتمل الناشئ عن ضمان المنتجـات المباعـة أو          لتزاماال:  ومن أمثلة ذلك   ،معامالت المتشابهة ال

وحيث أن هذه التكاليف تحدث باستمرار لذا يمكـن         . الجزء غير القابل للتحصيل من ديون العمالء      
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 ٥٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

لـك علـى     أو الخسارة بدقة مناسبة وذ     لتزاماالعتماد على الخبرة السابقة للمنشأة فى تقدير مبلغ اال        

  . الرغم من أن المعامالت التى قد تؤدى إلى هذه الخسارة غير محددة

  . ويتم االعتراف بهذه التكاليف فى الفترة المحاسبية التى حدثت خاللها تلك المعامالت

  

  اإلفصاح

مـن هـذا المعيـار      " ١٦"،  "٩"إذا كان اإلفصاح عن الظروف الطارئة مطلوبا بموجب الفقرتين           -١٩

  : ر المعلومات التاليةفيتعين توفي

  . طبيعة الظرف الطارئ) أ(

  . عوامل عدم التأكد التى قد تؤثر على النتائج المستقبلية) ب(

  . تقدير األثر المالى أو ذكر عدم إمكانية تقديره) ج(

  األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية 

إصدار القوائم المالية قد تـؤدى      األحداث التى تقع فى الفترة بين تاريخ الميزانية وتاريخ اعتماد            -٢٠

  .  أو قد تتطلب اإلفصاح عنها فى القوائم المالية،اتلتزامإلى تعديالت فى قيم األصول أو اال

 المتبعة فى إعداد     للهيكل اإلدارى واإلجراءات   اتختلف إجراءات اعتماد إصدار القوائم المالية طبقً       -٢١

تلك القوائم فى صورتها النهائية، إال أن تاريخ اعتماد إصدار هذه القوائم هو عادة تـاريخ اعتمـاد                  

  . الجمعية العامة للمساهمين أو الشركاء لها

ات نتيجة لألحداث الالحقة لتاريخ الميزانية التى توفر أدلة إضافية          لتزاميجب تسوية األصول واال    -٢٢

دير المبالغ المتعلقة بالظروف التى كانت قائمة فى تاريخ الميزانية، أو تلـك األحـداث               تساعد فى تق  

  . التى تشير إلى أن فرض االستمرارية فيما يتعلق بجزء من أو بكل المنشأة يعتبر غير مالئم

إذا وقعت أحداث الحقة لتاريخ الميزانية أدت إلى توفير معلومات إضافية تساعد فى تحديد قـيم                 -٢٣

ـ ات فى تاريخ الميزانية، فإن هذا يستوجب تسوية قيم هذه األصول واال           لتزامألصول واال ا . اتلتزام

 فإن إفالس أحد العمالء الذى تأكد حدوثه بعد تاريخ الميزانية يؤدى إلى إجـراء               :وعلى سبيل المثال  

  . التسوية الالزمة لالعتراف بالخسارة المحققة

فالتدهور فـى   .  الميزانية إلى توقف أعمال المنشأة أو جزء منها        قد تشير األحداث الالحقة لتاريخ     -٢٤

نتائج األعمال أو المركز المالى بعد تاريخ الميزانية قد يـستدعى دراسـة مـا إذا كـان فـرض                    

عند إعداد القوائم المالية من عدمهااالستمرارية يعتبر قائم  .  

عت أحداث بعد تاريخ الميزانية ولكنها      ات إذا وق  لتزاميجب عدم إجراء تسويات على األصول واال       -٢٥

ات فى ذلك التاريخ، إال أنه يجب اإلفصاح عنها إذا كانت مهمة            لتزامال تؤثر على حالة األصول واال     

لدرجة أن عدم اإلفصاح عنها سوف يؤثر على قدرة مستخدمى القوائم المالية على اتخـاذ القـرار                 

  . السليم والتقييم المناسب
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 ٦٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

ات المنشأة عن أحداث تقع بعد تاريخ الميزانيـة ال          التزامتسويات على أصول و   ال يجوز إجراء     -٢٦

عالقة لها بالظروف القائمة فى ذلك التاريخ، مثل حالة هبوط القيمة السوقية لالسـتثمارات خـالل                

فاالنخفاض فى القيمة السوقية ال يتعلق عادة       . الفترة من تاريخ الميزانية حتى تاريخ اعتماد إصدارها       

ومع ذلك يـتم    .  نشأت فى الفترة التالية    ا ولكن يعكس ظروفً   ،ة االستثمارات فى تاريخ الميزانية    بحال

 غير ا والتى تمثل تغير  ، عن األحداث التى تقع فى فترات تالية لتاريخ الميزانية         - اعموم –اإلفصاح  

من خط إنتـاج     احتراق جزء كبير     : مثل ،ات فى تاريخ الميزانية   لتزامعادى فى حالة األصول أو اال     

  . هام فى تاريخ الحق لتاريخ الميزانية

يجب اإلفصاح عن األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية التى تشير إلى ظروف نـشأت بعـد ذلـك                  -٢٧

التاريخ، إذا كان عدم اإلفصاح عنها قد يؤدى إلى عدم تمكين مستخدمى القوائم المالية مـن إتخـاذ                  

  . مثال على ذلك شراء مشروع أخرالقرار السليم والتقييم الصحيح، وال

 والتى يتم اقتراح أو إقـرار       ،توزيعات األرباح الخاصة بالفترة المحاسبية موضوع القوائم المالية        -٢٨

  . توزيعها بعد تاريخ الميزانية وقبل اعتماد القوائم المالية يجب تسويتها أو اإلفصاح عنها

  

  اإلفصاح

مـن  " ٢٨" بموجب الفقرة    اقعت بعد تاريخ الميزانية مطلوب    إذا كان اإلفصاح عن األحداث التى و       -٣٠

  :  فيتعين توفير المعلومات التالية،هذا المعيار

  . طبيعة الحدث) أ(

  . تقدير األثر المالى أو ذكر عدم إمكانية تقديره) ب(

  

  

  المعدل) ١٠(المعيار المحاسبى المصرى رقم  ٦-٢
  

  األصول الثابتة وإهالكاتها

  نطاق المعيار

يجب تطبيق هذا المعيار فى المحاسبة عن األصول الثابتة ما لم يكن هناك معيار محاسبى مصرى                 -١

  .أخر يتطلب أو يسمح بمعاملة محاسبية مختلفة

 وتحديـد   ،تتمثل الموضوعات الرئيسية لهذا المعيار فى تحديد توقيت االعتراف باألصول الثابتـة            -٢

 وتحديد تأثير العوامل األخرى على القيمة       ، لتلك األصول  قيمتها الدفترية وقيمة اإلهالك الذى يحسب     

 . الدفترية
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ويتطلب هذا المعيار االعتراف بأى بند من بنود األصول الثابتة فى القوائم المالية عندما يستوفى               

 ومقومات االعتراف باألصل الثابت وذلك فى إطار        ،هذا البند أركان التعريف الخاص باألصول الثابتة      

  .  القوائم الماليةإعداد وعرض

  : ال يطبق هذا المعيار على -٣

  . غابات األخشاب وما يماثلها من الموارد الطبيعية المتجددة) أ(

 التعدين والتنقيب واستخراج المعادن والبترول والغازات الطبيعية وغيرها من الموارد           لحقو) ب(

  . غير المتجددة

 المستخدمة لتطوير أو الحفاظ على األنشطة أو        ومع هذا، يطبق هذا المعيار على األصول الثابتة       

  .  والتى يمكن فصلها عن هذه األنشطة أو تلك األصول،أعاله) ب(أو ) أ(األصول الواردة فى 

تسمح معايير المحاسبة المصرية فى بعض الحاالت بالقياس األولى للقيمة الدفترية لألصول الثابتة              -٤

 عند استخدام المعالجـة المحاسـبية       الًفمث. ى هذا المعيار  باستخدام طريقة مختلفة عما هو مذكور ف      

بدمج شـركات    فإن المعيار المحاسبى المصرى الخاص       ،البديلة المسموح بها إلثبات الشهرة السلبية     

األعمال أن يتطلب تقييم األصول المقتناة فى عملية االندماج بالقيمة العادلة لألصول إذ كانت تزيـد                

األخرى المرتبطة   العملياتى هذه الحاالت فإن المعالجات المحاسبية لجميع        ومع هذا فف  . عن التكلفة 

 لمتطلبـات المعيـار المحاسـبى       اتتحدد طبقً  -بما فيها األهالك     -بهذه األصول فى هذه الحاالت      

 لهذا  ا إما كأصل ثابت طبقً    ،المصرى الخاص بالمحاسبة عن االستثمارات للمنشأة بمعالجة االستثمار       

  .  للمعيار المحاسبى الخاص بالمحاسبة عن االستثماراتا كاستثمار طويل األجل طبقًالمعيار، أو

  

  :  كل منهابجانبالمصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعانى المذكورة 

  :هى األصول الملموسة التى :األصول الثابتة

 ألغراضـها   رها للغير أو  المنشأة الستخدامها فى إنتاج أو توفير السلع أو الخدمات أو لتأجي           تمتلكها •

  . داريةاإل

  . المنتظر استخدامها لمدة تزيد عن فترة محاسبية واحدة من •

  . له االفتراضى التحميل المنتظم للقيمة القابلة لإلهالك من األصل الثابت على فترات العمر يتم •

المالية بعـد   ى القوائم   هى تكلفة األصل الثابت أو أى قيمة أخرى بديلة للتكلفة ف           :قابلة لإلهالك التكلفة ال 

  . القيمة التخريدية له أو القيمة المتبقية له فى نهاية عمره اإلفتراضى خصم

  : كونت إما أن ىه :ألصلباوحدات االنتفاع 

  . التى تتوقع المنشأة أن تنتفع خاللها باألصل الثابت الفترة •

 األصـل عليها من ذلـك     وحدات اإلنتاج أو عدد وحدات مناسبة أخرى تتوقع المنشأة الحصول            عدد •

  . الثابت
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 ٦٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

المدفوعة أو التى تم تكبدها أو القيمة العادلـة ألصـول    -أو ما فى حكمها  - هى مبلغ النقدية    :التكلفة

  . أخرى قدمت من أجل الحصول على األصل الثابت عند اقتنائه أو إنشائه

 االفتراضى لألصـل بعـد       هى صافى القيمة المتوقع الحصول عليها فى نهاية العمر         :القيمة التخريدية 

  . خصم تكاليف التخلص منه

 كل منهما لديه الرغبة فى التبـادل        ،هى القيمة التبادلية ألصل معين بين بائع ومشترى        :القيمة العادلة 

  . وعلى بينة من الحقائق ويتعامالن بإرادة حرة

فتريـة عـن القيمـة       هى القيمة التى تزيد بها صافى القيمة الد        :خسائر ناتجة عن إنخفاض فى القيمة     

  . االستردادية لألصل الثابت

 هى القيمة التى يظهر بها األصل الثابت فى الميزانية بعد خـصم مجمـع اإلهـالك                 :القيمة الدفترية 

  . ومجمع الخسائر الناتج عن االنخفاض فى القيمة الدفترية الخاص به

  

  االعتراف باألصول الثابتة

  : بتة كأصل عندمايعترف بأى بند من بنود األصول الثا -٥

  يكون من المحتمل أن يحقق استخدام هذا البند منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة ) أ(

  . يمكن للمنشأة قياس تكلفة اقتناء البند بدرجة عالية من الدقة) ب(

٦- ما تمثل األصول الثابتة نسبة كبيرة من إجمالى أصول المنشأة ومن ثم فهى تعد هامـة عنـد            اغالب 

 الًهذا باإلضافة إلى أن عملية تحديد ما إذا كانت نفقة معينة تمثل أص            . لمركز المالى للمنشأة  عرض ا 

  .  يمكن أن يكون لها تأثير كبير على قائمة الدخلاأو مصروفً

  

  القياس األولى لألصول الثابتة

  . لفةيتم قياس أى بند من بنود األصول الثابتة عند االعتراف به كأصل ثابت على أساس التك -٧

  

  مكونات التكلفة 

 رسوم االستيراد وضرائب الـشراء غيـر   الً تتضمن تكلفة أى أصل ثابت سعر شراء األصل، شام  -٨

 وأى تكلفة مباشرة أخرى تستلزمها عملية تجهيز األصل إلى الحالة التى يتم تشغيله بها فى                ةالمسترد

و تخفيض فى القيمة للوصول    الغرض الذى اقتنى من أجله وفى موقعه، ويستنزل أى خصم تجارى أ           

  . إلى سعر الشراء

  مثال للتكاليف المباشرة المتعلقة باألصل

  . تكلفة إعداد الموقع) أ(

  . تكاليف المناولة والتسليم) ب(
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 ٦٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  .تكلفة التركيب) ج(

  .  كالمهندسين والمعماريين والفنيين:تعاب المهنيينأ) د(

ية الموقع إلى المدى التى سجلت به كمخصص        التكلفة المقدرة لفك وإزالة أصل وإعادة تسو      ) هـ(

  . ات واألصول العرضيةلتزام للمعيار المحاسبى المصرى الخاص بالمخصصات واالاوفقً

 فإن تكلفة هذا األصل تحسب على أساس سـعره النقـدى     ،يؤجل سداد ثمن األصل الثابت لفترة ما       -٩

 ويتم توزيعها   ،لى أنه تكاليف تمويلية   على أن يعالج الفرق بين السعر النقدى وإجمالى المدفوعات ع         

 للطريقة البديلة المسموح بهـا والـواردة فـى          ا هذه الفوائد طبقً   رسملةعلى فترة االئتمان ما لم يتم       

  . المعيار المحاسبى المصرى الخاص بتكلفة االقتراض

ناصـر   من ع  ا وعناصر التكاليف غير المباشرة العامة األخرى عنصر       داريةشكل المصاريف اإل   -١٠

 بعملية اقتناء األصل أو     ا مباشر ا ما لم يكن من الممكن ربط هذه التكاليف ربطً         ،تكلفة األصل الثابت  

 ال تحسب تكلفة بدء التشغيل والتكاليف األخرى المشابهة السابقة علـى            كلوكذ.  للتشغيل الًجعله قاب 

وتعـالج  .  للتـشغيل  الًبدء التشغيل ضمن تكلفة األصل إال إذا كانت ضروريتين لجعل األصل قـاب            

 قبـل أن يـصل أداء األصـل إلـى مـستوى األداء المخطـط                دخسائر التشغيل المبدئية التى تحد    

 . كمصروفات

١١-        بتطبيق نفس األسس المتبعة فى حالة اقتناء األصل        ايتم تحديد تكلفة األصل الذى يتم إنشاؤه ذاتي  .

 فإن تكلفة األصل هى     ،من نشاطها الطبيعى  وإذا كانت المنشأة تقوم بتصنيع مثل هذا األصل للبيع ض         

 ومن  ،)انظر المعيار المحاسبى المصرى الخاص بالمخزن     (نفسها تكلفة إنتاج األصول لغرض البيع       

وبالمثل فال تعتبر تكلفـة الفاقـد غيـر         . ثم فيتم استبعاد أى أرباح داخلية للوصول إلى هذه التكلفة         

 والتى تحدث أثناء إنتاج األصل      ،وارد األخرى المستخدمة  الطبيعى من المواد الخام أو العمالة أو الم       

 ويضع المعيار المحاسبى المصرى الخاص بتكلفة االقتـراض         ،ضمن تكلفة هذا األصل    اذاتيالمنشأ  

  . شروط معينة يجب مراعاتها قبل أن يعترف بالفوائد كجزء من تكلفة األصل الثابت

ـ  ،ابت بقيمة المنح الحكومية المتعلقة بـه يمكن أن تخفض القيمة الدفترية لألصل الث   -١٢  ا وذلـك طبقً

 . للمعيار المحاسبى المصرى الخاص بالمحاسبة عن المنح واإلفصاح عن المساعدات الحكومية

  

  )١١(رقم المعيار المحاسبى المصرى  ٧-٢
  

  اإليـراد

  نطاق المعيار

  : مالت واألحداث التاليةيجب تطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن اإليراد الناتج عن المعا -١
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 ٦٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  . بيع سلع) أ(

  . تقديم خدمات) ب(

  . استخدام اآلخرين ألصول المنشأة مما يتولد عنها عائد أو إتاوات أو توزيعات أرباح) ج(

٢- الزيادة فى المنافع االقتـصادية خـالل       : عرف الدخل فى إطار إعداد وعرض القوائم المالية بأنه        ي

مثل فى التدفقات الداخلة أو الزيادة فى قـيم األصـول، أو الـنقص فـى                 والتى تت  ،الفترة المحاسبية 

 بخالف الزيادة الناتجة عن مساهمات الـشركاء        ،ات التى ينتج عنها زيادة فى حقوق الملكية       لتزاماال

  .  عبارة الدخل كل من اإليرادات واألرباحشملفى الملكية، وت

 ويشار إليه بمسميات عديـدة      ،شأة ألنشطتها العادية  هو الدخل الذى ينشأ فى نطاق ممارسة المن        :اإليراد

ويهدف هـذا المعيـار إلـى شـرح         .  المبيعات واألتعاب والعوائد وتوزيعات األرباح واإلتاوات      :منها

  . المعالجة المحاسبية لإليراد الناتج عن أنواع محددة من المعامالت واألحداث

د متى يتحقق اإليراد، ويتحقق اإليـراد       إن الموضوع األساسى فى المحاسبة عن اإليراد هو تحدي        

عندما يكون هناك توقع كاف بأن هناك منافع اقتصادية مستقبلية سوف تتدفق إلى المنشأة، وأنه يمكـن                 

 ،قياس قيمة هذه المنافع بطريقة يعتمد عليها، ويحدد هذا المعيار الحاالت التى تتوافق مع هذه القاعـدة                

كما يقدم المعيار إرشادات عملية لكيفيـة تطبيـق هـذه    . ق بها بالدفاتر  وبالتالى يتم إثبات اإليراد المتعل    

  . القاعدة

 والسلع المشتراه بغرض إعـادة      ،تتضمن السلع كل من السلع المنتجة بمعرفة المنشأة بغرض البيع          -٣

 البضاعة المشتراه بواسطة تاجر التجزئة أو األراضى والممتلكات األخرى المحتفظ بها            :بيعها، مثل 

  . ض إعادة بيعهابغر

تمثل تأدية الخدمات فى قيام المنشأة بتنفيذ عمل متفق عليه بموجب عقد خالل فترة زمنيـة متفـق                   -٤

  . وقد يتم تأدية الخدمة خالل فترة مالية واحدة أو أكثر. عليها

 خدمات مـديرى المـشروعات      : مثل ،ترتبط بعض عقود تأدية الخدمات مباشرة بعقود اإلنشاءات        -٥

 وإنمـا   ،وال يتناول هذا المعيار اإليراد الذى ينشأ من هذه العقود         . المهندسين اإلستشاريين  وخدمات

انظر المعيار المحاسـبى المـصرى       (.هذا اإليراد فى ضوء متطلبات عقود اإلنشاءات       تسجيليتم  

 ).اإلنشاءات بعقودالخاص 

 :  الصور التاليةعن إيراد بأى منوالتى تسفر  استخدام اآلخرين ألصول المنشأة عقود -٦

  . مقابل استخدام النقدية أو ما فى حكم النقدية أو المبالغ المستحقة للمنشأةوتكون عوائد ) أ(

 براءات االختـراع    :مقابل استخدام األصول طويلة األجل الخاصة بالمنشأة مثل       وتكون  إتاوات  ) ب(

  . خإل... والعالمات التجارية وحقوق الطبع والنشر وبرامج الحاسب اآللى

  . عن المساهمة فى منشأة أخرى توزيعات األرباح) ج(
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 ٦٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  : ال يتناول هذا المعيار اإليرادات الناتجة عما يلى

  .اتفاقيات التأجير) أ(

       توزيعات األرباح الناتجة عن االستثمارات التـى يـتم المحاسـبة عنهـا بطريقـة حقـوق                 ) ب(

المحاسبة عن االستثمارات فى شـركات      راجع المعيار المحاسبى المصرى الخاص ب     . (الملكية

  ). شقيقة

  . عقود التأمين فى شركات التأمين) ج(

  . ات المالية أو التصرف فيهالتزامالتغير فى القيمة العادلة لألصول واال) د(

  . التغيرات فى قيم األصول المتداولة األخرى) هـ(

  . مستخرجات المناجم الطبيعية) و(

  

  تعريفات

  :  كل منهابجانبات التالية فى هذا المعيار بالمعانى المذكورة تستخدم المصطلح -٧

 والتى تنشأ من ممارسة     ، هو إجمالى تدفق المنافع االقتصادية الداخل للمنشأة خالل الفترة المالية          :اإليراد

 وينتج عن تلك التدفقات زيادة فى حقوق الملكية بخالف الزيادات الناتجة عن             ،المنشأة ألنشطتها العادية  

  . مساهمات المشاركين فى رأس المال

هى القيمة التبادلية ألصل معين بين بائع ومشترى كل منهما لديه الرغبة فـى التبـادل                 :القيمة العادلة 

  . وعلى بينة من الحقائق ويتعامالن بإرادة حرة

  :  هو أى أصل يتمثل فى:األصل المالى

  نقدية ) أ(

  . الى أخر من منشأة أخرىحق تعاقدى للحصول على نقدية أو أصل م) ب(

حق تعاقدى لمبادلة األدوات المالية مع منشأة أخرى بشروط من المتوقع أن تكون فى صـالح        ) ج(

  . المنشأة

  . أداة تعطى حق ملكية فى منشأة أخرى) د(

  :  يمثل تعهد تعاقدى بشأنالتزام هو أى : المالىلتزاماال

  . رىتسليم نقدية أو أى أصل مالى أخر لمنشأة أخ) أ(

  . مبادلة أدوات مالية مع منشأة أخرى بشروط من المتوقع أال تكون فى صالح المنشأة) ب(

وكـذلك  ،  الًيتضمن اإليراد قيمة إجمالى التدفق الداخل من المنافع االقتصادية التى تم استالمها فع             -٨

ب المبيعـات،   ضـرائ :مثل اإيرادعتبر المبالغ المحصلة لحساب طرف أخر توال . المستحقة للمنشأة 

ن هذه المبالغ ال تعتبر ضمن      إ حيث   ،والضرائب على البضائع والخدمات، وضرائب القيمة المضافة      

وكـذلك  .  كما أنه ال ينتج عنها زيادة فى حقوق الملكيـة          ،المنافع االقتصادية التى تتدفق إلى المنشأة     
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 ٦٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

