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كيف تدرس هذا املقرر

عزيرى الدارس :
يعـتمد تـدريس هـذا املقرر عـلى استخـدام الكتـاب الذى بني يـديك ، وبعض
املراجع املـرتبطة مبحتـويات هذا املقـرر ، واالستماع  إلـى التسجيالت الـصوتية إن
تـوافرت ، ومـشاهـدة شرائـط الTيديـو املصـاحبـة للكتـاب ، إلى جـانب الـلقاءات

الدورية التى يتم االتفاق عليها مع أستاذ املادة. 

وحتى يكون التعلم أكثر فعالية وإيجابية ، عليك اتباع ما يلى :
. قـراءة األهداف اإلجرائيـة اخلاصة بكـل وحدة ؛ ملعرفة مـا يجب أن تركز عليه

وتفهمه وتناقش حوله فى الوحدة املقررة  .
. قـراءة املـوضـوع قـراءة صـامتـة ، ووضع عالمـات مـرشـدة ملـا يصعـب عليك

فهمه؛ لتناقش فيها أستاذ املادة عند لقائه .
. االستمـاع إلى املوضوع مـن التسجيل الصوتـى إن توافر، أو مشـاهدة شريط

الTيديو اخلاص به وتسجيل ما يغمض عليك فهمه والسؤال عنه .
. ربط موضـوعات كل وحدة مبـا سبقها من وحـدات ، وما يلحقهـا من وحدات
أخـرى؛ ليكـون املقـرر كـله متكـامال ونـسيجًـا مـتالحمًـا ، ممــا يسـهل الفهم

اعتمادًا على انتقال أثر التدريب واملعرفة وتراكميتها واستمراريتها.
. اكتب عنوانًـا جانبيًا فـى كراستك تربط فـيه املوضوعات املقـررة بواقع احلياة
واجملتمع ، وبيان دور اإلنسان فى عمـارة هذا الكون ، وتفاعله مع معطيات

قوة االتصال والتقنية فى مجال تخصصك .
. اكتب رأيك بـوضوح حول كل نقطة فـى املوضوع ، وناقـش فيها أستاذ املادة

عند لقائك به .
. أجب عـن األسئلـة والـتطـبيقــات التـى فـى نهـايـة كل وحــدة ، واستخـدم

املصطلحات األساسية فى تراكيب ذات معنى من إبداعك . 



النظام احملاسبى املوحد 14

. اسـتعن مبـكتبـة املـركـز وقـاعــات املشـاهـدة ، ومـكتبـة اجلـامعـة فـى القيـام
باألنشطة املصاحبة لدراسة املقرر.

. اكتب إجـابات األسئلة فى كـراستك ، وتأكد مـن صحتها عند لقـائك بأستاذ
املادة ملعرفة اإلجابة النموذجية عن تلك األسئلة .

. ال تنتقل إلى دراسـة الوحدة التالية إال بعد التـأكد من فهمك لدراسة الوحدة
التـى تقرؤها أو تشـاهدها فى لقـاءات التدريس املرئـى ) البث ( وكذلك بعد

اإلجابة عن أسئلة الوحدة.

الحظ أن :
. أستاذ املادة ليس خازنًا للمعرفة ، وإمنا دوره يتمثل فى تيسير عملية التعلم

، وتوجيهك إلى مصادر العلم واملعرفة .
. ال جتعل من نفسك مـستقبِال سلبيًـا ، بل تفاعل بـشكل إيجابـى مع مصادر

التعلم املتنوعة فى هذا املقرر .
. الـلقـاء مع أستاذ املـادة يستهدف اإلجـابة عن استفسـاراتك ، وأسئلتك حول
ما غمض عليك، ولم تتمكن من فهمه عند القراءة أو االستماع أو املشاهدة،
كما يستهدف عـرض اإلجابات النموذجيـة للمناقشة والـتدريبات التى تعقب

كل وحدة من وحدات الكتاب .
واهلل املوفق إلى الهدى والرشاد ،

تكنولوPيا التعليم             
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مقدمة

صـدر النظـام احملاسبـى املوحـد مبقتضـى القرار اجلـمهورى  رقم 4723 لـسنة
1966 مواكباً لفترة زمـنية اجتهت فيها الدولة إلى االعـتماد بصورة أساسية على
وحـدات القطاع العام فى تنفيذ خـطة التنمية االجتماعيـة واالقتصادية التى كانت
تتنـاسب مع الظـروف السـياسيـة واالجتمـاعية الـسائـدة فى تلك اآلونـة . على أن
يطبق هذا النـظام على كافـة وحدات القطاع العـام عدا شركات الـتأمني والبنوك .
فقـد اعتمـد النـظام علـى توحـيد كـافة املفـاهيم واملـصطلحـات واملبـادئ واملعايـير
احملاسبيـة التى تـطبق فى هـذه الوحـدات ، عالوة على تـوحيده للقـوائم والتقـارير
املالية التى تعدها هـذه الوحدات فى نهاية السنـة املالية وذلك من ناحيتى الشكل

واملضمون ، وذلك تلبية الحتياجات التخطيط على املستوى القومى .

وبالـرغم مـن التغيـرات االقتـصاديـة املتالحـقة الـتى طـرأت علـى االقتـصاد
القـومى املصـرى منذ الـستينيـات ، إال إن النظـام احملاسبـى املوحـد ظل محتـفظاً
بهيكله األساسـى ولم يلحق به سوى بعض التغـيرات الطفيفة الـتى لم تتواكب مع
التطـورات والتغيرات املـستمرة فـى معاييـر احملاسبة الـدولية بالـشكل الذى جعل

النظام غير متماشياً مع هذه املعايير فى كثير من املعاجلات احملاسبية .

إال إن الضغوط النـاجتة عن الـتغيرات االقتـصادية العـاملية ، أدت إلـى قيام
احلكومة املصـرية بإجراء حـركة إصالحات كبـيرة متثلت فى بـرنامج شامل لإلصالح
االقتـصادى بدأ تنفيذه اعتبارآً من عام 1991، وكان من أهم مالمحه االجتاه إلى
اخلصخـصة عـن طريـق حتويل عـدد كبـير مـن شركـات القطـاع العام إلـى وحدات
خـاصة، واالجتـاه إلى تـنشيط سـوق األوراق املاليـة ، األمر الـذى استدعـى ضرورة
تعديل النـظام احملاسبـى املوحد تعـديالً جذرياً لـكى تكون املعلـومات املالـية التى
متثل مخرجات النـظام احملاسبى فـى وحدات القطاع العـام معدة باستخـدام معايير
محاسبيـة متسقـة مع املعاييـر احملاسبيـة الدوليـة ، ومن ثم فقد صـدر قرار رئيس
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اجلهـاز املركزى للمحـاسبات رقم 204 لسـنة 2001 بإدخال تعـديالت جذرية على
النظـام احملاسبـى املوحـد ، وشمل هذا الـتعديل كال مـن الدليل احملـاسبى للـنظام
والقـوائم املاليـة ، وهما من العـناصر األسـاسية التـى قام عليـها النظـام احملاسبي

املوحد .

ويتناول هذا الكـتاب النظام احملـاسبى املوحـد فى صورته املعدلـة وفقاً للقرار
رقم 204 لـسنة 2001 ، وقـد مت إعداد الكـتاب بصـورة أقرب إلـى التبسـيط مبا
يـتفق مع متـطلبـات نظـام الـتعليـم عن بعـد ، حيـث تضـمن املفــاهيم احملــاسبيـة
األساسيـة وأسس املعاجلة احملـاسبية لعناصـر اإليرادات واملصروفـات ، كما تضمن
أيضاً القوائم املـالية األساسية والتحليلية الواجب أن تعدها شركات قطاع األعمال

العام.

واهلل من وراء القصد ،،

املؤلفون
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 الوحدة الدراسية األولى
مفهوم وأهداف النظام احملاسبى
لشركات قطاع األعمال العام

األهداف :
بعد دراسة هذه الوحدة ، ينبغى أن يكون الدارس قادراً على أن :

1- يحدد ماهية قطاع األعمال العام .
2- يفرق بني الشركة القابضة والشركة التابعة .

3- يعدد خصائص الشركة التابعة .
4- يوضح املقصود بالنظام احملاسبى لشركات قطاع األعمال العام .

5- يذكـر التعديالت الـتى أدخلت علـى النظلم احملـاسبى املـوحد مبـوجب قرار
رئيس اجلهاز املركزى للمحاسبات رقم 204 لسنة 2001 .

6- يحدد عناصر النظام احملاسبى املوحد .
7- يوضح مزايا تطبيق النظام احملاسبى املوحد بشركات قطاع األعمال العام.

العناصر :
1/1 طبيعة ومفهوم قطاع األعمال العام .

2/1 مفهوم النظام احملاسبى لشركات قطاع األعمال العام .
3/1  مجموعة املفاهيم احملاسبية والقواعد واملعايير احملاسبية املوحدة .

أهم املفاهيم:
1- قطاع األعمال العام .

2- الشركة القابضة .
3- الشركة التابعة .