فع االقتصادية يتضمن المبـالغ     الحال فى عمليات الوكالة فإن إجمالى التدفق الداخل للمنشأة من المنا          

وعلى ذلك فإن المبالغ    . المحصلة لحساب الموكل والتى ال ينتج عنها زيادة فى حقوق الملكية للمنشأة           

المحصلة بالنيبة عن الموكل ال تدرج ضمن إيراد المنشأة، بينما يتمثل إيراد المنشأة فـى العمولـة                 

 . فقط

  

  تحديد المعامالت

وفى .  لهذا المعيار بالنسبة لكل نوع من المعامالت على حدة         االمعامالت وفقً يتم تطبيق أسس إثبات      -٩

بعض الحاالت يكون من الضرورى تطبيق أساس إثبات المعامالت على كل مفردة مـن مكونـات                

  .  وذلك حتى يتسنى إظهار جوهر المعاملة؛المعاملة الواحدة

 فإنـه   ،د كمقابل لخدمات مـستقبلية     إذا تضمن سعر أحد المنتجات مبلغ محد       :وعلى سبيل المثال  

 وعلى العكـس    ،يجب تأجيل إدراج هذا المبلغ كإيراد وتسجيله على مدار فترة تقديم الخدمات المستقبلية            

ـ               إذا كانـت هـذه      ،افإنه يجب تطبيق أساس إثبات المعامالت على اثنين أو أكثر من المعـامالت مع 

رى لها ال يمكن تفهمه بدون الرجوع إلى مجموعـة          المعامالت مترابطة بالشكل الذى يجعل األثر التجا      

 قد تقوم المنشأة ببيع بضائع وفى نفس الوقت تعقـد إتفـاق             :على سبيل المثال  . متكامل من المعامالت  

 مما يترتب عليه إلغاء األثر التفصيلى للمعاملة وفى         ،مستقل إلعادة شراء هذه البضائع فى تاريخ الحق       

  . االمعاملتين معهذه الحالة يتم دراسة وتسجيل 

  

  بيع سلع

  : يتم االعتراف باإليراد الناتج عن بيع بضائع إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية -١٠

  . أن تقوم المنشأة بتحويل المخاطر والعوائد األساسية لملكية السلع إلى المشترى) أ(

ط عـادة بالملكيـة، أو      أال تحتفظ المنشأة بحق التدخل اإلدارى المستمر بالدرجة التى تـرتب          ) ب(

  . الرقابة الفعالة على السلع المباعة

  . أن يمكن قياس قيمة اإليراد بشكل دقيق) ج(

  . توفر توقع كاف عن تدفق المنافع االقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى المنشأة) د(

عاملـة بـشكل    إمكانية تحديد قيمة التكاليف التى تحملتها أو ستتحملها المنشأة فيما يتعلق بالم           ) هـ(

  . دقيق

يتطلب تحديد التوقيت الذى قامت فيه المنشأة بنقل المخاطر والعوائـد األساسـية للملكيـة إلـى                  -١١

فحص الظروف المحيطة بالمعاملة، ففى أغلب األحيان يتزامن نقـل مخـاطر وعوائـد              لالمشترى  

لك كما هو الحـال فـى       الملكية مع نقل حق الملكية القانونى أو نقل حيازة األصل إلى المشترى، وذ            
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 ٦٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

أغلب عمليات البيع بالتجزئة، وفى حاالت أخرى تنتقل مخاطر وعوائد الملكية إلى المـشترى فـى                

  . وقت يختلف عن وقت نقل حق الملكية أو نقل حيازة األصل له

 وبالتالى ال يعتـرف     ،إذا احتفظت المنشأة بمخاطر أساسية للملكية فال تعتبر المعاملة كعملية بيع           -١٢

توضح األمثلة التالية   و ،إليراد، فقد تحتفظ المنشأة بأحد المخاطر األساسية للملكية بأكثر من طريقة          با

  : بعض الحاالت التى قد تحتفظ فيها المنشأة بالمخاطر والعوائد األساسية للملكية

عندما تحتفظ المنشأة بالمسئولية عن األداء غير المرضى لألصـل المبـاع وغيـر المغطـى                ) أ(

  . ات الضمانات العاديةبمخصص

عندما يتوقف تحصيل اإليراد الخاص بعملية بيع معينة على اإليراد الذى يحققه المشترى من              ) ب(

  . بيعه للبضائع المشتراه

هـو جـزء     و -عندما يتم شحن البضائع على أساس االستالم بعد التركيب، ويكون التركيب            ) ج(

  .منشأة بعدلم يتم استكماله بمعرفة ال -أساسى من العقد 

 وال تكـون    ،عندما يكون للمشترى الحق فى إلغاء عملية الشراء لسبب محدد فى عقـد البيـع              ) د(

  . المنشأة متأكدة من احتماالت رد البضائع إليها

إذا احتفظت المنشأة بأحد المخاطر غير األساسية للملكية ففى هذه الحالة تعتبر المعاملة كعمليـة                -١٣

  . رف باإليراد الخاص بها وبالتالى يعت،بيع تامة

يتم االعتراف باإليراد فقط عندما تتوافر درجة كافية من التأكد بأن المنافع االقتصادية المرتبطـة                -١٤

وفى بعض الحاالت ال تتوفر الدرجة الكافية من التأكد حتى يـتم           . بالمعاملة سوف تتدفق إلى المنشأة    

 قد يكون من غير المؤكـد أن هيئـة          :سبيل المثال فعلى   ،استالم المقابل أو تزول درجة عدم التأكد      

ة أجنبية فعندما يـتم الحـصول       لحكومية أجنبية سوف تصرح بتحويل المقابل عن عملية بيع فى دو          

  .  وبالتالى يتم االعتراف باإليراد،على التصريح المطلوب تزول درجة عدم التأكد

 باإليراد فإن القيمة التى     الًدرج فع وإذا توافرت درجة من عدم التأكد عن إمكانية تحصيل مبلغ م          

 يجب إدراجها ضـمن المـصروفات وال   - أو التى أصبح تحصيلها محل شك كبير     -لن يتم تحصيلها    

  . يتم استبعاد قيمتها من اإليراد السابق االعتراف به

 وعادة ما يطلـق     ،يجب االعتراف باإليراد والمصروفات المتعلقة بذات المعاملة فى نفس الوقت          -١٥

 ويمكن قياس قيمة المصروفات بدقة بما تتضمنه        ،"مقابلة اإليرادات بالمصروفات  "على هذا اإلجراء    

 وذلـك إذا تـوافرت      ،من تكلفة فترة الضمان والتكاليف األخرى التى يتم تكبدها بعد شحن البضائع           

يراد إذا  ومن وجهة أخرى فإنه ال يمكن االعتراف باإل       . الشروط األخرى الالزمة لالعتراف باإليراد    

لم يتم قياس المصروفات المتعلقة به بشكل دقيق، وفى هذه الحاالت يتم إدراج قيمة أى مقابـل تـم                   

  . التزاماستالمه عن بيع البضائع ك
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  تأدية خدمات

يعترف باإليراد الخاص بتنفيذ عملية تتضمن تأدية خدمة عندما يمكن تقدير نتائجها بدقـة كافيـة             -١٦

ويمكن تقدير نتائج تنفيذ عمليـة      . م تنفيذه من المعاملة حتى تاريخ الميزانية      وذلك إلى المدى الذى ت    

  : معينة بدقة إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة

  . يمكن قياس قيمة اإليراد بدقة) أ(

  . تدفق المنافع االقتصادية المتعلقة بالمعاملة للمنشأة -بشكل كبير -أنه من المتوقع ) ب(

  .  الدقيق لدرجة إتمام العملية فى تاريخ الميزانيةأنه يمكن القياس) ج(

  . أنه يمكن القياس الدقيق للتكاليف التى تم تكبدها فى العملية وكذلك التكاليف الالزمة إلتمامها) د(

ما يطلق على طريقة االعتراف باإليراد إلى المدى الذى تم تنفيـذه مـن المعاملـة اسـم                  اغالب    

موجب هذه الطريقة يتم االعتراف باإليراد خالل الفترات المحاسبية التى يتم            وب ،"اإلتمام مستوىطريقة  "

ويوفر االعتراف باإليراد بهذه الطريقة معلومات مفيدة عن مدى تقـديم الخدمـة             . خاللها الخدمة تأدية

 االعترافويتطلب المعيار المحاسبى المصرى الخاص بعقود اإلنشاءات        . ومستوى األداء خالل الفترة   

   .يراد باستخدام هذه الطريقةباإل

عندما يتطلب تأدية الخدمة تنفيذ عدد غير محدد من األعمال خـالل            فألغراض التطبيق العملى،     -١٧

 يتم االعتراف باإليراد بطريقة القسط الثابـت خـالل الفتـرة            كل ذ لجأمن  فترة محددة من الوقت ف    

 وإذا ،ر بصورة أفضل عن مستوى اإلتمـام المعنية، إال إذا توافر الدليل بأن أحد الطرق األخرى تعب 

كان عمل معين هو أهم األعمال الواجب تنفيذها فإنه يجب تأجيل االعتراف باإليراد إلـى أن يـتم                  

  . استكمال هذا العمل الهام

إذا كانت المعاملة التى تشمل تأدية خدمة ال يمكن تقدير نتائج تنفيذها فإنه ال يجـب االعتـراف                   -١٨

  . بها إال إلى المدى الذى يقابل ذلك الجزء من التكاليف المتكبدة والمتوقع استردادهاباإليراد الخاص 

 تقدير نتائج تنفيذ المعاملة بشكل      - فى معظم األحوال   -خالل المراحل األولى للمعاملة ال يمكن        -١٩

كاليف ومع ذلك يكون من المتوقع بشكل كبير حصول المنشأة على اإليراد الذى يغطى ت             . يعتمد عليه 

  . التنفيذ المتكبدة

ولهذا فإنه فى هذه الحالة يتم االعتراف باإليراد بقدر التكاليف المتكبدة والمتوقع تغطيتها فقـط،               

ن النتائج النهائية للمعاملة ال يمكن توقعها بشكل يعتمد عليه فال يتم إدراج أربـاح عـن هـذه                   إوحيث  

  . المرحلة

لعملية بشكل يعتمد عليه ويكون من غير المحتمل تغطية تكاليف          عندما ال يمكن تقدير نتائج تنفيذ ا       -٢٠

.  فال يتم االعتراف باإليراد الخاص بها وتدرج تكاليف التنفيذ المتكبدة ضـمن المـصروفات            ،التنفيذ

 فيتم االعتراف باإليراد فى ضوء ما       ،وحينما تزول ظروف عدم التأكد التى تمنع تقدير نتائج العملية         

  . من هذا المعيار" ٢٦"وليس ما جاء بالفقرة " ٢٠"جاء بالفقرة 
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 إال  ، لهذا األساس  ا لشروط االتفاق الخاص بها ويتم االعتراف بها عادة طبقً         اتستحق اإلتاوات طبقً   -٢١

 ألسس أخـرى مناسـبة      ا أنه من المناسب االعتراف باإليراد طبقً      -  لطبيعة المعاملة  ا تبع - إذا تبين 

  . ومنطقية

ف باإليراد إال إذا كان من المتوقع بشكل كبير تدفق المنافع االقتصادية المـصاحبة              ال يتم االعترا   -٢٢

 باإليراد، فيجب إدراج ذلك     الًدرج فع فإذا تولد شك عن مدى إمكانية تحصيل مبلغ أُ        . للمعاملة للمنشأة 

المبلغ غير القابل للتحصيل أو الذى أصبح تحصيله محل شك كبير ضـمن المـصروفات وعـدم                 

  .  من قيمة اإليراداتاستبعاده

  

  اإلفصاح 

  : يجب أن تفصح المنشأة عن اآلتى -٢٣

السياسات المحاسبية المتبعة لالعتراف باإليراد بما يتضمن الطريقة المستخدمة لتحديد مستوى           ) أ(

  . اإلتمام للعمليات التى تشمل تأدية خدمات

ية المكونة لـه بمـا يتـضمن        توزيع اإليراد المعترف به خالل الفترة على العناصر األساس        ) ب(

  : اإليراد الناتج عن ما يلى

  .  بيع سلع-

   .تأدية خدمات -

  .الفوائد -

  .اإلتاوات -

   .حاتوزيع األرب -

قيمة اإليرادات الناتجة عن تبادل السلع والخدمات والمدرجة ضـمن كـل مجموعـة مـن                ) ج(

  . مجموعات اإليراد الهامة

 وذلك فى ضوء المعيار المحاسبى      ،رباح أو الخسائر العرضية   يجب على المنشأة اإلفصاح عن األ      -٢٤

وقد تنشأ األرباح والخسائر    . المصرى الخاص بالظروف الطارئة واألحداث الالحقة لتاريخ الميزانية       

 تكاليف فترة الـضمان أو المطالبـات أو الغرامـات أو الخـسائر              :العرضية من بعض البنود مثل    

  . المحتملة
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  )١٢(حاسبى المصرى رقم المعيار الم ٨-٢
  

  واإلفصاح عن المساعدات الحكومية المحاسبة عن المنح الحكومية

  نطاق المعيار

 وكذلك فى اإلفـصاح عـن       ،يجب تطبيق هذا المعيار فى المحاسبة واإلفصاح عن المنح الحكومية          -١

  . األشكال األخرى للمساعدات الحكومية

 : ال يتناول هذا المعيار ما يلى -٢

شاكل الخاصة التى تنشأ فى المحاسبة عن المنح الحكومية فى القوائم المالية التى تعكس أثر               الم) أ(

  .  أو فى المعلومات المتممة للقوائم ذات الطبيعة المشابهة،التغير فى مستويات األسعار

 ،المساعدات الحكومية المقدمة إلى منشأة فى شكل مزايا فى تحديد الربح الخاضع للـضريبة             ) ب(

         مثل اإلعفاءات الـضريبية واإلهـالك المعجـل وتخفـيض         ( الضريبى   لتزامى تحديد اال  أو ف 

  ). معدالت الضريبة

  . مساهمة الحكومة فى ملكية المنشأة) ج(

  

  تعريفات 

  :  كل منهابجانبتستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعانى المذكورة  -٣

  . لح والهيئات الحكومية والجهات المماثلة المحلية أو الدولية يقصد بها الوزارات والمصا:الحكومة

مـن   معينـة     هى كل إجراء حكومى يهدف إلى منح مزايا اقتصادية معينة إلى منشأة            : الحكومية المنح

  .  لمعايير معينةا طبقًآتالمنش

المزايا التى يـتم توفيرهـا مـن خـالل          وغراض هذا المعيار ال تشمل المساعدات الحكومية        وأ

 توفير البنية األساسية فى المناطق التى يتم        : مثل ،للتأثير على الظروف التجارية العامة     معينةإجراءات  

  . فرض قيود تجارية على المنافسين فيها

، وتقوم  هى مساعدات حكومية فى صورة تحويل موارد اقتصادية لمنشأة معينة          :حكوميةمساعدات ال ال

 لفترة مستقبلية أو    لتزاماالهذا   سواء كان    ، باألنشطة التى تمارسها   تلك المنشأة بتنفيذ شروط معينة تتعلق     

تحديد قيمة لها،    التى يتم    ويستثنى من ذلك المساعدات الحكومية    .  به فى فترة سابقة    لتزاميكون قد تم اال   

  . العادية للمنشأة التجارية وكذلك المعامالت مع الحكومة التى ال يمكن تمييزها عن المعامالت

تشمل المنح الحكومية التى يكون شرطها األساسى أن تعمل المنشأة للحصول           : لمرتبطة بأصول ا المنح

الملحقة بالمنحـة    طويلة األجل، وقد تتضمن الشروط       الًعلى منحة على شراء أو إنشاء أو اقتناء أصو        
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 تحديد موقع هذه األصول أو الفترة الزمنية التى تحصل خاللها على األصـل تحـتفظ خاللهـا بـذلك                  

  . األصل

  . وتشمل ما تقدمه الدولة من منح خالف المرتبطة بأصول :المرتبطة بالدخل المنح

هى القروض التى يتعهد فيها المقرض بالتنازل عن استردادها لظروف          : القابلة للتنازل عنها  القروض  

  . معينة

 . التبـادل   الرغبة فى  هى القيمة التبادلية ألصل معين بين بائع ومشترى كل منهما لديه           :عادلةقيمة ال ال

  . وعلى بينة من الحقائق ويتعامالن بإرادة حرة

٤-    ث الشروط المرتبطـة    ي متعددة تختلف من حيث طبيعتها ومن ح       اتتخذ المساعدات الحكومية صور

فقد يكون الغرض من المساعدة تشجيع المنشأة على المشروع فى تنفيذ خطة عمل معينـة مـا                 . بها

  . صولها على تلك المساعدةكانت لتقدم عليها لوال ح

قد يترتب على حصول المنشأة على مساعدات حكومية تأثير هام فى كيفية إعداد قوائمها الماليـة                 -٥

 : لسببين

 فإن ذلك   ، إذا كانت المساعدة الحكومية تنطوى على نقل بعض الموارد االقتصادية إلى المنشأة            :أولهما

  . ه الموارديستلزم إيجاد طريقة مالئمة للمحاسبة عن هذ

 يفضل اإلشارة إلى مدى استفادة المنشأة من مثل هذه المساعدات الحكومية خالل الفترة التى               :وثانيهما

تعد عنها تلك القوائم بما يسهل مقارنة القوائم المالية لتلك الفترة بنظائرها فى الفترات السابقة، وبالقوائم                

  . المالية للمنشآت المماثلة

  .  المعونات أو اإلعانات المالية: المنح الحكومية مسميات أخرى مثل علىايطلق أحيانً -٦

  

  المنح الحكومية 

يجب عدم إثبات المنح الحكومية بما فى ذلك المنح غير النقدية بقيمتها العادلة، إال إذا تـم التأكـد                    -٧

  : المناسب من اآلتى

  . مقدرة المنشأة على الوفاء بالشروط المصاحبة للمنح) أ(

  . الً المنشأة سوف تتسلم المنح فعأن) ب(

ال يجوز إثبات المنح الحكومية إال إذا كان هناك تأكيد مناسـب علـى مقـدرة المنـشأة بالوفـاء                     -٨

وجدير بالـذكر أن مجـرد      . ات المرتبطة بها، وأن المنشأة سوف تحصل على تلك المنحة         لتزامباال

 على أنه سيتم الوفاء بالشروط المرتبطة       الًحصول المنشأة على منحة معينة ال يعتبر فى حد ذاته دلي          

  . بها
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.  الذى تحصل به المنشأة على تلك المـنح        سلوبال تتأثر طريقة المحاسبة عن المنح الحكومية باأل        -٩

           مـستحق   لتزام أو كتخفيض ال   اومن ثم يتم المحاسبة عن المنح بنفس الطريقة سواء تم استالمها نقد 

  . للحكومة

 الحكومية القابلة للتنازل عنها كمنح حكومية، إذا توافرت تأكيدات مناسـبة    يجب معالجة القروض   -١٠

  . على أن المنشأة ستفى بشروط التنازل عن القرض

ـ       لتزامبمجرد إثبات منحة حكومية يجب معالجة اال       -١١  للمعيـار   اات المحتملة المرتبطـة بهـا وفقً

  . الميزانيةالمحاسبى الخاص بالظروف الطارئة واألحداث الالحقة لتاريخ 

يجب إثبات المنح الحكومية كإيراد على مدار الفترات المالية التى تتحمل بالتكاليف المتعلقة بهـا                -١٢

  . وال يجب إضافة المنحة مباشرة إلى حقوق الملكية. وذلك بطريقة منتظمة

  : ان رئيسيان للمعالجة المحاسبية للمنح الحكوميةأسلوبهناك  -١٣

  . جبه تضاف قيمة المنحة مباشرة إلى حقوق المساهمين مدخل رأس المال وبمو-

-للمنشأة خالل فترة محاسبية واحدة أو أكثرا مدخل اإليراد وبموجبه تعتبر المنحة إيراد  .  

  : يستند مدخل رأس المال إلى المبررات اآلتية-١٤

نية ولـيس مـن     إن المنح الحكومية وسيلة من وسائل التمويل، وبالتالى تعامل كذلك فى الميزا           ) أ(

خالل قائمة الدخل لمقابلة بنود المصروفات التى تمولها هذه المنحة، وطالما أن هذه المـنح ال                

  . ترد فيجب أن تضاف مباشرة إلى حقوق المساهمين

 تكتسبه المنشأة وبالتالى فيس من المناسب إظهارهـا فـى           اأن المنح الحكومية ال تعتبر إيراد     ) ب(

  .  تقدمه الحكومة دون أن يقابلها تكلفة تتحملها المنشأةامثل حافزنها تإ حيث ،قائمة الدخل

  : ويستند مدخل اإليراد إلى المبررات اآلتية -١٥

 من المساهمين، وبالتالى يجب أال تضاف إلى حقـوق الملكيـة،            الًإن المنح الحكومية ليست تموي    ) أ(

  . مناسبةوإنما يجب معالجتها فى قائمة الدخل فى الفترات المحاسبية ال

ها بتنفيـذ   التزاممن النادر أن تكون المنح الحكومية بال مقابل وإنما تحصل عليها المنشأة نتيجة              ) ب(

 وبالتالى يجب معالجتها فى قائمة الـدخل لمقابلـة          ،إجراءات معينة تحددها الجهة التى تقدم المنحة      

  . النفقات التى تتعلق بتنفيذ تلك اإلجراءات

لضرائب األخرى تحمل على اإليرادات وبالتالى فمن المنطقى معالجة المنح          أن ضرائب الدخل وا   ) ج(

إ حيث ، فى قائمة الدخلاالحكومية أيضللسياسات الماليةانها امتداد  .  