4- النظام احملاسبى املوحد .
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الوحدة الدراسية األولى
مفهوم وأهداف النظام احملاسبى
لشركات قطاع األعمال العام

1/1 طبيعة ومفهوم قطاع األعمال العام :
مت إنشاء قطـاع األعمال العام مبوجب القانــون رقم 203 لسنة 1991 . ولقد
أوضح ذلك القانـون أن أسلوب امتالك وإدارة الـدولة لرأس املـال املستثـمر يتم من

خالل كيانني قانونيني وهما :
1- الشركات القابضة .
2- الشركات التابعة .

ويقصد بـالشركة القابضة الشركة التى تستثمر رؤوس األموال اململوكة ملكية
عامة للدولـة ومبا ال يقل عن 51% من رأس املال املستثمـر بكل شركة من شركات

قطاع األعمال العام .

أمـا الشـركة التـابعة فهـى التى تقـوم بإنـتاج سلعـة معينـة أو تقدمي خـدمات
معينة مقابل رأسمال مستثمر يصدر بتحديده قرار من الوزير اخملتص .

وللشركة التابعة العامة مجموعة من السمات واخلصائص الرئيسية وهى :

)أ( يتـم تأسيـس الشـركة الـتابعـة مبوجب قـرار يصـدره الوزيـر اخملتص بنـاءً على
اقتراح مجلس إدارة الشركة القابضة .

أى أن إنشــاء الشـركـة التـابعـة العـامـة يـتم بنـاءً علـى إجـراءات قـانـونيـة
واقتصادية ومالية تقوم الشركة القابضة بإجنازها .

)ب( يوضح النظـام األساسى للشـركة التابعـة والذى يتم إعداده ألغـراض تأسيس
الـشركـة رأس املال املـصرح به ، ورأس املـال املصـدر ، ورأس املال املـدفوع ،

وعدد األسهم اإلجمالية للشركة والقيمة االسمية للسهم الواحد .
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)جـ( تكون أسهم الـشركة التـابعة قابلـة للتداول طبقـاً لألحكام املبينـة فى الالئحة
العـامة لبورصـات األوراق املالية الصـادرة بالقانـون رقم 161 لسنة 1957 ،
وقانـون الشـركات املـساهـمة وشـركات الـتوصـية بـاألسهـم والشـركات ذات

املسئولية احملدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .

ويجـوز تداول حـصص التـأسيـس واألسهم التـى تعطـى مقـابل حصـة عينـية
واألسهم التـى يكتتب فـيها مـؤسسـو الشـركة من تـاريخ قيـدها فـى السجل

التجارى .

)د( تتم إدارة الـشركة املـساهمـة والتابعـة عن طريق مجلـس إدارة يعني ملدة ثالث
سنوات قابلة للتجديد .

)هـ( يتم حتديد بداية ونهـاية السنة املاليـة للشركة بالنظـام األساسى لها ، هذا مع
األخذ فى احلسبان السنة املالية للشركة القابضة التى تتبعها تلك الشركة .

2/1 مفهوم النظام احملاسبى لشركات قطاع األعمال العام :
يقـصد بـالنظـام احملاسـبى العـناصـر الرئـيسيـة للنظـام والالزمة لـلتعبيـر عن
العمليات املالية واالقتصادية للشركة بأسلوب محاسبى وفى شكل مالى ونقدى .

ويحدد النظام احملاسبى املفاهيم احملاسبية التى يتم تطبيقها باالعتماد عليها
فـى تطبيق ذلك الـنظام ، واإلجـراءات املتسقـة التى يتـم تطبيقهـا باالعتمـاد على
األصـول الـعلميـة واملعـاييـر احملـاسبيـة لـتحقيق أهـداف الـنظـام احملـاسبـى ، هـذا

باإلضافة إلى مجموعة التقارير احملاسبية الدورية .

ويخـضع النظـام احملاسبـى بشـركات قـطاع األعمـال العام لألركـان الرئيـسية
للمفهوم العام لذلك النظام ، هذا باإلضـافة إلى ما يتم إصداره من قواعد ومعايير
محـاسبية مـستحدثـة وملزمـة بقوانني وقـرارات صادرة لهـا صفة اإللـزام لتطـبيقها

بشركات قطاع األعمال العام التابعة والقابضة .