 ألساس  امن االعتبارات األساسية لمدخل اإليراد أن يتم إثبات المنح الحكومية فى قائمة الدخل وفقً              -١٦

ويرجع ذلـك   . المالية التى يتم فيها إثبات التكاليف المتعلقة بتلك المنح        منهجى منتظم خالل الفترات     

انظر المعيـار   (إلى أن إثبات المنح الحكومية كإيراد فى تاريخ استالمها ال يتفق مع مبدأ االستحقاق               

 وعلى ذلك، فإنه ال يجوز إثبات المنحـة بهـذه   ،)المحاسبى المصرى الخاص بعرض القوائم المالية   
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 ٧٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

ال إذا تعذر وجود أساس لتخصيص المنحة لفترات مالية غير الفترة التى تم استالم المنحة               الطريقة إ 

  . خاللها

من الممكن فى معظم الحاالت تحديد الفترات المالية التى يتم خاللها إثبات التكاليف أو النفقـات                 -١٧

 وينطبق ذلـك    ،رات بحيث يمكن توزيع هذه المنحة كإيراد على تلك الفت         ،التى ترتبط بمنحة حكومية   

 حيث يمكن توزيع قيمة هذه المنح كـإيراد علـى           ،على المنح التى تتخذ صورة أصل قابل لإلهالك       

الفترات المالية التى تمثل العمر اإلنتاجى المقدر لألصل وبنفس النسب التى يحمل بها اإلهالك على               

  . تلك الفترات

 وعلى ذلك   ،ات معينة التزاملإلهالك الوفاء ب  قد تستلزم المنح التى تتخذ صورة أصول غير قابلة           -١٨

 إذا كانـت    الًات، فمـث  لتزاميتم إثباتها كإيراد خالل الفترات المالية التى تتحمل بتكاليف تنفيذ تلك اال           

 المنشأة بأن   التزامالمنحة الحكومية التى تحصل عليها المنشأة هى قطعة أرض، وكان شرط المنحة             

منطقى توزيع قيمة هذه المنحة على الفترات المحاسبية التى تمثل          تقيم مبنى على هذه األرض فمن ال      

  . العمر اإلنتاجى المقدر لذلك المبنى

 على المنحة كجزء من مساعدة إجمالية مرتبطـة بهـا مجموعـة مـن               اقد تحصل المنشأة أحيانً    -١٩

 للوفاء بكل من     وفى مثل هذه الحاالت يجب تحديد التكاليف والنفقات التى ستتحملها المنشأة           ،الشروط

 وقـد يكـون مـن المناسـب         ،هذه الشروط خالل الفترات المالية التى تحصل خاللها على المنحة         

  . تخصيص جزء من المنحة على أساس معين وتخصيص جزء آخر على أساس مختلف

٢٠-        بمثابة  الً عن نفقات أو خسائر حدثت فع      اتعتبر المنح الحكومية التى تحصل عليها المنشأة تعويض 

 وبالتالى يتعين إثباتها كإيراد فى قائمة الدخل فى الفتـرة           ،عم مالى ال تقابله أية نفقات فى المستقبل       د

                انظر  (االمالية التى يتم فيها الحصول على تلك المنح كبند من البنود غير العادية إن كان ذلك مناسب

الجوهريـة وتغييـر    المعيار المحاسبى المصرى الخاص بصافى ربح أو خسارة الفترة واألخطـاء            

  ). السياسات المحاسبية

وليس كحافز لها على     فى حاالت معينة،  كدعم مالى فورى لمنشأة معينة      المنحة  ة  الحكومقد تقدم    -٢١

وقد ال تستفيد منها منشآت أخرى فى       . وتقتصر هذه المنحة على المنشأة وحدها     . تحمل نفقات معينة  

 للفترة المالية التى تستوفى فيها      الحالة تعتبر المنحة إيراد   نفس المجموعة التى تنتمى إليها، وفى هذه ا       

المنشأة شروط الحصول على تلك المنحة، وتثبت المنحة كبند من البنود غير العادية، مع اإلفـصاح                

  . عنها بصورة تكفى لفهم تأثيرها بوضوح

٢٢-     فترات مالية سـابقة،      عن نفقات أو خسائر تحملتها المنشأة فى       اقد تكون المنحة الحكومية تعويض 

     وتثبت هذه   ، للفترة المالية التى تتسلم خاللها المنشأة هذه المنحة        اوفى هذه الحالة تعتبر المنحة إيراد 

  . المنحة كبند من البنود غير العادية مع اإلفصاح عنها بصورة تكفى لفهم تأثيرها بوضوح
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 ٧٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  المنح الحكومية غير النقدية

 صورة أصل غير نقدى كاألراضى أو غيرها من األصول االقتـصادية            قد تتخذ المنحة الحكومية    -٢٣

 ومن المعتاد فى هذه الحاالت تقدير القيمة العادلة لمثل هذه األصول غيـر              ،التى تستخدمها المنشأة  

 ثبات قيمة المنحـة     - كبديل أخر  - ا ويتبع أحيانً  ،النقدية وإثبات المنحة واألصل بهذه القيمة العادلة      

 .  رمزيةواألصل بقيمة

  

   عرض المنح المرتبطة بأصول

 يجب  – بما فى ذلك المنح غير النقدية المثبتة بقيمتها العادلة           –المنح الحكومية المرتبطة بأصول      -٢٤

مؤجلة أو بإظهار قيمتها مخصومة من تكلفة األصل         ات إما بإثباتها كإيراد   ،أن تعرض فى الميزانية   

  . ألصلللوصول إلى القيمة الدفترية الصحيحة ل

هناك طريقتين بديلتين مقبولتين لعرض المنح أو الجزء المرتبط منها بأصول فى القوائم الماليـة                -٢٥

  : كما يلى

 ألساس منهجى منتظم على مدى      ا وإثباتها فى قوائم الدخل وفقً     الً مؤج ااعتبار قيمة المنحة إيراد   ) أ(

  . العمر اإلنتاجى المقدر لألصل

 وتثبت المنحة كـإيراد علـى       ،قدار المنحة للوصول إلى قيمة األصل     تخفيض قيمة األصل بم   ) ب(

  .  عمر األصل القابل لإلهالك عن طريق تخفيض عبء اإلهالك السنوىمدار

قد يؤدى شراء األصول واستالم المنح المالية المتعلقة بها إلى تغييرات كبيرة فى التدفقات النقدية                -٢٦

 ما يـتم    االستثمارات اإلجمالية فى األصول التى تمتلكها فغالب       ولكى يتسنى للمنشأة إظهار ا     ،للمنشأة

اإلفصاح عن هذه التغيرات كبنود مستقلة فى قائمة التدفقات النقدية بصرف النظر عن خصم أو عدم                

 . خصم المنحة من قيمة األصل

  

  خفض المنح المرتبطة باإليراد 

 إما فى بند مـستقل أو       ،لدائن من قائمة الدخل    المنح المرتبطة باإليراد فى الجانب ا      اتعرض أحيانً  -٢٧

 منهـا   اوكبديل لذلك يمكن أن تظهر المـنح مخـصوم        ". إيرادات أخرى "تحت عنوان رئيسى مثل     

  . المصروفات المرتبطة بها

 الطريقة األولى إلى أنه من غير المالئم أن تحدث مقاصة بـين مفـردات اإليـراد                 ويستند مؤيد  -٢٨

ن قيمة المنحة ومقدار المصروفات المرتبطة بها يسهل عملية المقارنـة            وأن الفصل بي   ،والمصروف

  . مع عناصر المصروفات األخرى التى لم تتأثر بالمنحة
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 ٧٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

 الثانية فتستند إلى أن المنشأة ما كانت لتتحمل هذه المصروفات لو أنها لـم تحـصل                 ةأما الطريق 

 لمن يستخدمون   الً المنح قد يكون مضل     إظهار هذه المصروفات دون استنزال هذه      ن وأ ،على تلك المنحة  

  . القوائم المالية

 وقد يكون اإلفصاح عن مقدار المنحة       ،ن مقبولتين لعرض المنح المرتبطة باإليراد     اتعتبر الطريقت  -٢٩

 لفهم القوائم المالية بصورة أفضل، كما يعتبر اإلفصاح عن تأثير المنح على أى من بنـود                 ايضرور

 . االمطلوب اإلفصاح عنها بصورة منفصلة إجراء سليماإليراد أو المصروفات 

  

  المنح الحكومية

 للتقـديرات   الًيجب المحاسبة عن المنحة الحكومية التى تصبح واجبـة الـرد باعتبارهـا تعـدي               -٣٠

انظر المعيار المحاسبى المصرى الخاص بصافى ربح أو خـسارة الفتـرة واألخطـاء              (المحاسبية  

 ويتبع لسداد المنحة المرتبطـة بـاإليراد أن تخـصم مـن             ،)المحاسبيةالجوهرية وتغيير السياسات    

 ولم يكن هنـاك رصـيد       ا فإذا لم يكن ذلك الرصيد كافي      ،الرصيد الدائن لإليراد المؤجل لهذه المنحة     

  .  تعين تحميل القيمة التى يتم ردها مباشرة كمصروفالًأص

علية القيمة الدفترية لألصل أو تخفـيض       وبالنسبة لرد المنح المرتبطة باألصول، فيتم تسجيلها بت       

رصيد حساب اإليراد المؤجل بالقيمة الواجبة الرد، مع تحميل اإليرادات مباشرة بقيمة مجمع اإلهـالك               

  . اإلضافى الذى كان يجب أن تتحمله المنشأة لو لم تكن قد حصلت على تلك المنحة

بأحد األصول دراسة احتمـال عـدم       قد تستوجب الظروف التى تؤدى إلى رد المنحة المرتبطة           -٣١

  . صحة القيمة الجديدة المرحلة لألصل

  

  المساعدات الحكومية

للمنح الحكومية، فإنه توجد بعـض صـور للمـساعدات          " ٣"استثناء من التعريف الوارد بالفقرة       -٣٢

ا الحكومية ال يمكن تقدير قيمتها على أساس مقبول، كما أنه توجد صور من المعامالت التى تجريه               

  . المنشأة مع الهيئات الحكومية ال يمكن تمييزها عن المعامالت العادية للمنشأة

 االستشارات الفنيـة والتـسويقية      :وجد مساعدات ال يمكن تحديد قيمتها على أساس مقبول مثل         ت -٣٣

ومن أمثلة المعامالت الحكومية التى ال يمكن تمييزها عـن المعـامالت            . المجانية وتقديم الضمانات  

أن تكون مسئولة عن حصة معينة من مبيعات المنشأة         هى  سياسة الحكومة   وجارية العادية للمنشأة    الت

والجدال أن مثل هذه المساعدات أو المعامالت تعود بمنافع معينة على المنشأة، غير أن أى محاولة                

  . ىللفصل بين هذه المعامالت وبين األنشطة التجارية العادية البد أن تقوم على أساس جزاف

 بحيث يجـب    ،قد تكون المنفعة التى تعود على المنشأة من مثل هذه المساعدات ذات أهمية كبيرة              -٣٤

  . اإلفصاح عن طبيعة ومدى سريان المساعدات الحكومية
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 ٧٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

تعتبر القروض المعفاة من الفوائد أو ذات الفائدة المنخفضة صـورة مـن صـور المـساعدات                  -٣٥

  . لقروض ال يقتصر على مقدار الفوائد فقطالحكومية، إال أن العائد من هذه ا

ال تتضمن المساعدات الحكومية توفير البنية األساسية فى صـورة تحـسينات للـشبكة العامـة                 -٣٦

للمواصالت واالتصاالت وتطوير التسهيالت القائمة مثل الرى أو شبكات المياه التى يـتم توفيرهـا               

 . ككلعلى أساس مستمر وتعود بمنافع عامة على المجتمع 

  

  اإلفصاح 

  : يجب اإلفصاح عن األمور التالية -٣٧

 بما فى ذلك طرق عرض هذه       ،السياسة المحاسبية التى تتبعها المنشأة فى شأن المنح الحكومية        ) أ(

  . المنح فى القوائم المالية

 طبيعة ومقدار كل من المنح الحكومية التى تم إثباتها بالقوائم المالية مع اإلشـارة إلـى أيـة                 ) ب(

  . أشكال أخرى من المساعدات الحكومية تكون المنشأة قد استفادت منها بطريق مباشر

ات التى لم تتمكن المنشأة من الوفاء بها وأيـة ظـروف طارئـة أخـرى                لتزامالشروط واال ) ج(

ابخصوص المساعدات الحكومية التى تم إثباتها محاسبي .  

  

  :أحكام انتقالية

  :  هذا المعيار ألول مرة أن تلتزم باآلتىيجب على المنشأة التى تطبق -٣٨

  . امتطلبات اإلفصاح كلما كان ذلك مالئم) أ(

 للمعيـار المحاسـبى     ا للتغيرات التى طرأت على السياسات المحاسبية طبقً       اتعديل القوائم وفقً  ) ب(

المصرى الخاص بصافى ربح أو خسارة الفترة واألخطـاء الجوهريـة وتغييـر الـسياسات               

أو تطبيق هذا المعيار على المنح أو أجزاء من المنح التى تسلمتها أو تتعهد بردهـا   . المحاسبية

  . بعد تاريخ سريان هذا المعيار

  

  

  )١٣( المصرى رقم ىمعيار المحاسبال ٩-٢
  

  آثار التغيرات فى أسعار صرف العمالت األجنبية

  نطاق المعيار

  : يجب أن يطبق هذا المعيار فى -١
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  . امالت بالعمالت األجنبيةالمحاسبة عن المع) أ(

ترجمة القوائم المالية للعمليات األجنبية والتى يتم تضمينها فى القوائم المالية للمنـشأة عـن               ) ب(

  . طريق القوائم المالية المجمعة أو عن طريق تطبيق طريقة حقوق الملكية

 ،عامالت بعمالت أجنبية   فمن الممكن أن يكون لها م      :تقوم المنشأة بتنفيذ أنشطة أجنبية عن طريقين       -٢

أو يكون لديها عمليات أجنبية، وحتى يمكن أن تتضمن القوائم المالية للمنشأة معامالتها التى تمـت                

بعملة أجنبية وعملياتها األجنبية فيجب أن تثبت المعامالت بالعملة المستخدمة فـى إعـداد القـوائم                

  . مليات األجنبية إلى عملة القيد للمنشأةالمالية للمنشأة، كما يجب أن تترجم القوائم المالية للع

تتمثل القضايا الرئيسية فى المحاسبة عن المعامالت بعملة أجنبية وفى المحاسبة عـن العمليـات               

 -فى القوائم الماليـة      -مه، وفى كيفية االعتراف     ااألجنبية فى اختيار سعر الصرف الذى يجب استخد       

  . باألثر المالى للتغيرات فى أسعار الصرف

ال يتناول هذا المعيار المحاسبة عن تغطية مخاطر مفردات العمالت األجنبية بخالف تلك المتعلقـة                -٣

 بعملة أجنبية تم المحاسبة عنها كتغطية لمخاطر        لتزامبتصنيف فروق أسعار الصرف الناشئة عن اال      

  . صافى االستثمار فى كيان أجنبى

ض بها المنشأة قوائمها المالية، ومع هذا فعـادة مـا           ال يحدد هذا المعيار العملة التى يجب أن تعر         -٤

تستخدم المنشأة عملة البلد التى تعمل بها، أما إذا كانت تستخدم عملة مختلفة فإن هذا المعيار يتطلب                 

كذلك فإن هذا المعيار يتطلب اإلفصاح عـن        . اإلفصاح عن السبب فى استخدام تلك العملة المختلفة       

 . يه استخدام عملة أخرى فى إعداد التقارير الماليةالسبب فى أى تغيير يترتب عل

ال يتناول هذا المعيار عملية إعادة عرض القوائم المالية للمنشأة من العملة التـى تـستخدمها فـى                   -٥

 الـذين   ،عرض القوائم المالية إلى عملة أخرى تكون أكثر مالءمة لمستخدمى هذه القـوائم الماليـة              

 . غراض مماثلةاعتادوا على هذه العملة أو أل

 وكـذلك   ،جنبيةأال يتناول هذا المعيار طريقة عرض التدفقات النقدية الناتجة عن المعامالت بعملة              -٦

انظـر معيـار    (ترجمة التدفقات النقدية لعمليات تشغيل أجنبية التى تظهر فى قائمة التدفقات النقدية             

  ). المحاسبة المصرى الخاص بقوائم التدفقات النقدية
 

   تعريفات

  :  كل منهابجانبتستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعانى المذكورة  -٧

هى منشأة تابعة أو شقيقة أو مشروع مشترك أو فرع أجنبى للمنشأة التى تفـرض        :العمليات األجنبيـة  

  . ا الماليةقوائمها المالية، والتى تقع أو تباشر أنشطتها فى بلد آخر بخالف بلد المنشأة التى تعرض قائمه

 وال   للنشاط الذى تقـوم بـه المنـشأة        ا رئيسي اهو عملية أجنبية ال تعتبر أنشطتها جزء       :الكيان األجنبى 

  . تعرض قوائمها المالية
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  . هى العملة التى تستخدم فى عرض القوائم المالية للمنشأة :عملة القيد

  . هى أى عملة أخرى بخالف عملة القيد :العملة األجنبية

  . هو معدل التبادل بين عملتين مختلفتين :صرفسعر ال

هو الفرق الناشئ عن ترجمة نفس عدد الوحدات بعملة أجنبية إلـى عملـة القيـد                 :فرق سعر الصرف  

  . بأسعار صرف مختلفة

  . هو سعر الصرف المحدد فى تاريخ الميزانية :سعر اإلقفال

التى تعرض قوائمها المالية فى صافى      المنشأة  ) مساهمة(هو نصيب    :صافى االستثمار فى كيان أجنبى    

  . أصول الكيان األجنبى

ات المنشأة التى سوف تحـصل      التزام النقدية المحتفظ بها وأصول و     :تشمل :البنود ذات الطبيعة النقدية   

  . أو تدفع بمبالغ نقدية ثابتة أو محددة

 لديه الرغبة فـى التبـادل       هى القيمة التبادلية ألصل معين بين بائع ومشترى كل منهما          :القيمة العادلة 

  . وعلى بينة من الحقائق ويتعامالن بإرادة حرة

  

  المعامالت بعملة أجنبية 

  : االعتراف األولى

 ، هى معاملة تكون قد أبرمت بعملة أجنبية أو تتطلب السداد بعملـة أجنبيـة              المعاملة بعملة أجنبية   -٨

  : وتتضمن المعامالت الناشئة من قيام المنشأة

  . أو بيع بضائع أو خدمات بثمن محدد بعملة أجنبيةبشراء ) أ(

  . باقتراض أو إقراض أموال بحيث تكون المبالغ المدفوعة أو المحصلة محددة بعملة أجنبية) ب(

  .  فى تعاقد بعملة أجنبية لم ينفذ بعدابأن تصبح طرفً) ج(

  . ة بعمالت أجنبيةات محددالتزامبأن تقوم باقتناء أو استبعاد أصول أو بإنشاء أو سداد ) د(

يجب أن تثبت المعامالت التى تحدث بعملة أجنبية عند االعتراف األولى بها على أسـاس عملـة                  -٩

  .  وذلك باستخدام سعر الصرف بين عملة القيد والعملة األجنبية فى تاريخ المعاملة،القيد

١٠-  ـ                   ايشار غالب             ن  إلى سـعر الـصرف فـى تـاريخ المعاملـة بـسعر الـصرف الفـورى، وم

فعلى سـبيل    استخدام سعر تقريبى للسعر الفعلى فى تاريخ المعاملة،          - االعتبارات عملية  -المعتاد  

 فإنه يمكن استخدام متوسط سعر الصرف لعملة معينـة خـالل أسـبوع أو شـهر لجميـع                   :المثال

ت فى أسعار صرف     ومع هذا، إذا كانت التقلبا     ،المعامالت التى تحدث بتلك العملة خالل تلك الفترة       

  . العمالت األجنبية كبيرة، فإنه ال يمكن االعتماد على متوسط سعر الصرف للفترة
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   إعداد القوائم المالية الالحقةالتقييم عند

  : عند إعداد أية قوائم مالية -١١

  . م البنود ذات الطبيعة النقدية بعمالت أجنبية باستخدام سعر اإلقفالقيتُ) أ(

د ذات الطبيعة غير النقدية بالعملة األجنبية والتى سجلت قيمتها بالتكلفة التاريخيـة             تثبت البنو ) ب(

  . وذلك باستخدام سعر الصرف فى تاريخ المعاملة

لطبيعة غير النقدية بالعملة األجنبية والتى سجلت قيمتها بالقيمة العادلة وذلك           اتثبت البنود ذات    ) ج(

  .  وقت تحديد القيم العادلةباستخدام أسعار الصرف التى كانت سائدة

 ،تتحدد القيمة الدفترية لكل بند من البنود فى ضوء معايير المحاسبة المصرية المناسبة لكل بنـد                -١٢

 يمكن قياس بعض األدوات المالية أو األصول الثابتة بالقيمة العادلة أو بالتكلفـة              :فعلى سبيل المثال  

 ،لى أساس التكلفة التاريخية أو على أساس القيمة العادلة        وسواء تم تحديد القيم الدفترية ع     . التاريخية

لبنود بعمالت أجنبية يتم حينئذ التقرير عنها بالعملة المستخدمة فى إعـداد            ا ةفإن هذه المبالغ المحدد   

  .  لهذا المعياراالتقارير المالية طبقً

  

  

  )١٤(المعيار المحاسبى المصرى رقم  ١٠-٢
  

  تكلفة االقتراض

  نطاق المعيار

  . يجب تطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن تكلفة االقتراض -١

تعالج تكاليف االقتراض كمصروفات فور تكبدها، إال أنه يسمح كمعالجة بديلـة برسـملة تكلفـة                 -٢

 . االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل

 على حقوق الملكية بمـا فـى ذلـك تكلفـة            ال يتعامل هذا المعيار مع التكلفة الفعلية أو المحسوبة         -٣

 . التزامالحصص الممتازة التى ال تبوب ك

  

  تعريفات

  :  كل منهابجانبتستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعانى المذكورة  -٤

  . هى الفوائد والتكاليف األخرى التى تتكبدها المنشأة نتيجة القتراض األموال :تكلفة االقتراض

هو ذلك األصل الذى يتطلب بالضرورة فترة زمنية طويلة          :مؤهل لتحمل تكلفة اإلقتراض   األصل ال 

  . لتجهيزه لالستخدام فى األغراض المحددة له أو لبيعه
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  : قد تشمل تكلفة االقتراض ما يلى -٥

 الفوائد أو األعباء البنكية على كل من حسابات السحب على المكشوف واالقتـراض القـصير              ) أ(

  . جلوالطويل األ

  . استهالك الخصم أو العالوة المتعلقة باالقتراض) ب(

  . استهالك التكاليف األخرى التى تتكبدها المنشأة من أجل االقتراض) ج(

فروق العملة التى تنشأ من االقتراض بالعملة األجنبية إلى المدى الذى تعتبر فيه تلك الفروق               ) د  (

  .  لتكلفة الفوائدالًتعدي

 بنود المخزون التى يتطلب تجهيزها لتكون فى        :ول المؤهلة لتحمل تكلفة االقتراض    من أمثلة األص   -٦

. صورة قابلة للبيع فترة زمنية طويلة، وكذا المصانع، ومحطات توليد الطاقة واالستثمارات العقارية            

بنود المخزون  كذلك  من األصول المؤهلة لتحمل تكلفة االقتراض، و      االستثمارات األخرى   وال تعتبر   

ال تعتبر من األصول المؤهلة     و ،تى تصنع بصفة روتينية أو بصفة متكررة فى فترة زمنية قصيرة          ال

لتحمل تكلفة االقتراض تلك األصول التى تكون جاهزة لالستخدام فى األغراض المحددة لها أو البيع               

  . فى نفس تاريخ إقتنائها

  

   المعالجة القياسية–تكلفة االقتراض 

  اإلثبات

  . تكلفة االقتراض كمصروفات تحمل على الفترة التى تكبدت فيها المنشأة هذه التكلفةيجب إثبات  -٧

مصروفات تحمل على الفترة التـى تكبـدت فيهـا           للمعالجة القياسية    اطبقًتعتبر تكلفة االقتراض    و -٨

  . المنشأة هذه التكلفة بغض النظر عن كيفية استخدام االقتراض

  

  اإلفصاح 

  . وائم المالية عن السياسات المحاسبية المتبعة لمعالجة تكلفة االقتراضيجب االفصاح فى الق -٩

  

   المعالجة البديلة المسموح بها–تكلفة اإلقتراض 

  اإلثبات

تثبت تكلفة االقتراض كمصروفات تحمل على الفترة التى تكبدت فيها المنشأة هذه التكلفـة إال إذا                 -١٠

  ". ١١" للفقرة ا طبقًرسملتهاتم 

 تكلفة االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل وتحميلها كجزء              سملةريتم   -١١

  .  لهذا المعياراويجب تحديد مبلغ تكلفة االقتراض الذى يتم رسملته طبقً. من تكلفة هذا األصل
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شرة باقتنـاء أو     فإنه يتم إضافة تكلفة االقتراض المتعلقة بما       ، للمعالجة البديلة المسموح بها    اطبقًو -١٢

ويتم رسملة تكلفة االقتراض هذه ضمن تكلفة األصـل         . إنشاء أو إنتاج األصل إلى تكلفة هذا األصل       

  أن تتسبب فى خلق منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة وتكون هناك إمكانية لقياس             اعندما يكون متوقع 

ى مصروفات تحمل على الفتـرة  وتعتبر تكاليف االقتراض األخر. التكلفة بشكل يمكن االعتماد عليه    

 . التى تكبدت فيها المنشأة هذه التكلفة

  

  : تكلفة االقتراض التى يمكن رسملتها

تكلفة االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج األصل المؤهل لتحمل تكلفة االقتراض               -١٣

فإذا قامت المنـشأة    .  هذا األصل  هى تكلفة االقتراض التى كان يمكن تجنبها إذا لم يتم االنفاق على           

فإن  -  بغرض الحصول على أصل بعينه مؤهل لتحمل تكلفة االقتراض         اخصيص -باقتراض أموال   

  . تكلفة االقتراض المتعلقة مباشرة بهذا األصل يمكن تحديدها بسهولة

ـ   ،قد يصعب إيجاد عالقة مباشرة بين قرض معين وأصل مؤهل لتحمل تكلفة االقتراض             -١٤ د  كما ق

 - على سبيل المثال   -وتظهر هذه الصعوبة    . يصعب تحديد االقتراض الذى كان من الممكن تجنبه       

 عندما تقوم مجموعـة     اوتظهر الصعوبة أيض  . ا مركزي اعندما يكون نشاط التمويل فى المنشأة منسقً      

 ثـم   ،تباينةشركات باستخدام تشكيلة من أدوات التمويل القتراض األموال بمعدالت فائدة أو بأعباء م            

وتظهر تعقيدات أخرى من خـالل      . إعادة اقراض تلك األموال بشروط مختلفة لشركات المجموعة       

استخدام تسهيالت أو قروض ممنوحة أو مرتبطة بعمالت أجنبية، وذلك عندما تمارس المجموعـة              

ـ                . ىنشاطها فى ظل اقتصاد يعانى من التضخم الشديد، أو نتيجة التذبذب فى أسعار الصرف األجنب

 وبالتالى يصبح   ،ونتيجة لذلك فإنه يصعب تحديد قيمة تكلفة االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء األصل           

االتقدير الحكمى أمرا مطلوب .  

عندما يتم اقتراض األموال بغرض اقتناء أصل مؤهل لتحمل تكلفة االقتراض، فإنه يجب تحديـد                -١٥

 والتى تتمثل فى تكلفة االقتراض الفعليـة        ،ذا األصل  على ه  رسملتهاقيمة تكلفة االقتراض التى يتم      

        منهـا أى إيـراد تحقـق مـن          االتى تتكبدها المنشأة خالل الفترة بسبب عملية االقتراض مطروح 

  . االستثمار المؤقت لألموال المقترضة

ـ         -١٦  الًقد ينتج عن ترتيبات التمويل التى تتخذها المنشأة لتمويل أحد األصول أن تحصل المنـشأة فع

على القرض وتتكبد تكاليف اقتراض مقترنة به قبل استخدام بعض أو كل األموال فى اإلنفاق علـى                 

 إلى  اوفى مثل هذه الظروف يتم عادة استثمار األموال مؤقتً        . األصل المؤهل لتحمل تكلفة االقتراض    

ه يتم تخفـيض    وعند تحديد قيمة تكلفة االقتراض التى يتم رسملتها فإن        . حين إنفاقها على ذلك األصل    

  . يراد مكتسب من استثمار األموال المقترضةإتكلفة االقتراض التى تم تكبدها بقيمة أى 
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عندما يتم االقتراض بصفة عامة وتستخدم األموال المقترضة فى إقتناء أصل مؤهل لتحمل تكلفة               -١٧

دل للرسملة على   االقتراض، فإنه يجب تحديد قيمة تكلفة االقتراض التى يمكن رسملتها باستخدام مع           

ويجب أن يحسب هذا المعدل على أساس المتوسط المـرجح لتكلفـة            . اإلنفاق الخاص بهذا األصل   

 وذلك بعد استبعاد القروض التى تـم إبرامهـا          ،االقتراض للمنشأة عن القروض القائمة خالل المدة      

ة تكلفة االقتراض    بغرض إقتناء أصل بذاته مؤهل لتحمل تكلفة االقتراض ويجب أال تزيد قيم            اتحديد

  . المرسملة خالل فترة ما عن قيمة تكلفة االقتراض التى تم تكبدها خالل تلك الفترة

فى بعض الحاالت يكون من المناسب ضم كافة عمليات االقتراض للشركة األم والشركات التابعة               -١٨

سـب أن   لها عند حساب المتوسط المرجح لتكلفة االقتراض، وفى حاالت أخرى يكـون مـن المنا              

  . تستخدم كل شركة تابعة متوسطها المرجح لتكلفة االقتراض للقروض الخاصة بها

  

  

  )١٦(المعيار المحاسبى المصرى رقم  ١١-٢
  

  المحاسبة عن االستثمارات

  نطاق المعيار

 االستثمارات واإلفصاح عنها وما يـرتبط بـذلك مـن           لىق هذا المعيار فى المحاسبة ع     ييجب تطب  -١

  . عن االستثماراتمتطلبات اإلفصاح

  :يتناول هذا المعيار األمور التالية -٢

أسس إثبات الفوائد واإلتاوات وتوزيعات األرباح واإليجارات المكتسبة من االستثمارات فـى            ) أ(

  ).انظر المعيار المحاسبى المصرى الخاص باإليراد(القوائم المالية 

بى المصرى بالقوائم الماليـة المجمعـة       انظر المعيار المحاس  (االستثمارات فى شركات تابعة     ) ب(

  ).والمحاسبة عن االستثمارات فى الشركات التابعة

  .االستثمارات فى شركات شقيقة) ج(

  .االستثمارات فى مشروعات مشتركة) د(

  .شهرة المحل وبراءات االختراع والعامالت التجارية واألصول المماثلة) هـ(

  .اإليجار التمويلى) و(

  .الخاصة بخطط معاشات التقاعد ومنشآت التأمين على الحياةاالستثمارات ) ز(
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  تعريفات

  : كل منهابجانبتستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعانى المذكورة  -٣

مثل الفوائـد   (هو أصل تحتفظ به المنشأة لتنمية ثروتها من خالل ما يتولد عنه من إيرادات               : االستثمار

 أو من خالل التزايد فى القيمة الرأسمالية لهذا األصـل أو            ،)رباح واإليجارات واإلتاوات وتوزيعات األ  

 مثل تلك المنافع التى تتحقق من خالل العالقات         ،من أجل حصول المنشأة المستثمرة على منافع أخرى       

     كمـا عرفـه المعيـار المحاسـبى المـصرى الخـاص             -وال يعتبر المخزون    . التجارية مع التغير  

 للمعيـار  ا وفقًاوفيما عدا االستثمارات العقارية ال تعتبر األصول الثابتة استثمار        . ا استثمار - بالمخزون

  .المحاسبى المصرى الخاص باألصول الثابتة وإهالكاتها

 هو   اقتنائها  ويكون القصد من   ،هى استثمارات قابلة بطبيعتها للتحويل إلى نقدية      : االستثمارات المتداولة 

  .ال تزيد عن سنة واحدةاالحتفاظ بها لمدة 

  .هى كل استثمار بخالف االستثمارات المتداولة: االستثمارات طويلة األجل

هى استثمارات فى أراضى أو مبانى ال تقوم المنشأة المـستثمرة أو أى منـشأة               : االستثمارات العقارية 

 نـشاطها   سية فـى  أخرى فى نفس المجموعة التى تنتمى إليها المنشأة المستثمرة باستخدامها بصفة رئي           

  .التجارى أو الصناعى

ما لديه الرغبة فـى التبـادل       ههى القيمة التبادلية ألصل معين بين بائع ومشترى كل من         : القيمة العادلة 

  .وعلى بينة من الحقائق ويتعامالن بإرادة حرة

  .هى القيمة التى يمكن الحصول عليها من بيع استثمار ما فى سوق نشطة: القيمة السوقية

 يمكـن   اأو مؤشـر  (تعنى وجود سوق نشطة يمكن التوصل منها إلى القيمة الـسوقية            : لية للسوق القاب

  ).باستخدامه حساب هذه القيمة

 أما البعض   ،تتمثل بعض االستثمارات فى صكوك استثمارية أو ما فى حكمها من وثائق استثمارية             -٤

ة االستثمار متمثلة فى ديـن فـى        اآلخر فال يمثله صكوك أو وثائق استثمارية، هذا وقد تكون طبيع          

 وعـادة مـا     ،صورة مبلغ نقدى بخالف الديون التجارية قصيرة أو طويلة األجل مستحق للمستثمر           

وتمثـل معظـم    . يسدد عنه فائدة أو نصيب فى نتائج منشأة معينة مثل حصة فى أسهم رأس المال              

االستثمارات فى األراضى أو     ولكن بعضها قد يتمثل فى أصول ملموسة ك        ، مالية ااالستثمارات حقوقً 

  .المبانى أو السلع األخرى القابلة للتسويق

وتمثـل القيمـة    . تتوافر لبعض االستثمارات أسواق يمكن على أساسها تحديد القيمة السوقية لهـا            -٥

   للقيمة العادلة، وبالنسبة لالستثمارات التى ال تتوافر لهـا أسـواق            االسوقية لهذه االستثمارات مؤشر 

  .تم االستعانة بأساليب أخرى لتحديد القيمة العادلة لهانشطة في

يجب على المنشأة التى تميز بين أصولها المتداولة الثابتة أو طويلـة األجـل أن تلتـزم بتبويـب                    -٦

  .وعرض االستثمارات المتداولة كأصول متداولة واالستثمارات طويلة األجل كأصول طويلة األجل
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رق فى ميزانياتها بين االستثمارات المتداولة واالسـتثمارات طويلـة          يجب على المنشأة التى ال تف      -٧

 اوفقً. األجل أن تجرى هذه التفرقة ألغراض القياس المحاسبى ولتحديد القيمة الدفترية لالستثمارات           

  .من هذا المعيار" ٢٢"ورقم " ١٨"للفقرتين رقم 

ـ    تعرض معظم المنشآت التى تميز بين األصول المتداولة واألصو         -٨  ال طويلة األجل ميزانياتهـا وفقً

لذا تدرج االستثمارات   . ات المتداولة لتزامللمعيار المحاسبى المصرى الخاص بعرض األصول واال      

وفى الحقيقة إذا احتفظت المنشأة باستثمار قابل للتسويق لفتـرة          . المتداولة ضمن األصول المتداولة   

هذا االستثمار كأصل متداول فإن هذا ال يمنعها بالضرورة من تصنيفاطويلة نسب .  

االستثمارات التى يحتفظ بها بقصد حماية أو تسهيل أو تنمية عالقات المنشأة مع الغير يطلق عليها                 -٩

استثمارات تجارية، وهى استثمارات ال يقصد من االحتفاظ بهـا اعتبارهـا كمـصدر متـاح                 اغالب 

أما االستثمارات  . ستثمارات طويلة األجل   ومن ثم فإنها تبوب كا     ،للحصول على موارد نقدية إضافية    

 فإن القصد منها هو االحتفاظ بها لعدد من السنوات لتوليد دخل            – كاالستثمارات العقارية    –األخرى  

  .بوب كأصول طويلة األجل حتى لو كانت قابلة للتسويق ومن ثم فإنها تُ،وأرباح رأسمالية

لمتداولة واألصول طويلة األجل، كما أن هنـاك        تختار بعض المنشآت عدم التفرقة بين األصول ا        -١٠

 لنموذج محدد ال يتطلب     ا بإعداد ميزانياتها وفقً   لتزاممنشآت أخرى قد تتطلب القواعد التى تحكمها اال       

هذه التفرقة، وتعمل العديد من هذه المنشآت فى الحقل المالى كالبنوك وشركات التأمين، ورغـم أن                

لها فى عملياتها الجارية، فإنها عادة ما تنظر إلى العديـد مـن             هذه المنشآت ال تستهدف تسييل أصو     

  .استثماراتها كأصول متاحة لالستخدام فى عملياتها الجارية إذا ما تطلب األمر ذلك

 طويلة األجـل،    الًن لديها استثمارات يمكن اعتبارها أصو     وومع ذلك فإن مثل هذه المنشآت قد يك        -١١

  .شركة تأجير تمويلىمثل احتفاظ أحد البنوك بأسهم فى 

 لخصائصها إذا ما    اتقوم العديد من هذه المنشآت بتحليل استثماراتها وتحديد القيمة الدفترية لها وفقً            -١٢

  .كانت متداولة أو طويلة األجل
 

  تكلفة االستثمارات

 عموالت الـسماسرة أو أتعـاب       :تتضمن تكلفة أى استثمار األعباء المرتبطة بعملية االقتناء مثل         -١٣

  .ورسوم الشراء والمصاريف البنكية

 فإن تكلفة االقتنـاء     ، بإصدار أسهم أو أوراق مالية أخرى      – اي أو جزئ  اي كل –إذا تم اقتناء استثمار      -١٤

  .تتحدد بالقيمة العادلة لألوراق المالية المصدرة وليست بقيمتها األسمية

 بأصل آخر، فإن تكلفة االقتناء تتحدد بالقيمة        – اي أو جزئ  اي كل –وإذا تم اقتناء استثمارات بالمبادلة      

 تحديد تكلفة االقتناء بالقيمة العادلة لالستثمار إذا كانت         ا وقد يكون مالئم   ،العادلة لألصل الذى تم مبادلته    

اهذه القيمة أكثر وضوح.  
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 ٨٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

ارات بصفة  تعتبر الفوائد واإلتاوات وتوزيعات األرباح واإليجارات المكتسبة الناتجة عن االستثم          -١٥

 على االستثمار، ومع ذلك فإنه فى بعض األحيان تمثل هذه التدفقات الداخلية             ا يمثل  عائد   الًعامة دخ 

لتكلفة االستثمارات  ااسترداد ،    إذا استحقت فوائد لم يكن      ،الً من اإليرادات، فمث   ا وبالتالى ال تمثل جزء 

ددة وبالتالى أضيفت هذه الفوائد ضمن      قد تم صرفها عند حيازة استثمار تصرف عنه فوائد بنسبة مح          

الثمن لحيازة هذا االستثمار، فإن الفوائد الالحقة التى يتم استالمها يتم تخصيصها فيما بين فوائد عن                

فترات سابقة للحيازة وتالية لها، ويتم خصم الجزء المستحق عن الفترة السابقة للحيازة مـن تكلفـة                 

يعات أرباح االستثمارات فى األوراق المالية التى تمثل حقوق         االستثمار التى تم دفعها، وتعامل توز     

  .متى كانت هذه التوزيعات من أرباح سابقة لحيازة هذه االستثمارات سلوببنفس األالملكية 

 فيتم  – إال باالعتماد على أسس تقديرية       –وإذا تعذر الفصل بين أرباح ما قبل الحيازة وما بعدها           

 بتوزيعات األرباح المحصلة إذا كانت هذه التوزيعـات تمثـل بوضـوح             تخفيض تكلفة االستثمار عادة   

لجزء من التكلفةااسترداد .  

خصم أو عالوة   (يتم استهالك الفرق بين تكلفة االقتناء والقيمة االستردادية لالستثمار فى السندات             -١٦

 السنوية التى يـتم     خالل الفترة بين تاريخى الحيازة واالسترداد، وذلك حتى تتساوى العوائد         ) إصدار

ويتم معالجة القيم المستهلكة أو التى تسوى من خـصم أو           . الحصول عليها من حيازة هذا االستثمار     

عالوة اإلصدار بإضافتها أو تحميلها لقائمة الدخل مقابل استبعادها أو إضافتها إلى القيمة الدفتريـة               

  .جراء تكلفة للسندللسند، وتعتبر القيمة الناتجة للقيمة الدفترية بعد هذا اإل

  تحديد القيمة الدفترية لالستثمارات •

  االستثمارات المتداولة •

  :تدرج االستثمارات المبوبة كأصول متداولة فى الميزانية إما على أساس -١٧

  .القيمة السوقية) أ(

  .التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل) ب(

فإن القيمة   - أيهما أقل    - و القيمة السوقية  فإذا أدرجت االستثمارات المتداولة على أساس التكلفة أ       

 أو  ، إما على أساس تجميعى لكافة ما بمحفظة األوراق المالية من اسـتثمارات متداولـة              :الدفترية تحدد 

على أساس تجميع كل فئة من فئات هذه االستثمارات على حدة أو على أساس قيمة كل استثمار علـى                   

  .حدة

فترية المالئمة لالستثمارات المتداولة، ويرى البعض أنـه بالنـسبة          تختلف اآلراء حول القيمة الد     -١٨

للقوائم المالية التى تعد على أساس التكلفة التاريخية، تطبق القاعدة العامة للتقييم على أساس التكلفـة           

ن معظم االستثمارات المتداولة قابلة للتسويق، فـإن        إ وحيث   ،أو صافى القيمة االستردادية أيهما أقل     

ة الدفترية تحدد على أساس التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل، ويستند مؤيدو هذه الطريقة إلى                القيم

 وال يترتـب    ،أنها تؤدى إلى أن تتصف القيمة المدرجة لهذه االستثمارات بالميزانية بالحيطة والحذر           
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 ٨٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

بـات األسـعار   كما يرى أصحاب هذا الرأى أن تقل . عليها إدراج أرباح غير محققة فى قائمة الدخل       

 ال يتم إثباتها لمجـرد      – والتى قد تنقلب لعكسها      –المواتية لهذه االستثمارات بسوق األوراق المالية       

  .أنها ناتجة عن اختيار تاريخ معين إلعداد الميزانية

 أو أنها   ، للتسييل النقدى  الًويرى آخرون أنه طالما أن االستثمارات المتداولة تمثل وعاء للثروة قاب           -١٩

النقدية التـى يمكـن      -بقدر ما يهمها     - للنقدية يكون من المالئم تقييم هذه االستثمارات         الًتبر بدي تع

 بصفة عامة  -الحصول عليها نتيجة التصرف فيها، وتتميز االستثمارات عن المخزون حيث يمكن            

كد من إتمـام    بيعها بسهولة، بينما قد ال يكون من الممكن عادة إثبات أرباح بيع المخزون قبل التأ               -

 فإن االستثمارات فى األسـهم يمكـن        :وكمثالهذا البيع، ويمكن للمنشأة االستغناء عن أى استثمار،         

بيعها وإعادة استثمار حصيلة البيع فى وديعة بنكية دون إضرار بالمنشأة، وعلى ذلك فإن تـسجيل                

     تثمارات المتداولة بقيمتهـا    ويرى مؤيدو إثبات االس   . اهذه االستثمارات بقيمتها السوقية يعتبر مناسب

 المنشأة إثبات الدخل عندما يتـراءى       دارةالسوقية أن تسجيل االستثمارات بتكلفتها التاريخية يتيح إل       

 بيع هذه االستثمارات وإعادة شرائها فى الحال وتسجيل الربح المحقق         دارة حيث تستطيع اإل   ،لها ذلك 

  .قتصادى للمنشأةكإيراد، رغم أن هذا اإلجراء لم يغير من الوضع اال

  

  

  )٢٠( المصرى رقم ىمعيار المحاسبال ١٢-٢
  

  المتعلقة بعمليات التأجير التمويلى القواعد والمعايير المحاسبية

  نطاق المعيار

ـ                -١  ألحكـام   ايطبق هذا المعيار فى المحاسبة عن عقود التأجير التمويلى على العقود التى تبـرم وفقً

  . والئحته التنفيذية١٩٩٥نة  لس٩٥قانون التأجير التمويلى رقم 

 فى عقد التأجير التمويلى المسجل فى السجل المعد         ايلتزم بما ورد فى هذا المعيار كل من كان طرفً          -٢

 وكانت شروط العقد تعطى للمستأجر الحق فى        ،)مصلحة الشركات ( المختصة   داريةلذلك بالجهة اإل  

على األقـل   % ٧٥ وكانت مدة العقد تمثل      ،عقدشراء المال المؤجر فى التاريخ وبالمبلغ المحدد فى ال        

 أو كانت القيمة الحالية إلجمالى القيمة التعاقدية عند نشأة          ،من العمر اإلنتاجى األصلى للمال المؤجر     

  .على األقل من قيمة المال المؤجر% ٩٠العقد تمثل 

  :ال يغطى هذا المعيار أنواع عقود التأجير التالية -٣

  .الركوب والدراجات اآلليةعقود تأجير سيارات ) أ(
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 مثل البتـرول والغـاز      ،اتفاقيات التأجير الخاصة بالكشف عن أو استخدام الموارد الطبيعية        ) ب(

  .والغابات والمعادن وحقوق التعدين األخرى

والذى يعتبـر  (االتفاقيات التى يلتزم فيها المستأجر بشراء المال المؤجر فى نهاية مدة التأجير         ) ج(

بالتقسيطالً مؤجابيع .(  

  .عقود التأجير التى ال تتعلق بمال الزم لمباشرة نشاط إنتاجى خدمى أو سلعى للمستأجر) د(

  

   تعريفات

 بل الحق   ،هى القيمة المتفق عليها فى العقد، والتى يلتزم المستأجر بأدائها إلى المؤجر           : القيمة اإليجارية 

تمويلافى استخدام األصل المؤجر تأجير اي.  