21النظام احملاسبى املوحد

3/1 مجموعة املفاهيم احملاسبية والقواعد واملعايير احملاسبية املوحدة:
يعتبـر تطبيق املفـاهيم والقواعـد واملعاييـر املوحدة فـى شركات قـطاع األعمال
العام ضرورياً وذلك ألغراض إعداد معلومات محـاسبية وفقاً جملموعة من القواعد
املوضوعيـة والتى تلتـزم بتنفيذهـا الشركـات التابعـة التى تخضع لـرقابة ومـتابعة
الشركات القـابضة والتى سـاهمت فى إنشائهـا وفى استثماراتهـا ، ومبا يؤدى إلى
إمكانيـة متابـعة ورقابـة وتقييم أداء مثل هـذه الشركـات باالعتمـاد على بـيانات
ومعلومات مت إعدادها وفقاً لقواعد وأسس ومعايير موحدة. ولقد صدر قرار رئيس
اجلهاز املركـزى للمحاسبـات رقم 204 لسنة 2001 بـإدخال تعديالت علـى النظام
احملـاسبـى املـوحـد الصـادر بقـرار رئيـس اجلمهـوريـة رقم 4723 لـسنـة 1966 -

واشتملت هذه التعديالت على ما يلى :
أ- الـدليل احملاسبـى ، وذلك من حيث اإلطار العـام للحسابـات ومفهوم وشرح

كل حساب .
ب- القوائم املـالية ، وذلك من حيث أنـواعها والتى تلـتزم بإعدادهـا الشركات

التابعة والقابضة فى نهاية السنة املالية .

ولقد مت إدخـال مفاهـيم محاسبـية جديـدة مبوجب دلـيل احلسابـات مثل مفهوم
التكـاليف واملصـروفات والـذى يحقق التـرابط بني نـظام احلـسابـات املالـية ونـظام
التكـاليف طبقـاً ملفهوم االنـدماج بـني النظـامني فـى نظـام واحد يحـقق أهداف كل

منهما .

كذلك يخضع النظام احملـاسبى املوحد بـشركات قطاع األعمـال العام جملموعة
من القواعد واملعايير احملـاسبية املوحدة وذلك ألغراض إعـداد املعلومات احملاسبية
لـنتائج األعمال ، وأيضـاً املعلومات احملاسـبية للميزانيـة العمومية لـشركات قطاع

األعمال العام .

وعلى ذلك يشمل النظام احملاسبى املوحد العناصر التالية :
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أ- مفاهيم مـوحدة للمصروفات والتكـاليف ، ولإليرادات ، ولألصول ، وللخصوم،
وحلقوق املساهمني .

ب- دلـيل محاسبـى موحـد ، ويشمل ذلك الـدليل مجمـوعة حسـابات املصـروفات
والتكاليف وحسابات اإليرادات ، وحسابات األصول ، وحسابات اخلصوم .

جـ- معاييـر محاسبيـة موحدة ، ولقـد أشار القرار األخيـر والصادر بتـعديل الدليل
احملـاسبى والقوائـم املالية الـتى تصدرهـا الشركـة فى نهايـة السنة املـالية إلى

ضرورة تطبيق املعايير احملاسبية الصادرة ألغراض إعداد مثل هذه القوائم .

د- قواعد وإجـراءات محاسبية موحدة ، والبد مـن التفرقة بني القواعد واإلجراءات
العـامــة ، مثل قـواعــد التـسجـيل والتــرحيل احملــاسبــى ، وبني اإلجـراءات
التحليـلية الالزمة لتتبع وتسجيل عـناصر املصروفات والتكـاليف تبعاً لنوعية
األنشـطة التى تـزاولها الشـركة من حيث كـونها أنشطـة جتارية أم صـناعية أم
خدمية ، حـيث تختلف مكونات حساب تكلفة اإلنتـاج تبعاً لنوعية كل نشاط
من أنشطة شركات قطاع األعمال العام - كما يتضح فى الوحدات التالية من

هذا الكتاب .

هـ- تـاريخان موحدان لبدء ونهاية السنة املـالية - ولقد مت اختيار تاريخ بدء السنة
املـاليـة 7/1 من كل عـام لبـدء السـنة املـاليـة ، و6/30 من كل عـام لنهـاية

السنة املالية لشركات قطاع األعمال العام .

و- مجموعة من القوائم املالية املوحدة والتـى يتم إعدادها فى نهاية كل سنة مالية
على حدة .

ومما هو جـدير بالـذكر أن النظـام احملاسبى املـوحد ال يقصـد به توحيـد النتائج
واملعلومـات احملاسبيـة التى يتم عـرضها واإلفصـاح عنها عـن طريق القوائـم املالية
حيث يقـصد به توحيد اإلجراءات واملفـاهيم والقواعد احملاسبـية حتى ميكن استبعاد
احلكم الشخصى ، وذلك لدى اختـيار القواعد احملاسبية الـواجبة التطبيق بشركات
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قطـاع األعمال العـام - مما يـؤدى إلى إنتـاج معلومـات محاسـبية بهـذه الشـركات
تتصف بـالدقـة وباملـوضوعيـة ، ومما يـؤدى إلى إمكـانية االعـتماد علـى مثل هذه
املعلـومـات فــى اتخــاذ القـرارات اخلـاصــة بهـذه الـشـركـات - وذلـك من حـيث

اخلصخصة، أو الدمج ، أو التصفية .