  .هو الثمن المحدد فى العقد النتقال ملكية األصل إلى المستأجر فى نهاية مدة التأجير: راءثمن الش

  . إليها ثمن الشراءاهو إجمالى القيمة اإليجارية مضافً: إجمالى القيمة التعاقدية

ية هو معدل الفائدة الذى يستخدمه المؤجر لحساب القيمة اإليجار       : معدل العائد الناتج من العقد اإليجارى     

 وهو الذى يجعل القيمة الحالية إلجمالى القيمة التعاقدية تساوى قيمة المال المؤجر عنـد               ،وثمن الشراء 

  .بدء سريان العقد

  

  المعالجة المحاسبية فى القوائم المالية للمؤجر

 ويـتم إجـراء     ،يدرج المال المؤجر كأصول ثابتة مؤجرة بدفاتر المؤجر بالتكلفة الدفترية القتنائه           -

ـ          اكات على تلك األصول وفقً    اإلهال  ا لعمرها اإلنتاجى المفترض حسبما جرى عليه العمل عادة وفقً

  .للعرف وطبيعة المال الذى يجرى إهالكه

 إليه  ا مضافً ،تسجيل إيرادات عقود التأجير التمويلى على أساس معدل العائد الناتج من عقد اإليجار             -

الزيادة أو بالنقص حسب األحوال بين اإليـراد        ب الفرق ب   ويجنَّ ،مبلغ يعادل قسط اإلهالك الدورى    

المثبت بهذه الطريقة والقيمة اإليجارية المستحقة عن نفس الفترة المحاسبية فى حساب مستقل مدين              

  .أو دائن يتم تسوية رصيده مع صافى القيمة الدفترية للمال المؤجر عن انتهاء العقد

لتأمين وكافة المصروفات الالزمة للحفـاظ علـى        يتم تحميل قائمة الدخل للمؤجر بتكلفة الصيانة وا        -

  .األصل إال إذا تم التعاقد على أن يتحملها المستأجر

عند شك المؤجر فى تحصيل دفعات اإليجار ينبغى عليه تكوين المخصصات الالزمـة لمواجهـة                -

  .الديون المشكوك فى تحصيلها
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 ٨٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  التأجير من قبل المصنعين أو الموزعين

و المصنع أو الموزع للمال المؤجر، تدرج أرباح أو خسائر البيع فـى حـساب               إذا كان المؤجر ه    -٤

 . للسياسة المتبعة عادة للبيع للغيراالنتيجة عن الفترة للمصنعين أو الموزعين وفقً

  

  اإلفصاح فى القوائم المالية للمؤجر

  :فى نهاية فترة مالية يجب اإلفصاح فى القوائم المالية للمؤجر عما يلى -٥

  .لسياسات المحاسبية المتبعة للتعرف على إيرادات التأجيرا) أ(

  .سياسات اإلهالك المتبعة الخاصة باألصول المؤجرة ونسبة اإلهالك المطبقة) ب(

بيان بتكلفة األصول المؤجرة والحركة عليها ومجمع إهالكها والحركة عليه وأرصدتها فـى             ) ج(

  .نهاية الفترة

 عمليات انتقال ملكية األصول المؤجرة إلى المستأجرين خـالل          األرباح والخسائر الناجمة عن   ) د(

  .الفترة المالية

  .من هذا المعيار" ٦" للفقرة اأية مبالغ مدينة أو دائنة تنتج تطبيقً) هـ(

  

  المعالجة المحاسبية فى القوائم المالية للمستأجر

فى قائمة الدخل الخاصـة     تدرج القيمة اإليجارية المستحقة عن عقود التأجير التمويلى كمصروف           -٦

  .بالمستأجر خالل كل فترة مالية

يدرج ما يتكبده المستأجر من مصاريف صيانة وإصالح األموال المؤجرة بما يتفق مع األغـراض        -٧

 للتعليمات التى يسلمها إليها المؤجر بشأن األسس الفنية الواجـب مراعاتهـا             ا ووفقً ،التى أعدت لها  

بواسطة المورد أو المقاول وذلك بقائمة الدخل الخاصة بالمـستأجر          سواء كانت مقررة بواسطته أو      

  .خالل كل فترة مالية

إذا قام المستأجر فى نهاية العقد باستخدام حق شراء المال المستأجر يثبت هذا المال كأصل ثابـت                  -٨

ر العمـر    ويتم إهالكه على مدا    ، للعقد ابالقيمة المدفوعة لممارسة حق شراء المال والمتفق عليه طبقً        

  . للسياسات والمعدالت التى يتبعها المستأجر لألصول المماثلةااإلنتاجى المتبقى المقدر له وفقً

  

  اإلفصاح فى القوائم المالية للمستأجر

  :يجب أن يتم اإلفصاح فى القوائم المالية للمستأجر عما يلى -٩

  :بيان األصول المستأجرة على أن يتضمن ما يلى) أ(

  .لتعاقدية لكل أصل محللة إلى إجمالى القيمة اإليجارية وثمن الشراءإجمالى القيمة ا •

  .العمر اإلنتاجى لألصول المستأجرة •
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 ٨٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  .القيمة اإليجارية السنوية •

  .تفاصيل مصاريف صيانة وإصالح األموال المؤجرة) ب(

 بحيث يـتم إيـضاح مـا        ،ات االستئجار التمويلى حسب تواريخ استحقاقها     التزاميجب تحليل   ) ج(

حق سداده خالل السنوات المالية الخمس التالية كل على حدة، وإجمالى ما يستحق سـداده               يست

  .خالل السنوات بعد السنة الخامسة

ات المحتملة عـن    لتزام اال :اإلفصاح عن أى شروط مالية هامة تستلزمها عقود االستئجار مثل         ) د(

  .ستئجار االحتماليةتجديد تلك العقود أو استخدام حق اختيار شراء األصل ودفعات اال

  

  البيع مع إعادة االستئجار

قد يقوم المؤجر بتأجير مال إلى مستأجر ويكون هذا المال قد آلت ملكيتـه إلـى المـؤجر مـن                     -١٠

المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلى وفى هذه الحالة يجـب أن يقـوم                  

تنتج عن الفرق بين ثمن البيع وصافى القيمة الدفتريـة          المستأجر كبائع بتأجيل أية أرباح أو خسائر        

  . ويتم استهالك هذا الفرق على مدار مدة عقد التأجير،لألصل فى دفاتره

 إلى )٥(بعد عملية البيع وبدء سريان عقد التأجير التمويلى يطبق المؤجر ما ورد فى الفقرات من                 -١١

 .)١٤(  إلى)١١( ويطبق المستأجر ما ورد بالفقرات من )١٠(

  

  طبيقى مثال ت

- ولكنه أرفق بالمعيار ليكون بمثابة إرشاد عن كيفية تطبيقه، من المعياراال يعتبر هذا المثال جزء . 

 جنيه بعقد تأجير تمويلى لمـدة       ١,٠٠٠,٠٠٠ قام المؤجر بتأجير أصل قيمته       ١٩٩٧فى أول يناير     -

يحق للمستأجر فى نهاية مدة العقد       و ،سنويا جنيه   ٢١٩,٨٣٨ست سنوات مقابل قيمة إيجارية قدرها       

 . جنيه١٠٠,٠٠٠شراء األصل بمبلغ 

 ومعدل الفائدة التى يرغب المؤجر فى استخدامه        ،كان العمر اإلنتاجى المقدر لألصل عشر سنوات       -

 :والذى بتطبيقه ينتج عن عائد سنوى خالل فترة العقد كاآلتى ،سنويا% ١٥فى هذا التعاقد يبلغ 

  بالجنيه    السنة

١١٧,٠٢٥    ١٩٩٧  

١٠١,٦٠٣    ١٩٩٨  

٣٨,٨٦٧    ١٩٩٩  

٦٣,٤٧٢    ٢٠٠٠  

٤٠,٠١٧    ٢٠٠١  

١٣,٠٤٤    ٢٠٠٢  
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 ٩٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

 باستخدام المعدل المـذكور     سنويامن المعيار يكون اإليراد الذى يثبته المؤجر        " ٦"فى تطبيق الفقرة     -

  :عاليه كاآلتى

  مبلغ الفائدة  

  جنيه

  قسط اإلهالك

  جنيه

  اإليراد المكتسب

  جنيه

٢١٧٠٢٥  ١٠٠٠٠٠  ١١٧٠٢٥  ١٩٩٧  

٢٠١٦٠٣  ١٠٠٠٠٠  ١٠١٦٠٣  ١٩٩٨  

١٨٣٨٦٧  ١٠٠٠٠٠  ٨٣٨٦٧  ١٩٩٩  

١٦٣٤٧٢  ١٠٠٠٠٠  ٦٣٤٧٢  ٢٠٠٠  

١٤٠٠١٧  ١٠٠٠٠٠  ٤٠٠١٧  ٢٠٠١  

١١٣٠٤٤  ١٠٠٠٠٠  ١٣٠٤٤  ٢٠٠٢  

  

  :ويكون حساب تحت التسوية هو الفرق بين اإليراد المكتسب والقيمة اإليجارية ويظهر كاآلتى

  القيمة اإليجارية  

  نيهج

  اإليراد المكتسب

  جنيه

  )حساب تحت التسوية(الفرق 

  جنيه

٢٨١٣  ٢١٧٠٢٥  ٢١٩٨٣٨  ١٩٩٧  

١٨٢٣٥  ٢٠١٦٠٣  ٢١٩٨٣٨  ١٩٩٨  

٣٥٩٧  ١٨٣٨٦٧  ٢١٩٨٣٨  ١٩٩٩  

٥٦٣٦٦  ١٦٣٤٧٢  ٢١٩٨٣٨  ٢٠٠٠  

٧٩٨٢١  ١٤٠٠١٦  ٢١٩٨٣٨  ٢٠٠١  

١٠٦٧٩٤  ١١٣٠٤٤  ٢١٩٨٣٨  ٢٠٠٢  

      ٣٠٠٠٠٠  
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 ٩١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

 وبفـرض اختيـار     ، جنيه ٤٠٠٠٠٠ فى نهاية مدة العقد ستصبح       ن قيمة األصل الدفترية   إوحيث  

 ويتم اسـتخدام مبلـغ      ، لهذا األصل  ا جنيه ثمنً  ١٠٠٠٠٠المستأجر شراء األصل فإنه سيقوم بسداد مبلغ        

وإذا استعرضنا قيود    . جنيه رصيد حساب تحت التسوية فى قفل حساب األصل لدى المؤجر           ٣٠٠٠٠٠

  : كاآلتىاليومية الالزمة لتطبيق هذا تكون
 

      ١٩٧٧سنة 

  من األصول الثابتة المؤجرة    ١٠٠٠٠٠

  إلى المورد    ١٠٠٠٠٠

  من البنك إلى مذكورين    ٢١٩٨٣٨

  اإليرادات    ٢١٧٠٢٥٥

  تسوية عقود تأجير    ٢٨١٣

  خ إهالك.من أ    ١٠٠٠٠٠

  مجمع اإلهالك/ إلى ح    ١٠٠٠٠٠

  

      ١٩٨٨سنة 

  من البنك إلى مذكورين    ٢١٩٨٣٨

  يراداتاإل    ٢٠١٦٠٣

  تسوية عقود تأجير    ١٨٢٣٥

  خ إهالك. من أ    ١٠٠٠٠٠

  مجمع اإلهالك/ إلى ح    ١٠٠٠٠٠

  
      ٢٠٠٢وهكذا حتى عام 

  من البنك إلى مذكورين    ٢١٩٨٣٨

  اإليرادات    ١١٣٠٤٤

  تسوية عقود تأجير    ١٠٦٧٩٤

  خ إهالك.من أ    ١٠٠٠٠٠

  مجمع اإلهالك/ إلى ح    ١٠٠٠٠٠

  من مذكورين    

  البنك    ١٠٠٠٠٠

  مجمع اإلهالك    ١٠٠٠٠٠

  تسوية عقود تأجير    ٣٠٠٠٠٠

  إلى األصول الثابتة المؤجرة    ١٠٠٠٠٠



  معايير المحاسبة   وصنع القراردارةالمحاسبة لإل :٣٣/١ك 

 

 ٩٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

 فى تاريخ نهاية عقد التأجير يقوم المـؤجر بدراسـة           ،وبفرض عدم اختيار المستأجر شراء األصل      -

 التخريديـة    وإذا تبين أنه لن يمكن االستفادة منه وأن قيمته         ،مدى إمكانية االستفادة من هذا األصل     

 : يجرى القيد التالىالً جنيه مث٤٠٠٠٠تبلغ 

  

  من مذكورين    

  مجمع اإلهالك    ٦٠٠٠٠٠

  تسوية عقود التأجير    ٣٠٠٠٠

  خسائر أصول ثابتة مؤجرة    ٦٠٠٠٠

  أصول ثابتة مؤجرة    ٤٠٠٠٠

  األصول الثابتة المؤجرة    ١٠٠٠٠٠٠
 



  النظام المحاسبى لمشاريع البحوث   وصنع القراردارةالمحاسبة لإل :٣٣/١ك 

 

 ٩٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  

  الفصل الثالث

  النظام المحاسبى لمشاريع البحوث
  

  

  دمةمق
  

 ؛تعتمد النظم المحاسبية لمشاريع البحوث على المفاهيم واإلجراءات المحاسبية المتعارف عليهـا           

وذلك ألغراض إعداد المعلومات المحاسبية الخاصة بـإيرادات ومـصروفات المـشروعات البحثيـة              

  :وتتناول الدراسة فى الفصل الحالى ما يلى .المختلفة

  .ريع البحوث أهداف النظام المحاسبى لمشا:الًأو

المجموعة الدفترية والمستندية للنظام المحاسبى:اثاني .  

  . اإلجراءات المحاسبية:اثالثً

التقارير المحاسبية الدورية لمشاريع البحوث:ارابع .  

  

  

   أهداف النظام المحاسبى لمشاريع البحوث١-٣
  

  :تتحدد األهداف الرئيسية للنظام المحاسبى لمشاريع البحوث فيما يلى

  .جيل كافة عمليات اإليرادات والمصروفات فى السجالت المحاسبية المختصةتس -١

  .استخراج األرصدة الخاصة بحسابات المشروع -٢

  .إعداد موازين المراجعة فى تاريخ معين -٣

  .إعداد التقارير المالية للمشروع عن فترة محاسبية معينة -٤

  .إعداد مؤشرات أداء المشروع البحثى -٥

  

  

  والمستندية للنظام المحاسبىالمجموعة الدفترية  ٢-٣
  

  :تتكون المجموعة الدفترية للمشروعات البحثية مما يلى
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 ٩٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

   سجل األصول الثابتة للمشروع١-٢-٣

ويهـدف ذلـك    .Fixed Assetsويهدف ذلك السجل إلى إثبات كافة عناصر األصول الثابتـة  

 اآلالت  : من موجودات مثل   السجل إلى تحقيق الضبط والرقابة الداخلية على ما يمتلكه المشروع البحثى          

ويوضح المثال التطبيقى التالى كيفية التـسجيل فـى سـجل            .والمعدات والسيارات واألجهزة واألثاث   

  .األصول الثابتة

  

  :مثال تطبيقى

 Air Pollutionتقوم إحدى الهيئات الحكومية بتنفيـذ مـشروع الحـد مـن تلـوث الهـواء       

Prevention  الثابتة اآلتيةولقد تم إمداد المشروع باألصول:  

   جنيه٦٠٠٠٠٠  آالت ومعدات وأجهزة قياسات عناصر تلوث الهواء

   جنيه٢٠٠٠٠٠  سيارات

   جنيه١٠٠٠٠٠  أثاث وتجهيزات

، واألثاث والتجهيزات   %١٥، والسيارات بمعدل    سنويا% ٢٠وتستهلك اآلالت والمعدات بمعدل     

  ).بطريقة القسط الثابت (%٢٠بمعدل 

ر األصول الثابتة فى السجل المحاسبى المختص بعد مرور عام واحد من بدء             تسجيل عناص  :فالمطلوب

  .١/١/٢٠٠٥المشروع إذا علمت أن المشروع بدء فى 

  سجل األصول الثابتة

   الحد من تلوث الهواء:مشروع

  اآلالت والمعدات

  التاريخ
تكلفة 

  الشراء
  االستبعادات  اإلضافات

رصيد األصل 

  الثابت

اإلهالك 

  السنوى

مجمع 

  إلهالكا

القيمة 

  الدفترية

٦٠٠٠٠٠  -  -  ٦٠٠٠٠٠  -  -  ٦٠٠٠٠٠  ١/١/٢٠٠٥  

٤٨٠٠٠٠  ١٢٠٠٠٠  ١٢٠٠٠٠  ٦٠٠٠٠٠  -  -  ٦٠٠٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٥  

  

  سجل األصول الثابتة

   الحد من تلوث الهواء:مشروع

  السيارات

  التاريخ
  تكلفة الشراء

  االستبعادات  اإلضافات
رصيد األصل 

  الثابت

اإلهالك 

  السنوى

مجمع 

  كاإلهال

القيمة 

  الدفترية

٢٠٠٠٠٠  -  -  ٢٠٠٠٠٠  -  -  ٢٠٠٠٠٠  ١/١/٢٠٠٥  

١٧٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠٠  -  -  ٢٠٠٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٥  
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 ٩٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  سجل األصول الثابتة

  الحد من تلوث الهواء: مشروع

  األثاث والتجهيزات

  التاريخ
  تكلفة الشراء

  االستبعادات  اإلضافات
رصيد األصل 

  الثابت

اإلهالك 

  السنوى

مجمع 

  هالكاإل

القيمة 

  الدفترية

١٠٠٠٠٠  -  -  ١٠٠٠٠٠  -  -  ١٠٠٠٠٠  ١/١/٢٠٠٥  

٨٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠  -  -  ١٠٠٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٥  

  

  دفتر اليومية التحليلية ١-٢-٣

يتم االعتماد على دفتر اليومية التحليلية فى تسجيل كافـة عمليـات اإليـرادات والمـصروفات                

. خانة لكل حساب من حسابات المـصروفات واإليـرادات        ويتم تخصيص   . الخاصة بالمشروع البحثى  

 ،"امـدينً "ا للمبالغ التى يجعل بها الحـساب        م يخصص العمود األول منه    :وتنقسم كل خانة إلى عمودين    

  :ويأخذ دفتر اليومية التحليلية الشكل التالى ".ادائنً"والخانة األخرى للمبالغ التى يجعل بها الحساب 

  دفتر اليومية التحليلية

مرتبات 

  وأجور
  مكافآت

وقود وكهرباء 

  ومياه
  أخرى  إيرادات  نقل وانتقاالت

  بيان  التاريخ

 دائن  مدين دائن  مدين دائن  مدين  دائن مدين  دائن مدين  دائن مدين
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 ٩٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  :مثال تطبيقى

تماعية المتواصلة  العمليات التى تمت بإحدى مشروعات تحقيق التنمية االقتصادية واالج        فيما يلى   

  :٢٠٠٥عن عام 

 من الجهـة    ٥٣٠٠٠٠٠ جنيه من الحكومة المصرية لدعم المشروع، ومبلغ         ١٥٠٠٠٠٠تم تحويل    -١

  .١/١/٢٠٠٥األجنبية المانحة على حساب المشروع لدى البنك وذلك فى 

 جنيه للمشروع، وتم سداد القيمة بـشيك علـى          ١٢٠٠٠٠ تم شراء أثاث بمبلغ      ١٣/١/٢٠٠٥فى   -٢

  .البنك

  . جنيه بشيك على البنك٣٠٠٠٠تم سداد إيجار عن سنة كاملة لمقر المشروع بمبلغ  ١٧/١ى ف -٣

  . جنيه أدوات كتابية للمشروع٣٢٠٠ تم سداد مبلغ ٢٣/١فى  -٤

  . جنيه٢٨٠٠٠ تم سداد المرتبات الشهرية للعاملين بالمشروع وقيمتها ٣١/١فى  -٥

  .التحليليةتسجيل العمليات السابقة فى دفتر اليومية  -١ :فالمطلوب

  .التسجيل فى دفتر يومية البنوك للعمليات السابقة والتى تمت بالمشروع -٢   

  

  دفتر اليومية التحليلية
  التاريخ  مرتبات وأجور  إيجارات  إيرادات  أدوات كتابية  أصول ثابتة  البنك

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

١٥٠٠٠٠٠              ١٥٠٠٠٠٠  ١/١/٢٠٠٥          

٥٣٠٠٠٠٠              ٥٣٠٠٠٠٠  ١/١/٢٠٠٥          

١٢٠٠٠٠  ١٢٠٠٠٠    ١٣/١                    

٣٠٠٠٠              ٣٠٠٠٠    ١٧/١        

٣٢٠٠      ٣٢٠٠    ٢٣/١                

٢٨٠٠٠                  ٢٨٠٠٠    ٣١/١    

    ٢٨٠٠٠    ٣٠٠٠٠  ٦٨٠٠٠٠٠      ٣٢٠٠    ١٢٠٠٠٠  ١٨١٢٠٠  ٦٨٠٠٠٠٠  اإلجمالى
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 ٩٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  دفتر يومية البنوك

   ………:بنك  

  البيان  التاريخ
  مقبوضات

  )مدين(

  مدفوعات

  )دائن(
  الرصيد

  ١٥٠٠٠٠٠    ١٥٠٠٠٠٠  مساهمة الحكومة المصرية  ١/١/٢٠٠٥

  ٦٨٠٠٠٠٠    ٥٣٠٠٠٠٠  مساهمة الجهة المانحة  ١/١/٢٠٠٥

  ٥٦٦٨٠٠٠٠  ١٢٠٠٠٠    شراء أثاث  ١٣/١

  ٦٦٥٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠    إيجار مقر المشروع  ١٧/١

  ٦٦٤٦٨٠٠  ٣٢٠٠    شراء أدوات كتابية  ٢٣/١

  ٦٦١٨٨٠٠  ٢٨٠٠٠    مرتبات وأجور  ٣١/١

  

  المجموعة المستندية ٣-٢-٣

  : الحسابات بالمشروع باستخدام المستندات التاليةإدارةتقوم 

  . إيصاالت سداد المصروفات-أ

  . أذون توريد نقدية إلى المشروع-ب

  . مستند سلفة مستديمة-ج

  . مستند سلفة مؤقتة-د

  . كشف تسوية السلف-هـ

  .لمرتبات واألجور كشف ا-و

  

  

   اإلجراءات المحاسبية٣-٣
  

 وذلك بهدف حصر وتسجيل وتحليـل بنـود         ،يتم تطبيق اإلجراءات الخاصة بالدورة المحاسبية     

اإليرادات والمصروفات الخاصة بالمشروع، بما يمكن من إعداد المعلومات المالية فى نهاية كل فتـرة               

  :وتتكون تلك اإلجراءات مما يلى .محاسبية
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 ٩٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  حصر العمليات المالية وتوصيفها ١-٣-٣

ويهدف ذلك اإلجراء إلى الحصول على مستندات العمليات المالية للمشروع وتحديد ما إذا كانت              

  .عمليات مصروفات أم إيرادات، ونوع كل منها، وتحديد الحساب الذى يمكن أن يتم توجيه المستند إليه

  

  التسجيل فى إذن قيد اليومية ٢-٣-٣

المحاسبين االعتماد على إذن قيد اليومية كمرحلة أولـى مـن مراحـل التـسجيل               يفضل بعض   

 على أن يتم    ،المحاسبى، وذلك لتسجيل الطرف المدين والدائن لكل عملية من عمليات المشروع البحثى           

تسجيل أذون القيد بعد ذلك فى دفتر اليومية التحليلى وفى دفتر يومية حركة البنـوك مـن مقبوضـات     

  .واآلتى نموذج إلذن قيد اليومية باستخدام بيانات المثال التطبيقى. ومدفوعات

  

  :مثال تطبيقى

 جنيه مكافأة فريق بحثى بعد أن تم تقديم التقريـر           ٢٤٠٠٠قام أحد المشاريع البحثية بسداد مبلغ       

  .البحثى للمهام الموكولة إلى ذلك الفريق

  .يوميةتسجيل العملية الموضحة بعاليه فى إذن قيد ال :فالمطلوب

   ……:مشروع

  إذن قيد يومية

  )    (رقم 

  .. ……:التاريخ

  البيـــان  دائن  مدين

  مكافآت بحوث/ من حـ    ٢٤٠٠٠

  البنك/ إلى حـ    ٢٤٠٠٠  

  ..)…سداد مكافآت فريق بحثى بشيك رقم (

  

  

  لتسجيل فى دفتر اليومية التحليلىا ٣-٣-٣

مدينة والدائنة لكل حساب فى دفتر اليومية       يتم من واقع أذون قيود اليومية تسجيل كافة العمليات ال         

  . السابق إيضاحه من قبلسلوبالتحليلى وباأل
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 ٩٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  إعداد ميزان المراجعة ٤-٣-٣

 وذلك عن طريق إيجاد رصيد كـل حـساب مـن    Trail Balanceيتم إعداد ميزان المراجعة 

  ".دائن"أم " مدين"سواء كان الرصيد . الحسابات المسجلة والمبينة بدفتر اليومية التحليلى

فباستخدام بيانات المثال التطبيقى الخاص باليومية التحليلية يمكن إعداد ميزان المراجعة علـى الوجـه               

  :التالى

  

  ميزان المراجعة

  ٣١/١٢/٢٠٠٥فى 

  البيـــان  دائن  مدين

  البنك    ٦٦١٨٨٠٠

  إيرادات  ٦٨٠٠٠٠٠  

  أثاث    ١٢٠٠٠٠

  إيجارات    ٣٠٠٠٠

  أدوات كتابية    ٣٢٠٠

  رتبات وأجورم    ٢٨٠٠٠

  اإلجمالى  ٦٨٠٠٠٠٠  ٦٨٠٠٠٠٠

  

  إعداد التقارير المالية ٥-٣-٣
  :تقرير مصروفات المشروع عن الفترة -أ

  .يوضح ذلك التقرير كافة عناصر المصروفات الخاصة بالمشروع حتى تاريخ إعداد التقرير المالى

ـ          ة بمـشروع التنميـة     وباستخدام بيانات المثال التطبيقى السابق فإن تقرير المصروفات الخاص

  : هو على الوجه التالى٢٠٠٥االقتصادية واالجتماعية المتواصلة عن شهر يناير 

  

  تقرير مصروفات

  ٢٠٠٥يناير 

  أثاث  ١٢٠٠٠٠

  إيجارات  ٣٠٠٠٠

  أدوات كتابية  ٣٢٠٠

  مرتبات وأجور  ٢٨٠٠٠

  ٢٠٠٥إجمالى مصروفات شهر يناير   ١٨١٢٠٠
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 ١٠٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  : تقرير إيرادات المشروع-ب

 باإليرادات الخاصة بالمشروع عن الفترة المحاسبية التى يتم إعـداد           الًالتقرير تحلي ويوضح ذلك   

  :ويتم إعداد ذلك التقرير باستخدام بيانات المثال التطبيقى السابق على الوجه التالى .ذلك التقرير عنها

  

  تقرير اإليرادات

  ٢٠٠٥عن شهر يناير 

  :اإليرادات    

   فى المشروعمساهمة الحكومة المصرية  ١٥٠٠٠٠٠  

  منح من الجهة الخارجية  ٥٣٠٠٠٠٠  

      

  إجمالى اإليرادات    ٦٨٠٠٠٠٠
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 ١٠١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  

  الفصل الرابع

  المحاسبة عن عوائد تطبيق نتائج الدراسات والبحوث
  

  

  مقدمة
  

 إلى تحقيق مجموعة مـن األهـداف، وتختلـف هـذه            - بصفة عامة  - تهدف مشاريع البحوث  

عة كل منها، والمجتمعات المستفيدة من هذه المشاريع لطبيااألهداف من مشروع إلى آخر تبع.  

وتتعدد وحدات قياس العائد المحقق من كل مشروع، مما يترتب عليه تباين األساليب والطرق التى يتم                

  .االعتماد عليها فى التقييم والقياس النقدى لذلك العائد

 مشروع آلخر، هذا على الـرغم       كما أن تقييم النواتج والعوائد القابلة للتطبيق العملى تختلف من         

  .من إمكانية توفير أساليب محاسبية يمكن االعتماد عليها فى هذا المجال

  :وتنقسم الدراسة فى هذا الفصل إلى األجزاء اآلتية

  . مفهوم وطبيعة عوائد ونواتج المشروعات البحثية:الًأو

ية أساليب القياس والتقييم المحاسبى لعوائد المشروعات البحث:اثاني.  

  . عن عوائد ونتائج تطبيق البحوثالتحاسب: اثالثً

  

  

  ها ونواتجهاوطبيعة عوائدالمشروعات البحثية مفهوم  ١-٤
  

 المنـافع  Research Project Yieldيقصد بالعوائد والنواتج الخاصة بالمـشروعات البحثيـة   

ادة خام بمـادة أخـرى    زيادة حجم اإلنتاج نتيجة استبدال م:مثل، Physical Yieldالمادية الملموسة 

 التشغيل أو طريقة الصنع بما يؤدى إلى تحقيـق عوائـد وإنتـاج              أسلوبأكثر إنتاجية، أو التعديل فى      

كما قد يكون العائد غير ملموس، وذلك فى شكل زيادة حجم المعرفـة لـدى                .بمعدالت أكبر مما سبق   

عرفة العلمية، أو المعرفـة   وذلك سواء فى مجاالت الم،Additional Knowledge          فراداأل

           االجتماعية، أو الممارسات السلوكية السليمة، أو فى مجـاالت حمايـة البيئـة والتنميـة المـستدامة                

Environment and Sustainable Development.  مفهـوم المـشروعات   ويوضح الشكل اآلتى

  .ها ونواتجهاالبحثية وطبيعة عوائد
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 ١٠٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  اه ونواتجهامفهوم المشروعات البحثية وطبيعة عوائد) ١-٤(كل ش

  

  

   أساليب القياس والتقييم المحاسبى لعوائد المشروعات البحثية٢-٤
  

ويرجـع  . يعتبر تقييم عائد العمل البحثى أكثر صعوبة من قياس تكاليف تنفيذ وإنجاز ذلك العمل             

  .فى الكثير من األحيانذلك إلى عدم إمكانية تمييز ذلك العائد فى شكل عينى 

  مشروع بحثى لتخفيض 

  الوقود السائل

مشروع الطرق المؤدية 

  للدراسات العليا

  كمية الوقود المستخدمة
   لتر ٤٠٠

  فى الساعة

ب مستوى الطال
الملتحقين بالبرنامج قبل 

  بدء التنفيذ

مقترحات تحسين وترشيد 
 لتر فى ٣٠٠الطاقة 

  الساعة

  حضور الملتحقين
  لفاعليات البرنامج

  كمية التخفيض فى
  الوقود المستهلك

   لتر فى الساعة١٠٠

  تقييم الطالب
  بعد تنفيذ البرنامج

  قيمة التخفيض
  فى الطاقة المستهلكة

   جنيه فى الساعة١٠٠

   زيادة حجم المعارف-
  . زيادة مستوى االبتكار واإلبداع-
   زيادة القدرة البحثية-
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 ١٠٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  :ومن أهم األساليب المحاسبية التى يمكن االعتماد عليها ألغراض تقييم عوائد المشروعات البحثية هى

  

   سعر السوقأسلوب ١-٢-٤

 ، أنه طالما أن هناك منتج يمكن تمييزه للعائد البحثى يتم تداوله فى السوق             :سلوبيقصد بذلك األ  

  .Market Price سعر السوق فإنه يمكن تحديد قيمة على أساس

  

   سعر التكلفةأسلوب ٢-٢-٤

 فإنه يتم تقييم ذلـك      –ر تقدير قيمة العائد فى شكل ملموس وبسعر سائد فى السوق            تعذُ فى حالة 

 قيمة الموارد التى اسـتهلكت فـى   : ويقصد بسعر التكلفة،Cost Priceالعائد على أساس سعر التكلفة 

  .ذ المشروع البحثىإنتاج العائد الذى ترتب على تنفي

  

   العائد الضمنىأسلوب ٣-٢-٤

 ألغراض تقييم عائد المشروعات التـى  ا مالئمImplicit Benefit العائد الضمنى أسلوبيعتبر 

قيمة ما يتحقق عن المشروع من عوائد        :بالعائد الضمنى ويقصد  . ال ترتبط بعائد مميز يمكن تحديد بدقة      

فمشروع التشجير ينتج عنه عائد االستمتاع ومنع االنتشار  .Indirect Benefit غير مباشر أسلوبوب

يتم قياس قيمته عن طريق تحديد قيمة األضرار التى تم منعها عن طريق عملية التشجير،               و ،الحرارى

كذلك فإنه يتم تقييم عائد مشروعات منع تلوث الهواء بقيمة المبالغ التى كان يمكن تسديدها ألغـراض                 

  .ن بأمراض تلوث الهواءالمصابيفراد عالج األ

  

  

   التحاسب عن عوائد ونتائج تطبيق البحوث٣-٤
  

                اقد يترتب على تطبيق نتائج مشاريع بحثية معينة عائد يستمر تحقيقه لفتـرات طويلـة نـسبي .

       ولذلك فإنه يمكـن مـشاركة       . طويل األجل  افتحسين إنتاجية الفدان من األراضى الزراعية يعتبر عائد

 اإلنتاج بما يؤدى إلـى      أسلوب فإن تعديل    كذلك .ة المالكة للمشروع فى العائد المحقق     الباحثين مع الجه  

ساعة يترتب عليه إمكانية مشاركة فريق البحث فى ذلك العائد، وذلك بشرط أن ينص              /تحسين اإلنتاجية 

  .عقد إنجاز البحث مع مالكه على ذلك
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 ١٠٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  :)١ (مثال تطبيقى

شروع بحثى لزيادة إنتاجية خط تـصنيع منتجـات معدنيـة    قامت إحدى المراكز البحثية بتنفيذ م     

 مما ترتب عليه عائد إضافى سـنوى للمـصنع مالـك المـشروع تـم تقـديره بمبلـغ                    ،%٣٠بنسبة  

مـن  % ٢٠، ولقد كان عقد البحث ينص على حصول الفريق البحثى علـى             سنويا جنيه   ١٢٠٠٠٠٠٠

  .العائد اإلضافى الناتج عن البحث

  . المالك وحصة الباحثين من العائد اإلضافى الناتج عن تنفيذ البحث تحديد حصة:فالمطلوب

   جنيه٩٦٠٠٠٠٠% = ٨٠ × ١٢٠٠٠٠٠٠= حصة مالك المشروع البحثى 

   جنيه٢٤٠٠٠٠٠% = ٢٠ × ١٢٠٠٠٠٠٠= حصة الباحثين 
 

  ):٢(مثال تطبيقى 

  :إلى ما يلى أدى قام فريق بحثى بإحالل الطاقة الشمسية محل المحطات المولدة للتيار الكهربى مما

وتركيب الخاليا الشمسية وبطاريات التوليد للطاقة  تحملت منطقة تنفيذ المشروع بتكلفة تصميم -١

ويتم استبدال البطاريات خالل فترة العمر االنتاجى لخاليا الطاقة الشمسية . ٢,٣٠٠,٠٠٠الشمسية مبلغ 

  . جنيه١٣٨,٠٠٠بمبلغ 

وكانت تكلفة التيار الكهربائى . عام ١٥الخاليا الشمسية لمدة يتم توليد الطاقة الكهربائية خالل  -٢

  . جنيه٢٤,٠٠٠,٠٠٠البديلة خالل هذه الفترة للمنطقة 

بمبلغ تنخفض معدالت تلوث الهواء مما يؤدى إلى توفير تكلفة عالج طبى الضرار ذلك التلوث  -٣

  . جنيه٢,٣٠٠,٠٠٠

ص بإحالل الطاقة الشمسية محل المصدر التقليدى  تحليل تكلفة وعائد المشروع البحثى الخا:فالمطلوب

 العائد المحقق من الطاقة الشمسية      .للتيار الكهربى

   استخدام الطاقة الشمسية بدال من التيار الكهربى ئضاف -١  ٢٤,٠٠٠,٠٠٠

  تكلفة العالج الطبى من أضرار تلوث الهواءفائض  -٢  ٢,٣٠٠,٠٠٠

  إجمالى العائد  ٢٦,٣٠٠,٠٠٠

  :ف نظام الطاقة الشمسيةتكالي  يخصم

   تكلفة خاليا شمسية -١     ٢,٣٠٠,٠٠٠

   تكلفة بطاريات-٢     ١٣٨,٠٠٠

٢,٤٣٨,٠٠٠    

  العائد الصافى  ٢٣,٨٦٢,٠٠٠
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 ١٠٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  

  الفصل الخامس

  داريةاستخدام المعلومات المحاسبية فى اتخاذ القرارات اإل
  

  

  مقدمة
  

ـ   إن من أهم المؤشرات الرئيسية التى تُ        بالمـشروعات   دارةم علـى كفـاءة اإل     تخذ كأساس للحك

ويتم تحديد مدى معقولية معدل العائد       .االقتصادية هو تحقيق معدل من العائد الكافى الحقيقى للمشروع        

 للمركز االقتصادى للمشروع بالنسبة للمشروعات األخـرى المماثلـة فـى ذات الهيئـة               اوحقيقته تبع 

عـداد  إ ب دارةضافة إلى العائد المستهدف لدى قيـام اإل       االقتصادية أو ذات النشاط االقتصادى، هذا باإل      

  .خطتها لتحقيق أهداف المشروع

 عدة بدائل لكـل     دارةولدى تقرير معدل العائد الذى يجب تحقيقه خالل الفترة القادمة، تواجه اإل           

  .من متغيرات التكاليف واإليرادات باعتبارها من المتغيرات الرئيسية لتحديد أرباح المشروع

ا تظهر عملية اتخاذ القرارات الخاصة بتحديد المتغيرات المثلى بين البدائل المتاحة لـذلك فـى         ومن هن 

مجاالت نوعية اإلنتاج وحجم اإلنتاج والتكاليف واإليرادات واألرباح، وقنوات البيع والتوزيع، وزيـادة             

  .أو تخفيض الطاقة اإلنتاجية، وإضافة أو حذف خطوط اإلنتاج وغيرها

، ونوعية التحليـل    دارية الضرورى التعرف على طبيعة نماذج اتخاذ القرارات اإل        ولذلك كان من  

   الفروض الرئيسية لعملية اتخاذ القرارات وكيفية تجريدها من فـروض           اوالدراسة الالزمة لذلك، وأيض 

يصعب تحقيقها إلى فروض يمكن تحقيقها من خال عملية اتخاذ القرارات، مما يؤدى إلى تفهم طبيعـة                 

  . اتخاذ القرارات وخصائص نماذج القراراتعملية

  : فقد تم تقسيمه إلى الموضوعات التالية،ولتحقيق أهداف الدراسة فى الفصل الثالث

  .)التفسير المحاسبى( طبيعة عملية اتخاذ القرارات :الًأو

وعالقته بالمعلومات المحاسبيةدارية نموذج اتخاذ القرارات اإل:اثاني .  

  .داريةمى التخاذ القرارات اإل التحليل الك:اثالثً

التجريد ضرورى فى عملية اتخاذ القرارات:ارابع .  

إعداد معلومات التحاور مع فروض حل المشكلة واختيار نتائج تلك الفروض:اخامس .  
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 ١٠٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  )التفسير المحاسبى( داريةطبيعة عملية اتخاذ القرارات اإل ١-٥
  

 المنـشأة فـى اتخـاذ       إدارة هى معاونة    داريةاإلإن من أهم األهداف التى تسعى إليها المحاسبة         

 Arnold – Hopeفلقـد عـرف كـل مـن      . المالئمة ومتابعة تنفيذ هذه القراراتداريةالقرارات اإل

 المنـشأة   إدارةذلك الفرع المحاسبى الذى يسعى إلى تزويد المـسئولين عـن             : بأنها داريةالمحاسبة اإل 

لتى تعاونهم فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالمستقبل الخاص        والوحدات االقتصادية األخرى بالمعلومات ا    

١( فى رقابة تنفيذ هذه القراراتابالمنشأة وأيض(.  

 المنـشأة فـى اتخـاذ       إدارةإلى معاونـة     -فى المقام األول     - تسعى   داريةأى أن المحاسبة اإل   

  .إدارية سواء كانت إنتاجية أم تسويقية أم ،القرارات فى المجاالت المختلفة

  :وتقوم عملية اتخاذ القرارات على مجموعة من اإلجراءات العامة وهى

  . المنشأةإدارةتحديد األهداف التى تسعى إلى تحقيقها  -١

  .تحديد البدائل المختلفة لتحقيق هذه األهداف -٢

  .اختيار البديل األمثل من تلك البدائل، واتخاذ القرار بتنفيذه -٣

  .متابعة ورقابة تنفيذ ذلك البديل -٤

 من األجـزاء الرئيـسية      اجزء -فى واقع األمر     - تعتبرلك فإن عملية اتخاذ القرارات      وعلى ذ 

ويتم التركيز فـى إنجـاز عمليـة اتخـاذ           .لإلطار العام لنظام الرقابة والمتابعة على مستوى المنشأة       

القرارات من وجهة النظر المحاسبية فى إعداد مجموعة من البيانات التى تعبر عن تكـاليف وأربـاح                 

 دارة وذلك لمجموعة القرارات البديلة المتاحـة لـإل        ،والقيم الحالية والقيم المستقبلية لإليرادات الصافية     

  .المنشأة لتحقيق هدف معين

، وتتطلب تلـك    داريةتحديد بدائل القرارات يعتبر المرحلة األولى من مراحل اتخاذ القرارات اإل          

وسائل تحقيق األهداف المتوقع تحقيقها من      واالت  المرحلة ضرورة إجراء دراسات متعمقة لكافة االحتم      

  .خالل قرار إدارى معين

المرحلة التالية فهى تهدف إلى تحديد أفضل بديل يمكن تحقيقه بين البدائل المتاحة لعملية اتخـاذ                

  .يتضمن ذلك تحديد العائد المتوقع الحصول عليه من تنفيذ كل بديل من البدائل المتاحة .القرارات

ماد فى هذا المجال على أساليب التنبؤ المختلفة، سواء كانت أسـاليب إحـصائية أم أسـاليب                 يتم االعت 

  .رياضية، وذلك لكافة عناصر إيرادات تكاليف كل بديل من البدائل المتاحة

                                           
)١( Arnold. J., and Hop. T., Accounting for Management Decisions, prentice Hall, 1993, p.3. 
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 ١٠٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

وتعتبر عملية التعبير القيمى لنتائج تنفيذ كل بديل من بدائل القرارات المطلوب اتخاذها من أهـم                

 فـى مجـال اتخـاذ       داريـة  إلى تحقيقها كل من النظرية االقتصادية، المحاسبة اإل        األهداف التى تسعى  

  .داريةالقرارات اإل

، (Profit Maximization)تعظـيم الـربح   إلى  –بصفة رئيسية  - هدفالنظرية االقتصادية ت

نـسبة  وكذلك الحال بال  .  المنشأة من وراء انجازها ألعمالها     إدارةوذلك كهدف رئيسى تسعى إلى تحقيقه       

، فهى تسعى إلى إجراء كافة الدراسات التى تعمل على تعظيم ربح المنشأة، وتتحـدد               داريةللمحاسبة اإل 

أن المحاسـبة   حيـث    فى   ، والنظرية االقتصادية فى هذا المجال     داريةأوجه االختالف بين المحاسبة اإل    

 خـسائرها فـى ظـل       بالمشاكل الخاصة بتحديد أربـاح المنـشأة أو        -بصفة رئيسية    - تهتم   داريةاإل

افتراضات واحتماالت مختلفة، بينما تهتم النظرية االقتصادية بمجموعة من المتغيرات التـى تـصف              

الحالة االقتصادية للمنشأة فى ظل مجموعة من االحتماالت الخاصة بسلوك مستهلكى المنتج الرئيـسى              

  . المؤثرة على أرباح المنشأةوغيرها من المتغيرات االقتصاديةفراد للمنشأة، اتجاهات متوسط دخل األ

، فإنه يتم االعتماد على بيانات الدخل الصافى، والقيمة الحالية لـصافى            دارية لمفهوم المحاسبة اإل   اوطبقً

 فى اتخاذ القرار المالئم لتحقيـق       دارة وذلك ألغراض المقارنة بين البدائل ومعاونة اإل       ؛التدفقات النقدية 

  .أهداف المنشأة

  :)١(اسبون بين نوعين من القرارات وهماويفرق الكتاب المح

  .Short – Term Decisions  القرارات قصيرة األجل-١

  .Long – Term Decisions   القرارات طويلة األجل-٢

  :)الدور المحاسبى(القرارات قصيرة األجل 

ل سنة   تلك القرارات التى ترتبط بعناصر النشاط الجارى للمنشأة خال         :ويقصد بالقرارات قصيرة األجل   

  .مالية معينة

  :ومن أهم العناصر التى تتناولها القرارات قصيرة األجل ما يلى

  Product Mix     قرارات تحديد مزيج المنتجات) أ(

  Productory Level      قرارات تحديد حجم المخزون) ب(

  Product Pricing         قرارات تسعير المنتجات) ج(

  . األجلوغيرها من أمثلة هذه القرارات قصيرة

، Variable Costوتعتمد عملية تقييم القرارات قصيرة األجل على مفهوم التكـاليف المتغيـرة   

 بأنها تلك العناصر من التكاليف والتى تتغير فى إجماليها مع التغير فى             :ويتم تعريف التكاليف المتغيرة   

  .حجم اإلنتاج أو حجم النشاط

                                           
)١( Emmanuel, C and David O Accounting For Management Control, Van, 1996. 