كذلك ، يـؤدى تطبيق النـظام احملاسبـى املوحد بـشركات قطـاع األعمال العام
إلى تالفـى تعدد املبـادئ واألسس والقـواعد التـى يتم االعتمـاد عليها فـى إعداد
املعلومـات احملاسبيـة للشـركات التـى تزاول نفـس النشـاط االقتصـادى ، أو التى
تـزاول نشـاطهـا من خالل الـوحـدات االقـتصـاديـة التـابعـة لقطـاع األعمـال العـام

بالدولة.

وتعتبـر عملـية تـقييم أداء شـركات قـطاع األعـمال العـامة بـاالعتمـاد على
معلـومات محـاسبـية مـوحدة ، ضـرورية ألنهـا تسـاعد علـى رفع كفـاءة أداء هذه
الشركات وتشجعـها على زيادة كفاءتها اإلنتاجية مما يعكس نتائج مالية تعبر عن

معدالت كفاءة مرتفعة .
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ملخص

@  مت إنشاء قطاع األعمال مبوجب القانون رقم 203 لسنة .1991
@  يقصد بـالشركة القـابضة الشـركة التى تـستثمر رؤوس األمـوال اململوكة
ملكية عـامة للـدولة ومبـا اليقل عن 51% من رأس املـال املستـثمر بكل

شركة من شركات قطاع األعمال العام .
@  يقصد بالشركـة التابعة الشركـة التى تقوم بإنتـاج سلعة معينة أو تقدمي
خدمـات معينة مقـابل رأسمال مسـتثمر يصـدر بتحديده قـرار من الوزير

اخملتص .
@  تتمثل أهم خصائص الشركة التابعة فيما يلى :

- يتم إنشاء الشركة بناءً على إجراءات قانونية واقتصادية ومالية.
- يوضح النظـام األساسى للـشركة الـتابعة رأس املـال املصرح به ورأس
املـال املصـدر ورأس املال املـدفوع وعـدد األسهم اإلجمـاليـة للشـركة

والقيمة االسمية للسهم ، وبداية ونهاية السنة املالية.
- تكون أسهم الشركة التابعة قابلة للتداول فى بورصة األوراق املالية.

- يتـم إدارة الشركـة التابعـة بواسطـة مجلس إدارة يعني ملـدة 3 سنوات
قابلة للتجديد .

@  يقصـد بالنظام احملاسبى العـناصر الرئيسية للـنظام والالزمة للتعبير عن
العمليـات املالـية واالقتـصاديـة للشـركة بـأسلوب مـحاسبـى وفى شكل

مالى ونقدى .
@  تتـمثل أهـم التعـديالت التـى تـرتـبت علـى صـدور قـرار رئيـس اجلهـاز
املركـزى للمحـاسبـات رقم )204( لسـنة 2001 فـى الدلـيل احملاسـبى

املعدل والقوائم التى تلتزم الشركات القابضة والتابعة بإعدادها .
@  تتمثل أهم عناصر النظام احملاسبى املوحد فيما يلى :

- دليل محاسبى موحد .
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- معايير محاسبية موحدة .
- مفـاهـيم مـوحـدة للـمصـروفــات والتكــاليف واإليـرادات واألصـول

واخلصوم وحقوق املساهمني .
- مجموعة من القوائم املالية املوحدة .

* يؤدى تطبيق النظام احملاسبى املوحد بشركات قطاع األعمال العام إلى :
- إنتــاج معلـومـات محـاسـبيـة بهـذه الـشـركــات تتـصف بـالـدقـة

واملوضوعية.
- تالفى تعدد املبادئ واألسس والقواعد الـتى تعتمد عليها الشركات

فى إعداد املعلومات احملاسبية .
- رفع كفـاءة أداء هـذه الشـركـات وتـشجيعهـا علـى زيـادة كفـاءتهـا

اإلنتاجية .
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أســئلة على الوحدة الدراسية األولى 

س1 : اكمل ما يأتى :
أ- مت إنــشــاء قـطــاع األعـمـــال العــام مبــوجـب  القــانــون رقـم ........

لسنة........
ب- الشركة القابضة هى ........................................

أما الشركة التابعة فهى .....................................
ج- النظام احملاسبى املوحد هو ..................................

س2 : اذكر اخلصائص التى تتميز بها الشركة التابعة .
س3 : مت إدخال عـدد من التعـديالت على الـنظام احملـاسبى املـوحد مبـوجب قرار

رئيس اجلهاز املركزى للمحاسبات رقم 204 لسنة 2001 .
 وضح ذلك مبينًا أهم هذه التعديالت .