  داريةاستخدام المعلومات المحاسبية فى اتخاذ القرارات اإل   وصنع القراردارةحاسبة لإلالم :٣٣/١ك 

 

 ١٠٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

أنها تلك التكاليف التى ال تتغير مع التغيـر فـى حجـم              ب :أما التكاليف الثابتة والتى يتم تعريفها     

  .اإلنتاج أو حجم النشاط، فإنها ال تؤثر على القرارات قصيرة األجل

علـى مـدى     -بصفة رئيسية    - إن أهمية التفرقة بين التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة تعتمد        

مع مراعاة  ( فإن جميع عناصر التكاليف      ،رفى األجل القصي   هونطاقالفترة الزمنية للقرار المراد اتخاذه      

تكاليف تعتبر عناصر التكاليف    وتعتبر تكاليف ثابتة،    ) احتمال إعادة بيع جزء من مخزون المواد الخام       

  .متغيرة فى األجل الطويل

التفرقة بين التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة ضرورية ألغراض اتخاذ القرارات التـى            تعتبر  

منية واحدة، هذا مع األخذ فى الحسبان أنه على الرغم من األهمية بمكان ضرورة إجراء               ترتبط بفترة ز  

 إال أنـه مـن      ، إال أنه من الضرورى إدراك الحقيقـة الخاصـة         ،بفترة زمنية معينة  هذه العملية قبلها    

  . اتخاذ كافة األنواع من القراراتجلأمن الصعوبة االعتماد على إجراءات ومفاهيم محاسبية واحدة 

تحميل التكاليف المشتركة لمجموعـة      جلأمن  فمن أهم مشاكل تحليل التكاليف تلك التى ترتبط بتحليلها          

فإذا ما كان القرار الذى من أجله يتم تحليل التكاليف، هو تحديد حجم اإلنتاج مـن                 .معينة من المنتجات  

لمتغيرة التى ترتبط بـذلك     منتج معين، فإنه من الضرورى تعريف كل من التكاليف الثابتة والتكاليف ا           

  :ولتوضيح ذلك فإننا نعرض المثال التالى .المنتج

  

  :تطبيقىمثال 

ويتم استخدام مادة خـام فـى       ). ب(والمنتج  ) أ(تقوم إحدى المنشآت الصناعية بتصنيع كل من المنتج         

 يـتم   تصنيع كل منتج منهما تختلف عن تلك المادة الخام المستخدمة فى تصنيع المنتج اآلخـر بينمـا                

استخدام ذات اآلالت وعنابر التشغيل واإلمكانيات والتسهيالت األخرى وذلك ألغراض إنتاج وتـشغيل             

وكميـة  ،  اسبوعيأ وحدة   ٩٠٠هى  ) أ(فإذا كانت كمية الوحدات المصنعة من المنتج         .كل من المنتجين  

 ١٥بمبلـغ  ) أ(المنتج  ويتم بيع الوحدة من ،ا وحدة أسبوعي١٠٠هى ) ب(الوحدات المصنعة من المنتج  

وتبلغ التكاليف المتغيرة للوحدة من المنتج      ،   جنيه ٣٠بمبلغ  ) ب(جنيه، بينما ويتم بيع الوحدة من المنتج        

 وتبلغ التكاليف الثابتـة     ، جنيه ٢٠) ب( جنيه للوحدة، بينما تبلغ تلك التكاليف للوحدة من المنتج           ١٤) أ(

  . جنيه١٢٠٠

 المنشأة من اتخـاذ القـرار       إدارة للبيانات السابقة مما يمكن      ا وافي الًيإعداد قائمة توضح تحل    :فالمطلوب

، )ب ( و )أ(انتاجها من كل من المنتج       - ااقتصادي -المالئم لكمية اإلنتاج األسبوعية التى من األفضل        

مع ذكر األسانيد التى تؤيد القرار الذى يتم التوصية باتخاذه فى ضوء مستهدفات المنشأة فـى األجـل                  

  .القصير والخاصة بتعظيم الربح
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 ١٠٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  إيضاحات أساسية على حل المثال

ن المعيار األساسى فى قرارات األجل القصير للمنشأة هو المقارنة بين اإليرادات المحققة من بيع               إ -١

ـ  ويطلق  عليـه ذلـك        ،المنتج وبين التكاليف المتغيرة لذلك المنتج      " عائـد المـساهمة   "صطلح  م
(Contribution Margin)  

  

   التكاليف المتغيرة للمنتج–إيرادات المنتج = ى أن عائد المساهمة أ

  

أن زيادة حجم التشغيل من كل نوع من المنتجات يتوقف على مدى إمكانية إتاحة حجم إضافى من                  -٢

  :على عاملين رئيسيين وهما – بدرجة كبيرة –الطاقة اإلنتاجى يتوقف 

  .ن التكاليف الثابتة المخصصة لذلك المنتجمدى تحقيق المنتج لعائد مساهمة مالئم يزيد ع. أ

فى هذا المجال    –  ويقصد بالمزيج اإلنتاجى   ،الربح الصافى للمنشأة فى ظل مزيج إنتاجى معين       . ب

 كمية الوحدات المنتجة من كل منتج من المنتجات ونسبة الكمية إلى الكمية اإلجمالية المـصنعة                –

امن المنتجين مع.  

 بمعنى أنه قد ال يحقق منتج معين عائـد   ،ن التكاليف الثابتة غير المستغلة    استيعاب المنتج لجزء م   .ج

مساهمة كاف للمنشأة، ولكنه يحقق استغالل للطاقة االنتاجية الفائضة، مما يخفض معه معدل تكلفة              

  .الوحدة من التكاليف الثابتة

بمعنـى أن ميـول    مدى اعتماد درجة ترويج وتسويق كل منتج من المنتجين على المنتج اآلخر،          .د

 منتجـات   :ومن أمثلة ذلـك   . المستهلك نحو طلب منتج معين قد يعتمد على مدى توافر منتج آخر           

السيارات ومدى توافر قطع غيار السيارات من ذات النوع من السيارات التى يتم تسويقها، وهـذا                

كاليف الثابتـة   وبعد تغطية الت   – فى األجل القصير، أما فى األجل الطويل       – بطبيعة الحال  – كله

أن تتوقف المنشأة عن تصنيع ذلك المنتج الذى يحقق خسائر صافية أو الذى             فقد يحدث    – بالكامل

لمساهمة الكافى للمنشأةاال يحقق عائد .  

  

ونوضح فيما يلى قائمة تحليل بيانات التكاليف واإليرادات ألغراض اتخاذ قرارات اإلنتاج فـى              

  .المثال المشار إليه من قبل وباستخدام بيانات ،األجل القصير
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 ١١٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  قائمة تحليل التكاليف

  القرارات قصيرة األجل

كمية  اتالمنتج

  اإلنتاج

سعر بيع 

الوحدة 

  )جنيه(

التكاليف 

 المتغيرة للوحدة

عائد 

المساهمة 

  للوحدة

عائد المساهم 

  اإلجمالى

التكاليف 

  الثابتة

الربح أو 

  الخسائر

  )١٨٠(  ١٠٨٠  ٩٠٠  ١  ١٤  ١٥  ٩٠٠  أ

  ٨٨٠  ١٢٠  ١٠٠٠  ١٠  ٢٠  ٣٠  ١٠٠  ب

            ٧٠٠  ١٢٠٠  

  

  :ويتضح من القائمة السابقة ما يلى

  . جنيه١٨٠ جنيه، وخسائر صافية ٩٠٠يحقق عائد مساهمة قيمته ) أ(أن إنتاج المنتج  -١

       هذا، ولقد تم تخصيص التكاليف الثابتة بين المنتجين بنسبة كمية الوحـدات المنتجـة مـن كـل مـن                    

بيعة الحال فإنه قد يتم االعتماد على قيمة مبيعات كل منتج ألغراض توزيع التكـاليف                وبط –المنتجين  

 استخدام الطرق األخرى فى توزيع وتخصيص هذه التكاليف بين المنتجات المختلفة التى             االثابتة، وأيض 

  .تقوم المنشأة بإنتاجها بذات التسهيالت واإلمكانيات المتاحة

على الرغم من   ) أ(وصية باتخاذ القرار الخاص باستمرار إنتاج المنتج        أنه فى األجل القصير يتم الت      -٢

 إليرادات تزيد عن التكاليف المتغيرة أو       اأنه يحقق خسائر صافية وذلك طالما كان ذلك المنتج محققً         

  . لعائد مساهمة كاف للمنشاةامحققً

واالكتفـاء بتـصنيع    ) أ( المنشأة بضرورة حذف المنتج      إدارةأما فى األجل الطويل فإنه يتم نصح         -٣

كما ) أ(ال يتأثر بحجم العرض من المنتج       ) ب(وذلك طالما أن حجم الطلب على المنتج        ) ب(المنتج  

  .سبق إيضاحه

  

   الدور المحاسبى– القرارات طويلة األجل ١-١-٥

    اتلق القرارات طويلة األجل اهتمام فى الفكر المحاسبى ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلـى أن           ا كافي 

عدادها عن فترة مالية واحدة، أو عن كل فترة محاسبية على حـدة وعـادة ال                إانات المحاسبية يتم    البي

 دارة إلى خدمة أغراض اإل    اأى أن البيانات المحاسبية تهدف أساس      .تتجاوز هذه الفترة سنة مالية واحدة     

  .فى األجل القصير

ة األجل فـى مجـاالت التخطـيط         طويل داريةومع ذلك، فلقد تناول الفكر المحاسبى القرارات اإل       

    فى مجال إعـداد الموازنـات الرأسـمالية، للمنـشأة     االمحاسبى الستراتيجيات منشآت األعمال، وأيض 

  .وغيرها من أمثلة هذه المجاالت وقراراتها
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 ١١١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

             وتهــتم الكتابــات واألبحــاث المحاســبية فــى مجــال القــرارات طويلــة األجــل بدراســة 

ــت  ــرارات االس ــل ق ــار مبــ وتحلي ــمالية، وص ــة  ثمارات الرأس ــة الحالي ــيم القيم                دأ تعظ

من أهم المبادئ المحاسبية فـى مجـال    ”Maximization of The Net Present Value“ الصافية

 وهـى مـن     ،عداد تقديرات الموازنات التخطيطية لالستثمارات الرأسـمالية      إلاتخاذ القرارات المالئمة    

  . طويلة األجلاريةدالقرارات اإل

 القيمة الحالية لـصافى التـدفقات النقديـة المتوقـع           – فى هذا المجال     –ويقصد بالقيمة الحالية    

  .الحصول عليها خالل الفترة القادمة التى يتم اتخاذ القرارات المالئمة عنها

لتحليـل  وينشأ عن قرار طويل األجل عدة مشاكل رئيسية يواجهها المحاسبون القـائمون بالدراسـة وا              

  .لبيانات مثل هذه القرارات

  :ومن أهم هذه المشاكل ما يلى

التى البد من أخذها فى الحسبان لدى اتخـاذ          .Uncertaintyتحديد درجة المخاطرة وعدم التأكد      ) ١(

  .القرارات طويلة األجل

قعـة مـن    تحديد معدل الخصم الواجب استخدامه فى تحديد القيمة الحالية اإليرادات الصافية المتو           ) ٢(

  .االستثمار مجمل الدراسة والتحليل

مدى ثبات أو تغير حجم الطلب على منتجات المنشأة التى يتم استخدام تلـك االسـتثمارات فـى                  ) ٣(

  .إنتاجها، خالل فترة تطبيق الموازنة االستثمارية التى يتم إعدادها

 –ات طويلة األجـل     ولقد اعتمد المحاسبون على مجموعة من األساليب فى تقييم وتحليل القرار          

 أسـلوب  :ومن أهمهـا   - كما سبق وأن أوضحنا من قبل لدى تعرضنا لموضوع الموازنات الرأسمالية          

  . القيمة الحالية، ومعدل العائد الداخلىأسلوب معدل العائد على االستثمار، وأسلوبفترة االسترداد، و

ة األجل إلى أن ذلـك يحقـق        ويرجع تعدد استخدام األساليب المحاسبية فى تقييم القرارات طويل        

فقد تكون القيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية موجبة،         .أغراض تعدد األهداف الخاصة بتلك القرارات     

 المختلفة أو خالل فترات متباعدة، وهذا مما        اتولكن قد ال تتحقق تلك التدفقات بشكل منتظم خالل الفتر         

د لتحديد مدى ونطاق الفترة التى تتحقق خاللها تلـك           فترة االستردا  أسلوبيؤدى إلى ضرورة استخدام     

  .التدفقات النقدية

 فإن معدل العائد على االستثمار يكون مالئم االستخدام فى حالة تقييم أداء مراكز الربحية               ،كذلك

  : ويتم تحديد معدل العائد على االستثمار فى هذه الحالة كما يلى،ومراكز االستثمار بالمنشأة

  

   =)أ(على االستثمار لمركز الربحية معدل العائد 

  )أ(صافى التدفقات النقدية لمركز الربحية 

  )أ(القيمة الدفترية لألصول المستخدمة بمركز الربحية 
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 ١١٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

فهذا النوع فى األساليب المحاسبية المستخدمة فى تقييم ودراسـة التعـرف علـى االتجاهـات                

  .طويل واكتشاف المؤثرات المرتبطة بذلكاالقتصادية المختلفة الستثمارات المنشأ فى األجل ال

  

  

   وعالقته بالمعلومات المحاسبيةداريةنموذج اتخاذ القرارات اإل ٢-٥
  

يتم إعداد المعلومات المحاسبية بصفة عامة لتزويد متخذى القرارات بالمعلومات الالزمة لتحديد            

 باعتبارها نظـام    – داريةاإلوتساهم المحاسبة    .نتائج اتخاذ قرار معين فى شكل كمى أو فى شكل مالى          

 المشروع فى مجال إعـداد نمـاذج اتخـاذ          إدارة بمجموعة من المعلومات التى تفيد       –محاسبى داخلى   

  . المستقبلةداريةالقرارات اإل

 .Decision Taking اتخاذ القرارات التى يتم إنجازها هى وظيفة داريةإن من أهم الوظائف اإل

االختيار الهادف بين األنشطة البديلة المتاحة لتحقيق هدف أو أهـداف            –ويقصد بعملية اتخاذ القرارات     

 لما يمثله نتائج عملية اتخاذ وتنفيذ قرار معين من أثر على أعمال المـشروع               اونظر .معينة للمشروع 

  .Decision Theoryالحالية لذلك ظهر ما يسمى بنظرية القرارات 

كرى واإلجرائى الذى يـرتبط بتحديـد المواقـف          ذلك اإلطار الف   : بأنها نظرية القرارات وتعرف  

الحقيقية للعمليات الغير المؤكدة، وذات المعلومات غير الكاملة، وذلك كله بهدف توفير المعلومات التى              

ى تعتمد عليـه    ذ ال سلوبواأل . معينة إدارةتمكن من إعداد نموذج مالئم لعملية اتخاذ قرار بشأن مشكلة           

 ويقصد بنمـوذج  – Decision Modelرات هو ما يطلق نموذج القرار  فى مجال اتخاذ القرادارةاإل

القرار عليه ذلك المفهوم الذى يستخدم للتعبير عن عملية قياس اآلثار التى تترتب على تنفيـذ البـدائل                  

 نجـد أن هنـاك      –وفى مجال نماذج اتخاذ القـرارات        .المتاحة لألنشطة واألعمال الخاصة بالمشروع    

  :هىنوعين من النماذج و

 اتخـاذ  :ومن أمثلة تلك النمـاذج . Informal Decision Model غير الرسمية للقراراتالنماذج ) أ(

قرار بتقدير تكلفة وحدة المنتج باالعتماد على اآلراء الشخصية، دون االعتماد على معلومات نظام              

  .التكاليف

 معلومات مستخرجة وهى تعتمد على. Formal Decision Model الرسمية للقراراتالنماذج ) ب(

من نظم محاسبية تم تصميمها ألغراض اتخاذ القرارات، ويفضل االعتماد على النماذج الرياضية             

Mathematical Models،   مثل نموذج البرامج الخطية فى إعداد نماذج اتخاذ قـرار بجـدول 

  .اإلنتاج التى ينتظر تحقيقها خالل فترة النشاط المقبلة



  داريةاستخدام المعلومات المحاسبية فى اتخاذ القرارات اإل   وصنع القراردارةحاسبة لإلالم :٣٣/١ك 

 

 ١١٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

 يتم البحث عن المعلومات المحاسـبية الالزمـة لتزويـد نمـاذج             ريةداوفى مجال المحاسبة اإل   

 وذلك سواء كانت تلك النماذج رسمية أم غير         ،القرارات بالمعلومات الالزمة التخاذ قرار بالبديل األمثل      

ويعتمد نموذج اتخاذ القرارات على مجموعة من عناصر المعلومات المحاسبية واإلجـراءات             .رسمية

  :وهى

  Decision Problem         كلة القرار تحديد مش-١

  Historical  Information Input    المعلومات التاريخية-٢

  .وتتكون تلك المعلومات من معلومات المشكلة الرئيسية التى يراد اتخاذ قرار بشأنها

  A Method of Prediction         معين للتنبؤأسلوب استخدام -٣

وكمـا   ).١-٥(ت ونتائجه على اإلجراءات الموضحة بالشكل       ويعتمد إعداد نموذج اتخاذ القرارا    

  :يتضح من ذلك الشكل فإن تلك اإلجراءات تتكون مما يلى

الهدف الذى من أجلـه يـتم   بمشكلة القـرار  يقصد و: Decision Problem  تحديد مشكلة القرار-١

ما يكون ذلك فى شكل وصفى اإعداد نموذج القرار وغالب Descriptive Form ،ثل الرغبة فـى  م

      أو فى شكل كمى مثل الرغبة فى زيادة أسعار البيـع            .اإحالل العمل اآللى محل العمل اليدوى جزئي

  .وبيان أثر هذه الزيادة% ٢٠بمعدل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إجراءات إعداد نماذج اتخاذ القرارات: )١-٥(شكل                      

  

  تحديد مشكلة القرار

  تحديد مدخالت المعلومات

  

  بالحاالت المحتملة استخدام أسلوب للتنبؤ

  إعداد نموذج القرار

  إجراءات تنفيذ القرار

  

  متابعة التنفيذ واالستفادة من النتائج
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وتتكون تلك المعلومات  :Decision Information Input مدخالت معلومات القرار تحديد نوعية -٢

ومـن   .فى غالبيتها من المعلومات التاريخية التى تعبر عن خيرة المشروع فى مجال مشكلة القرار             

 تكلفة الوحدة المنتجة خالل السنوات الثالثة الماضية، وأسعار بيع المنتجات           –أمثلة تلك المعلومات    

  .عن تلك الفترة وهكذا

 :A Method Of Prsdiction For Possible Actions معين للتنبؤ بالحاالت المحتملة أسلوبام  استخد-٣

مثل  . لذلك اإلجراء يتم تحديد المعلومات الخاصة بالبدائل المختلفة المتاحة التخاذ قرار بشأنها            اوطبقً

على ة للتكاليف هى    المعلومات البديلة الخاصة باتخاذ قرار بتسعير منتج معين، فإن المعلومات البديل          

  :سبيل المثال

  . جنيه للوحدة المباعة٥٠ استخدام التكلفة المتغيرة فى التسعيرة :البديل األول

  . جنيه للوحدة المباعة٧٠التكلفة الكلية فى التسعير  استخدام :البديل الثانى

  . معين أو عدة أساليب بديلةسلوب ألاأى أن التنبؤ هنا وفقً

ولتحقيق  :Building up Model Output  والحصول على المخرجاتإعداد نموذج القرار -٤

 الذى يتم تقريره للتنبؤ بمتغيرات سلوب لألاأغراض إعداد نموذج القرار واستخراج نتائجه وفقً

  .معلومات كمية وباستخدام إحدى أساليب التحليل الكمى والمحاسبى المتعارف عليها القرار يتم إيجاد

متغيرة بأسعار البيع، ومقارنة الربح الحدى بمعدل العائد االستثمار المتاح، أو يتم مقارنة التكلفة ال

 ويتم اختيار البديل األمثل ،مقارنة التكلفة الكلية بإيرادات المبيعات لحجم اإلنتاج والبيع المنتظر تحقيقه

  .فى ضوء نتائج المقارنة بين عائد المعلومات البديلة للقرار

 بكافة اإلجراءات الالزمـة  دارةويقصد بذلك قيام اإل :Decision Implementation تنفيذ القرار -٥

مثـل البيـع     .محل التنفيذ ) ٤(لوضع القرار الذى تم اتخاذه بشأن البديل األمثل الذى تم تحديده فى             

  . التكاليف المتغيرةسلوب ألا لسعر البيع الذى تم تحديده وافقًاوفقً

ويتطلب ذلك تقييم نتائج  :Results and Feed Back تائج التنفيذمتابعة تنفيذ القرار واستخدام ن -٦

والمثال التالى يوضح إجـراءات      .تنفيذ القرار ومحاولة االستفادة من تلك النتائج والقرارات المقبلة        