س4 : اذكر أهم عناصر النظام احملاسبى املوحد .
س5 : يـؤدى تطبيق النظام احملاسبـى املوحد إلى حتقيق عدد مـن املزايا لشركات

قطاع األعمال العام .
  اشرح ذلك مبينًا هذه املزايا .
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الوحدة الدراسية الثانية
الدليل احملاسبى لشركات قطاع األعمال العام

األهداف :
بعد دراسة هذه الوحدة ينبغى أن يكون الدارس قادراً على :

1- يصف املالمح الرئيسية للدليل احملاسبى املعدل .

2- يحدد اإلطار العام للدليل احملاسبى املعدل.

3-يذكر التبويب التفصيلى حلسابات الدليل احملاسبى املعدل .

4-يشرح التعديالت اجلوهرية املستحدثة فى الدليل احملاسبى املعدل.

5- يـوضح مـزايـا وعيـوب التعـديالت اجلـديـدة التــى أدخلت علـى الـدليل
احملاسبى .

6- يستخدم الدليل احملـاسبى املعدل فى املعـاجلة احملاسبية للعـمليات املالية
بشركات قطاع األعمال العام .

العناصر :
1/2  املالمح الرئيسية للدليل احملاسبى املعدل .

2/2  اإلطار العام للدليل احملاسبى .
3/2  التبويب التفصيلى حلسابات الدليل احملاسبى .

4/2  التعديالت اجلوهرية املستحدثة فى الدليل احملاسبى املعدل .

أهم املفاهيم :
1- الدليل احملاسبى .
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الوحدة الدراسية الثانية
الدليل احملاسبى لشركات قطاع األعمال العام

1/2 املالمح الرئيسية للدليل احملاسبى املعدل :
يعتبر الدليل احملاسبى الركيزة الرئيسية والتى وفقاً لها يتم استخراج النتائج

واملعلومات احملاسبية .
ويعتـبر ذلك الدليل مبـا يشمله من حـسابات رئيـسية وفرعيـة احلد األدنى من
احلسـابـات التـى تلتـزم شـركـات قطـاع األعمـال العـام بـالتـسجيل فـى سجالتهـا
احملـاسبية )سواء يـدوياً أم باسـتخدام احلاسب اآللـى( واستخراج أرصدة عـملياتها
اخملتلفة ألغراض إعداد تقاريرها اخلتامية فى شكل مجموعة من القوائم املالية .

هـذا ولقـد صـدر قـرار رئـيس اجلهـاز املـركـزى للمحـاسبـات رقم 204 لـسنـة
2001 بتعـديل الدلـيل احملاسـبى لـشركـات قطـاع األعمـال العام بـاإلضافـة إلى

تعديل مكونات ونوعية القوائم املالية لشركات قطاع األعمال العام .
وقد اشتمل الدليل على مجموعتني رئيسيتني من احلسابات وهما :

أ- حسابات املركز املالى :
وتشتمل هذه احلسابات ما يلى :

- حسابات األصول .
- حسابات حقوق امللكية .

- حسابات االلتزامات .
ويتم االعتمـاد على حسابات املركز املالى املـوضحة بعاليه فى إعداد امليزانية
العمومـية )املركز املـالى( لشركـات قطاع األعمال الـعام - سواء كان املـركز املالى
املرحلـى )كل ثالثـة شهور( أم املـركز املـالى والـذى يتـم إعداده فـى نهايـة السـنة

املالية.
ب- حسابات النتيجة :

وتشتمل هذه احلسابات ما يلى :
- حسابات التكاليف واملصروفات .
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- حسابات اإليرادات .
ويتم اسـتخدام احلـسابـات الفرعـية للحـسابـني الرئيـسيني الـسابق ذكـرهما ؛

وذلك ألغراض حتديد نتيجة نشاط شركات قطاع األعمال العام .

2/2 اإلطار العام للدليل احملاسبى :
يوضح ذلك اإلطـار احلسابات الرئيـسية واحلسابات الفـرعية التى تندرج حتت

كل حساب رئيسى وعلى مستوى احلساب الفرعى األول )مستوى رقمني( .

واآلتـى تـوضيح لإلطـار العـام لكل مـن حسـابـات املـركـز املـالـى وحسـابـات
النتيجة.

أوالً : الدليل احملاسبى حلسابات املركز املالى

اخلصـــوم 2 األصــــول 1
األصول طويلة األجل

أصول ثابتة
مشروعات حتت التنفيذ
استثمارات طويلة األجل

قروض وأرصدة مدينة طويلة األجل
أصول أخرى

األصول املتداولة
مخزون

عمالء وأوراق قبض
استثمارات مالية متداولة
نقدية بالبنوك وبالصندوق

حقوق امللكية
رأس املال املدفوع

احتياطيات
أرباح )خسائر( مرحلة

)أسهم اخلزينة(
التزامات طويلة األجل

االلتزامات املتداولة
مخصصات
بنوك دائنة

موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة
حسابات قائمة الدخل وتوزيعات األرباح

21
22
23
24
25

26
27
28
29

11
12
13
14
15

16
17
18
19
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ثانياً : الدليل احملاسبى حلسابات النتيجة

يتضح ممـا سبق أنه قد مت تبـويب الدليـل احملاسبى املـوحد فى ضـوء التعديل
الـصادر مبـوجب الـقرار رقـم 204 لسـنة 201 وذلـك مبا يـوضح حـسابـات األصول
مقسمـة إلى أصول ثـابتة )حسـاب رقم 11( ، ومشروعـات حتت التنفيـذ )حساب
رقم12( ، وحـسـاب االستـثمـارات طـويلـة األجل )حـسـاب رقم 13( ، وقـروض
وأرصدة مدينة طويلة األجل )حساب رقم 14( ، وأصول أخرى )حساب رقم15(،
واخملزون )حساب رقم 16( ، وعمالء وأوراق قبض وحـسابات مدينة )حساب رقم
17( ، واسـتثمارات وأوراق مـالية مـتداولة )حـساب رقم 18( ، ونـقدية بـالبنوك

وبالصندوق )حساب رقم 19( .

كما مت تبويب حسـابات حقوق امللكية فى خمس حسابات وهى : 21 حساب
رأس املـال املدفـوع ، 22 حســـاب احتـياطـيات ، 23 حـساب أربـــــاح )خسـائر(

مرحلة ، 24 حساب أسهم اخلزينة - وهو من احلسابات املستحدثة .

ويقصد بـأسهم اخلزينـة دخول الشـركة املسـاهمة الـتابعة أو القـابضة لـبورصة
األوراق املاليـة كمشترية ألسهمها وهى تنقـص من حقوق املساهمني مقابل تخفيض

حساب النقدية بالبنوك وبالصندوق .

اإليرادات 4 التكاليف واملصروفات 3
خامات ومواد ووقود وقطع غيار

أجور
مصروفات

مشتريات بضائع بغرض البيع
أعباء وخسائر

تكاليف اإلنتاج
التكاليف التسويقية

املصروفات اإلدارية والتمويلية

إيرادات النشاط
منح وإعانات

إيرادات استثمارات وفوائد
إيرادات وأرباح أخرى

41
42
43
44

31
32
33
34
35
36
37
38
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كما اشتمل الـدليل احملاسبـى املوحد أيـضاً على حـساب رئيسـى لاللتزامات
طويلة األجل )حـساب رقم )25(، وحساب اخملصصـات رقم 26، وحساب البنوك
الـدائنـة رقم 27، وحـساب املـوردين وأوراق الـدفع واحلسـابات الـدائنـة رقم 28،

وحسابات قائمة الدخل وتوزيعات األرباح رقم 29 .

كمـا اشـتمل حـسـاب اإليــرادات رقم )4( علـى حـسـاب إيـرادات النـشـاط
)حسـاب رقـم 41( ، واملنح واإلعـانــات )حسـاب رقـم 42( ، وحسـاب إيـرادات
اسـتثمارات وفـوائد رقم 43 . ولـقد روعى فـى تبويـب احلسابـات التحليليـة لذلك
احلسـاب عالقة الشـركات التـابعة بالـشركات القـابضة ، وحسـاب إيرادات وأرباح

أخرى )حساب رقم 44( .

3/2 التبويب التفصيلى حلسابات الدليل احملاسبى :
يحتـوى التبويـب التفصيلـى اخلاص بـالدلـيل احملاسبـى فى ضـوء التعديالت
التى أدخلها القرار الذى أصدره رئـيس اجلهاز املركزى للمحاسبات رقم 204 لسنة

2001 على ذلك الدليل احلسابات العامة والفرعية التالية :

الدليل احملاسبى

1- األصول : 
11- أصول ثابتة :

111- أراضٍ .
112- مبانٍ وانشاءات ومرافق وطرق .

113- آالت ومعدات .
114- وسائل نقل وانتقال . 