  . باستخدام المعلومات المحاسبيةداريةإعداد والحصول على نتائج نماذج اتخاذ القرارات اإل
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  :تطبيقىمثال 

  .قررت الشركة المصرية للصناعات الهندسية إحالل خط إنتاج إلى محل خط اإلنتاج اليدوى

  :ولقد أمكن الحصول على المعلومات التالية ألغراض اتخاذ القرار المالئم
  خط اإلنتاج اليدوى    خط اإلنتاج اآللى  

  ١٥٠٠    ٢٠٠٠  )وحدات(حجم اإلنتاج والمبيعات 

  ٦    ٨  )جنيه(التكلفة الثابتة للوحدة 

  ٤,٥    ٣  )جنيه(التكلفة المتغيرة للوحدة 

  ١٥    ١٥  سعر البيع للوحدة

 دارةبيان كيفية تطبيق إجراءات إعداد نموذج اتخاذ القرارات فى تحديد البديل األمثـل لـإل               :المطلوب

  .باستخدام معلومات البديلين المذكورين

  :فيما يلى مشكلة القرار تتحدد -١

ط اإلنتاج اآللى محل خط اإلنتاج اليدوى أو االستمرار فى اسـتخدام الخـط              اتخاذ قرار بشأن إحالل خ    

  .اإلنتاجى األخير

  : فيما يلى المدخالت الالزمة للقرارتتحدد -٢

  .تكلفة اإلنتاج اآللى) أ(

  .تكلفة الوحدة فى حالة اإلنتاج اليدوى) ب(

  .إيرادات المبيعات فى حالة اإلنتاج اآللى) ج(

  .ت فى حالة اإلنتاج اليدوىإيرادات المبيعا) د(

  .األرباح الصافية للبديلى األول) هـ(

  .األرباح الصافية للبدل الثانى) و(

  :تتحدد تلك الحاالت فى حالتين  التنبؤ بالحاالت المحتملة-٣

  :استخدام خط اإلنتاج اآللى) أ(

  :وتكون النتائج المحاسبية فى هذه الحالة كما يلى

   جنيه١١ = ٣  +٨= تكلفة الوحدة المنتجة 

   جنيه٣٠٠٠٠ = ١٥×  وحدة ٢٠٠٠= إيرادات المبيعات 

   جنيه٢٢٠٠٠ = ١١ × ٢٠٠٠= التكاليف اإلجمالية 

   جنيه٨٠٠٠ = ٢٢٠٠٠ – ٣٠٠٠٠= األرباح الصافية 

  :االستمرار فى استخدام خط اإلنتاج اليدوى) ب(

  :وتتكون نتائج ذلك فيما يلى

   جنيه١٠,٥ = ٤,٥ + ٦= تكلفة الوحدة المنتجة 
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 ١١٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

   جنيه٢٢٥٠٠ = ١٥ × ١٥٠٠= إيرادات المبيعات 

   جنيه١٥٧٥٠ = ١٠,٥ × ١٥٠٠= التكاليف اإلجمالية 

   جنيه٦٧٥٠ = ١٥٧٥٠ – ٢٢٥٠٠= األرباح الصافية 

يتم استخدام نموذج دراسة الربحية فى اتخاذ القرار بشأن المشكلة المطروحة            :القرار نموذج اتخاذ    -٤

  :للدراسة والبحث

  :يكون األفضل من حيث الربحية بمبلغ) ب(ئج فإن البديل ومن النتا

   جنيه١٢٥٠ = ٦٧٥٠ – ٨٠٠٠=   

 ويمكن االعتماد على نموذج تحليل ودراسة التكاليف الثابتة وعالقتها بمعدل الزيـادة فـى               ،هذا

  :الربحية اإلجمالية كما يلى

  ٦ × ١٥٠٠ – ٨ × ٢٠٠٠= التغير فى التكاليف الثابتة 

   األرباح قبل القرار–األرباح بعد القرار = حية التغير فى الرب  

   جنيه١٢٥٠ = ٦٧٥٠ – ٨٠٠٠   =       

٥٠٠  ٩٠٠٠ – ١٦٠٠٠  
  = نسبة التغير فى التكاليف الثابتة 

١٦٠٠٠  
=  

١٦٠٠٠  
 =٣١,٢٥%  

٦٧٥٠ – ٨٠٠٠  
  = نسبة التغير فى الربحية 

٦٧٥٠  
 =١٨,٥%  

وهذا قد يؤدى إلى .  عن نسبة الزيادة فى الربحيةأى أن نسبة الزيادة فى التكاليف الثابتة تزيد

وعلى ذلك فإنه إذا كان هناك  .عدم اتخاذ قرار بإحالل نظام التشغيل اآللى محل نظام التشغيل اليدوى

  . فإن ذلك سينعكس بطبيعة الحال على معدل الربحيةالًاحتمال لزيادة حجم الطاقة اإلنتاجية مستقب

 دراسة الربحية فإن البديل الخاص بالتشغيل أسلوبه فى ظل استخدام أن : إجراءات تنفيذ القرار-٥

  . من تحقق معدل الربحية المستهدفةدارة بحيث تتأكد اإل،اآللى يتم إجراء تنفيذه، ومراقبة نتائجه الفعلية

رة أنه بعد تطبيق النظام اآللى اتضح أن معدل التكلفة المتغي :متابعة التنفيذ واالستفادة من النتائج -٦

 ابحيث يتم التعديل وفقً، فإن ذلك يتطلب إعادة النظر فى مدخالت القرار . جنيه للوحدة٣,٥الفعلية هو 

  .ا نسبامرتفعيف، وذلك طالما يمثل ذلك المعدل لاللنتائج الفعلية للتك
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 ١١٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  دارية التحليل الكمى التخاذ القرارات اإل٣-٥
  

خاذ القرارات السابقة الـذكر، أن عمليـة اتخـاذ          يتضح من اإلجراءات الخاصة بإعداد نماذج ات      

    على البيانـات والمعلومـات الكميـة       –إن لم يكن فى مجملها       -القرارات تعتمد فى جزء كبير منها       

Quantitative Data and Information    تلك المعلومات التى يتم الحصول عليها عن طريـق مـا 

 داريـة وم التحليل الكمى فى مجال اتخاذ القـرارات اإل        ويق .يسمى بالتحليل الكمى للمشكلة محل البحث     

على الفكرة الخاصة بأنه طالما كانت هناك مشكلة يصعب إيجاد حل مثالى لها فإنه يتم صياغة المشكلة                 

 المشكلة الرئيسية، وبطبيعة الحال فإن النوع األخير من المـشاكل الخاصـة             أسلوب أبسط من    أسلوبب

 وبالتالى يتم اتخاذ قرار بشأن مشكلة معقدة رئيسية عن طريق مـشاكل             ،بالقرارات يسهل إيجاد حل لها    

وتعتبر نماذج التحليل الرياضى والكمى مـن       . فرعية تعبر عن تلك المشكلة الرئيسية ولكن يسهل حلها        

 واتخاذ القـرارات    دارية المشار إليه فى حل المشاكل اإل      سلوبنماذج القرارات التى تعتمد على ذلك األ      

 اال يقصد بالتحليل الكمى فقط استخدام المعادالت والنماذج الرياضية، ولكن يتضمن ذلك أيض            و .بشأنها

، والمعلومات المحاسـبية    )المدخالت( تحديد نوعية البيانات المحاسبية      – دارية فى مجال المحاسبة اإل    –

  .واإليراداتووسائل وأساليب صياغة المشكلة باستخدام المفاهيم المحاسبية للتكاليف ) المخرجات(

فلكل مشكلة يراد اتخاذ قرار بشأنها تكلفة وإيراد وعائد، وتختلف قيم كل المتغيرات فى مواقـف                

ولذلك  .وذلك االختالف فى الحاالت يجعل من المشكلة فى غالبية األحوال مشكلة معقدة            .وحاالت معينة 

 منها مشكلة مبسطة يسهل     تتدخل النماذج الرياضية والكمية لتخفض من حجم المشكلة وتلخصها وتجعل         

نموذج البرمجة الخطية، ونمـاذج االحتمـاالت ونمـاذج المـدخالت            :أمثلة تلك النماذج  ومن   .حلها

وغيرها من أمثلة تلـك     ) مثل مقاييس التشتت واالرتباط واالنحدار    (والمخرجات، والنماذج اإلحصائية    

ى فى الوصول إلى نتائج منطقية، كمـا        ولما كانت تلك النماذج تعتبر معاونة للمحاسب اإلدار        .النماذج

 لذلك سيكون تركيزنا على نماذج اتخاذ القـرارات  الًأن مجاالتها تتضمنه مراجع بحوث العمليات تفصي    

كمية باستخدام اإلجراءات المحاسبية المتعارف عليهااالمحاسبية، أى تلك التى تأخذ أبعاد .  

  

  

  التجريد ضرورى فى عملية اتخاذ القرارات ٤-٥
  

 فى عملية اتخاذ القرارات التحليل التفصيلى للمشكلة الخاصـة بـالقرار اإلدارى             بالتجريديقصد  

المراد اتخاذه بحيث ال يتم استنباط عدة معلومات لمجموعة من القروض التى يتم الحصول عليها عـن                 

  .طريق تجريد المشكلة الرئيسية للقرار
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 ١١٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

 التجريـد   أسـلوب م اتخاذها عن طريق استخدام       يت داريةولكن هذا ال يعنى أن كافة القرارات اإل       

 التى يمكن اتخاذ قرار بشأنها دون اسـتخدام         دارية ولكن هناك مجموعة من المشاكل اإل      –المشار إليه   

العمل بين العاملين، وتدبير مستلزمات اإلنتاج التى ينفـذ مخزونهـا            . إليها بعاليه  فكرة التجريد المشار  

  .لمشاكلبمستودعات المشروع وغيرها من ا

 الخاص بتلك المشاكل بما يؤدى إلى عدم الوصول         Abstractionوتجريد المشاكل يعنى التبسيط     

  .إلى معلومات غير منطقية غير موثوق فيها

 إثبات صحة قروض مبسطة أو عند صحتها يتم اشتقاقها من الغرض            :التجريد هو وبإيجاز فإن   

 التى تواجههـا    Uncertaintyعلى حاالت عدم التأكد      ما يكون التجريد وسيلة للتغلب       اوغالب .الرئيسى

  . أعمالهاإدارة المشروع فى اتخاذ قراراتها وإدارة

 ما تكون   ا فغالبCertainty  لحالة التأكد التام     داريةفال يمكن أن تخضع كافة متغيرات المشكلة اإل       

نوع الثـانى فتكـون     ، أما ال  %١٠٠النوع األول تكون درجة تأكد حدوثه       . هناك نوعان من المتغيرات   

كما ) أو التبسيط (ويتم التعامل مع متغيرات القرار باستخدام فكرة التجريد          %.١٠٠درجة تأكده أقل من     

  :يلى

فاتخـاذ قـرار بتجديـد      ،   النموذج الرئيسى لحل المشكلة أو للقرار      Parameters متغيرات تحديد   -١

 أخرى جديدة، يتطلب تحديـد متغيـرات        خطوط اإلنتاج الحالية واالحتفاظ بها، أو استبدالها بخطوط       

  :نموذج ذلك القرار على الوجه التالى

  .حجم الطاقة اإلنتاجية الحالية قبل التجديد) أ(

  .التكاليف المتغيرة) ب(

  ).ب(، )أ. (التكاليف الثابتة للحالتين) ج(

  ).ب(، )أ(التكاليف المتغيرة للحالتين ) د(

  )ب(، )أ(األرباح للحالتين ) هـ(

  .جاد المتغيرات السابقة فى حالة إحالل خط إنتاجى جديد محل خط اإلنتاج الحالىإي) و(

  ).وهى بطبيعة الحال تكون ثابتة غالبية األحيان(أسعار بيع المنتجات ) ز(

  :يمكن تحديد تلك المسائل الفرعية كما يلى،  للمشكلة الرئيسيةمشاكل فرعية تحديد -٢

قطة التعادل فى حالة االحتفاظ بخطوط اإلنتاج كما هـى دون           ما هو حجم المبيعات الذى يحقق ن      ) أ(

  تجديد، وما هو ذلك الحجم فى حالة تجديد الخطوط الحالية؟

ما هو حجم المبيعات الذى يحقق نقطة التعادل فى حالة استبدال خطوط اإلنتاج الحالية بخطوط               ) ب(

  أخرى جديدة؟

  .ما هى األرباح المحققة فى كافة الحاالت أ، ب) ج(
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 ١١٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

اتخاذ القرار بإضافة الخط اإلنتاجى الجديد أو إجراء عمرة شاملة للخط اإلنتاجى الحالى فى ضوء                -٣

  .نتائج حل المشاكل التى تم تجريدها من المشكلة الرئيسية

  

  :تطبيقىمثال 

 بتشكيل لجنة برئاسة مدير اإلنتاج      ا بالشركة الوطنية للصناعات الغذائية قرار     دارةاتخذ مجلس اإل  

 للشئون الفنية وعضوية المراقب المالى ومدير التكاليف ورئيس الحسابات ومدير           دارةمجلس اإل عضو  

 وذلك لعرض دراسة مستوفية بشأن اتخاذ قرار بتحديد سعر بيع وحدة المنتج خـط إنتـاجى                 ،المبيعات

  :تاليةولقد أمكن للجنة للحصول على المعلومات ال .مقترح إنشائه لتصنيع الخضر والفواكه المحفوظة

 جنيه بطاقة إنتاجيـة     ٤٠٠٠٠٠أن حجم التمويل االستثمارى الالزم للخط اإلنتاجى المقترح إنشائه           -١

  .سنويا صندوق ٧٠٠٠٠

  . جنيه٢٠التكلفة المتغيرة للوحدة  -٢

أنه بدراسة سوق المنتج المقترح اتضح أن هناك سوق منافسة لذلك المنتج، مما يؤدى إلى وجـود                  -٣

  .ة لهاحتماالت مخاطرة تسويقي

أن االستثمار البديل الذى يمكن استخدام التكلفة االستثمارية للخط اإلنتاجى المقترح، يمكن أن يحقق               -٤

  .سنويا جنيه ٦٠٠٠٠٠أرباح إضافية قيمتها 

 ٤٤، ٤٢ جنيه واألسـعار البديلـة المقترحـة    ٤٠أن متوسط أسعار البيع فى السوق المنافسة هى         -٥

  .جنيه

ريد المشكلة الرئيسية للقرار المراد اتخاذه بشأن تسعيرة وحـدة المنـتج             تج أسلوباستخدام   :فالمطلوب

  .بالخط اإلنتاجى الجديد المستحدث، وذلك لتحديد وحل المشاكل الفرعية المبسطة لذلك القرار

  

  اإلجراءات التحليلية لدراسة المشكلة ١-٤-٥

  : تحديد المشكلة الرئيسية-١

خط إنتاجى جديد مقترح إنشائه لتصنيع الخضر والفواكـه         اتخاذ قرار بشأن تسعيرة وحدة المنتج ل      

  .المحفوظة

  ).بعد تجريد المشكلة الرئيسية( تحديد المشاكل الفرعية -٢

 بافتراض متوسط سعر معين يـتم       ،تحديد حجم المبيعات الذى يحقق األرباح لالستثمار البديل       ) أ(

  .المنتجات المنافسةتحديده عن طريق الدراسة التى قام بها مدير المبيعات بسوق 

تحديد حجم المبيعات بافتراض هامش الربح للبديل االستثمارى، ومجموعـة مـن األسـعار              ) ب(

  .المفترضة

  .طرح عدة بدائل لحل المشكلة الرئيسية باستخدام نتائج تحليل المشاكل الفرعية) ج(
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 ١٢٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  :ةوبتطبيق تلك اإلجراءات على المثال السابق يمكن الحصول على النتائج التالي

 حجم مبيعات التعادل لدى تحقيق هامش ربح البديل االستثمارى وبافتراض متوسط سـعر البيـع                -١

  ) جنيه٤٠ (للسوق المنافسة

  األرباح المستهدفة+ التكاليف الثابتة 
=  

   التكلفة المتغيرة للوحدة–سعر البيع 

  

٦٠٠٠٠٠ + ٤٠٠٠٠٠  
=  

٢٠ - ٤٠  
   وحدة٥٠٠٠٠= 

  

 ٤٢: وب لتغطية األرباح والتكاليف الثابتة بافتراض أن سعر البيع للوحدة هو           حجم المبيعات المطل   -٢

  :جنيه للوحدة

٦٠٠٠٠٠ + ٤٠٠٠٠٠  
=  

٢٠ - ٤٢  
   وحدة٤٥٤٥٤= 

   جنيه للوحدة٤٤ فى حالة افتراض سعر بيع -٣

٦٠٠٠٠٠ + ٤٠٠٠٠٠  
=  

٢٠ - ٤٤  
   وحدة٤١٦٦٧= 

  

كانيات التسويقية للمنتج الخاص بـالخط اإلنتـاجى         لإلم اوعلى ذلك فإن القرار النهائى يتحدد وفقً      

  .المقترح

 جنيـه، وأال يـتم      ٤٤ وحدة فإن سعر البيع البد أن يكـون          ٤٠٠٠٠فإذا كانت إمكانيات التسويق هى      

  .استثمار مبلغ تمويل الخط اإلنتاجى فى إجراء توسعات للخطوط اإلنتاجية الحالية

  

  

مشكلة الخاصة بالقرار واختبار نتـائج       إعداد معلومات التحاور مع فروض حل ال       ٥-٥

  روضفتلك ال
  

إن حل المشاكل المبسطة أو المجردة للمشكلة الرئيسية ال يعاون متخذ القرار فى حل المشكلة 

مع الفروض الخاصة بكل متغير من المتغيرات غير الساكنة أو ) أو التحاور(الرئيسية، دون التعامل 

مثال السابق كان التعامل بين نموذج القرار ومتغيرات ذلك  ففى الDynamic Paramarterالمتحركة 
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 ١٢١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

النموذج يتم فى إطار أثر تغير أسعار البيع على حجم المبيعات، أى توضيح أثر التغير فى متغير واحد 

  .على نتائج معلومات اتخاذ قرار معين، وهو فى هذه الحالة قرار التسعير

دراسة التى توفر لمتخذ القرار معلومات وافية ولكن التحليل السابق يتطلب إجراء مزيد من ال

وتقوم تلك الدراسة اإلضافية على إتاحة الفرصة  .تعطى له صورة متكاملة عن المشكلة محل الدراسة

، وذلك لتحديد مدى حساسية Experimentationلمتخذى القرارات من المديرين بالمشروع للتجريد 

ض األساسية للمشكلة للتعديل فى الفروانتائج حل المشكلة تبع.  

  

   تحليل الحساسيةأسلوب ١-٥-٥

 وبيان النتائج المترتبة على Precise Assumption تحديد فروض دقيقة سلوبويتطلب ذلك األ

تجريد كل منها وذلك إلتاحة أكبر قدر من المعلومات التى تفيد فى إعطاء صورة متكاملـة لمتخـذى                  

  .القرارات

ى حالة زيادة درجة عدم التأكد فى متغيرات المشكلة الخاصـة            تحليل الحساسية ف   أسلوبويساهم  

 وذلك لتباين العالقة النسبية بين مجموعة معينة من متغيرات نمـوذج            ،داريةبعملية اتخاذ القرارات اإل   

  .والمثال التالى يوضح بعض فروض مشاكل اتخاذ القرارات وكيفية تجربة نتائجها، اتخاذ القرارات

  

  : تطبيقىمثال

أن هناك احتمال النخفاض التكلفة المتغيـرة       : تم إعداد الغرض التالى   ) ٣(أنه فى المثال    بفرض  

  . وحدة٤٣٠٠٠وذلك فى حالة إنتاج % ٣٠بمعدل 

 الموضـحة   داريـة بيان كيفية تجربة الفرض السابق لبيان أثرها على نتائج حل المشكلة اإل            :فالمطلوب

  .وباستخدام ذات البيانات) ١(بالمثال رقم 

  

  : تجربة الفرض األول)١(

  : جنيه٤٠ بافتراض أن سعر البيع -١

٦٠٠٠٠٠ + ٤٠٠٠٠٠  
  =حجم المبيعات 

٣٠ × ٢٠ – ٢٠ (– ٤٠(%  
   وحدة٣٨٤٦١= 

  

  : جنيه٤٢بافتراض أن سعر البيع ) ٢(

٦٠٠٠٠٠ + ٤٠٠٠٠٠  
  =حجم المبيعات 

٢٠-٢٠ (– ٤٢x٣٠(%  
   وحدة٣٥٧١٤= 

  



  داريةاستخدام المعلومات المحاسبية فى اتخاذ القرارات اإل   وصنع القراردارةحاسبة لإلالم :٣٣/١ك 

 

 ١٢٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  : جنيه٤٤بافتراض أن سعر البيع ) ٣(

 ألن التخفيض فى التكاليف المتغيرة يتحقق عند مـستوى          ،حالةهذه ال ال يتأثر حجم المبيعات فى      

  . وحدة٤١٦٦٧:  وحدة، أى أن حجم المبيعات عند هذا السعر هو٤٣٠٠٠

  

  : فى قرار تسعيرة المنتج الجديد كما يتضح من القائمة التاليةتعديالً ولقد أحدث الفرض السابق

  يسيةعناصر المشكلة الرئ
القرار فى الحالة 

  األولى

القرار فى 

  الحالة الثانية
  فروق القرار

  ٣٢٠٦  ٤٨٤٦١  ٤١٦٦٧  )وحدات(حجم المبيعات للمنتج الجديد 

  ٤  ٤٠  ٤٤  )جنيه(سعر البيع للوحدة 

  

لتعديل فى أحد الفروض    لنتائج القرار   ) حساسية(وعلى ذلك فإنه يمكن القول بأن درجة استجابة         

  .ا مرتفعة نسبيالتى يتم تجربتها

  

وهكذا يمكن إحداث تعديل فى القرار الذى تم التوصل إليه عن طريق إجراء المزيد من التجارب                

وذلك ال يعنـى أن إجـراء       ،  على البيانات المتاحة، كافتراض تعديل التكاليف الثابتة، أو معدل األرباح         

لتوقف أو االستمرار فى تجـارب       ولكن الذى يحكم ا    ،تجارب القرارات عملية مستمرة إلى ما ال نهاية       

 إدارة هو الظروف االقتـصادية والماليـة والفنيـة المتاحـة لـدى              –الفروض التى يتم التوصل إليها      

 .المشروعات المختلفة
 



  المراجع   وصنع القراردارةالمحاسبة لإل :٣٣/١ك 

 

 ١٢٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
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