115- عدد وأدوات .
116- أثاث وجتهيزات مكتبية . 
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117- ثروة حيوانية ومائية 
................................ -118

12- مشروعات حتت التنفيذ :
121- تكوين استثمارى :

1211- أراضٍ 
1212- مبانٍ وإنشاءات ومرافق وطرق  

1213- آالت ومعدات  
1214- وسائل نقل وانتقال  

1215- عدد وأدوات 
1216- أثاث وجتهيزات مكتبية 

1217- ثروة حيوانية ومائية  
................................ -1218

122- إنفاق استثمارى :
1221- دفعات مقدمة 

1222- اعتمادات مستندية لشراء أصول ثابتة 

13- استثمارات طويلة األجل : 
131- استثمارات عقارية 

132- استثمارات فى أسهم فى شركات تابعة  
133- استثمارات فى أسهم فى شركات شقيقة 
134- استثمارات فى أسهم فى شركات أخرى  
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135- استثمارات فى سندات  
136- استثمارات فى وثائق استثمار 

............................................. -137

14- قروض وأرصدة مدينة طويلة األجل :
141- قروض لشركات قابضة / تابعة / شقيقة 

142- قروض جلهات أخرى 
................................................... -143

15- أصول أخرى : 
151- أصول غير ملموسة :

1511- شهرة احملل
1512- براءات اختراع / عالمات جتـارية / حقوق امتياز وتأليف

1513- تكاليف التطوير 
............................... -1514

152- نفقات مرسملة :
1521- نفقات حتديث فروع ومعارض النشاط التجارى  

1522- مسـاهمة املنـشأة فى إنـشاء أصول غـير مملوكـة لها وتخدم
أغراضها 

1523- مقابل حق االنتفاع مبقار عن طريق الشراء باجلدك 

153- نفقات مؤجلة )*(:
1531- نفقات تأسيس 

1532- نفقات ما قبل بدء اإلنتاج / التشغيل  
1533- حملة إعالنية 

)@(  حساب مؤقت يلغى اعتباراً من 2004/7/1 .
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16- مخزون : 
161- مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار :

1611- مخزن اخلامات 
1612- مخزن الوقود والزيوت 

1613- مخزن قطع الغيار واملهمات 
1614- مخزن مواد التعبئة والتغليف 

1615- مخزن اخمللفات واخلردة 
1616- مخزون مواد وقطع غيار حتت التكوين 

162- مخزون إنتاج غير تام 
163- مخزون إنتاج تام  

164- مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع 
165- مخزون لدى الغير  

166- اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات 

17- عمالء وأوراق قبض وحسابات مدينة :
171- عمالء 

172- أوراق قبض  
173- حسابات مدينة لدى الشركات القابضة / التابعة / الشقيقة .

174- حسابات مدينة لدى املصالح والهيئات 
1741- مصلحة اجلمارك )أمانات( 

1742- مصلحة الـضرائب علـى املبيعات )ضـريبة علـى املدخالت
حتت التسوية( 

1743- مصلـحة الضـرائب العامـة )مبالغ مـخصومـة من الشـركة
مبعرفة الغير( 

175- إيرادات مستحقة التحصيل 
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176- مصروفات مدفوعة مقدما 

177- حسابات مدينة أخرى 

18- استثمارات وأوراق مالية متداولة :
181- أسهم 

182- سندات 
183- وثائق استثمار  

184- اذون خزانة 
....................... -185

19- نقدية بالبنوك والصندوق :
191- ودائع بالبنوك ألجل أو بإخطار سابق  

192- غطاء خطابات ضمان 
193- حسابات جارية بالبنوك  

194- نقدية بالصندوق  

2- حقوق امللكية وااللتزامات : 
21- رأس املال املدفوع .

211- رأس املال املصدر  
212- أقساط لم يطلب سدادها 
213- أقساط متأخر سدادها  

22- احتياطيات : 
221- احتياطى قانونى  
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222- احتياطى نظامى 
223- احتياطى رأسمالى  
224- احتياطيات أخرى 
23- أرباح )خسائر( مرحلة 

24- )أسهم اخلزينة( 
25- التزامات طويلة األجل 

251- قروض طويلة األجل من شركات قابضة / تابعة / شقيقة  
252- قروض طويلة األجل من البنوك  

253- قروض طويلة األجل من جهات أخرى
254- سندات 

............................ -255

26- مخصصات : 
261- مخصص إهالك أصول ثابتة 

2611- مزروعات معمرة قابلة لإلهالك 
2612- مبانٍ وإنشاءات ومرافق وطرق 

2613- آالت ومعدات 
2614- وسائل نقل وانتقال 

2615- عدد وأدوات 
2616- أثاث وجتهيزات مكتبية 

2617- ثروة حيوانية ومائية 
................................ -2618
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262- مخصص هبوط أسعار مخزون اإلنتاج غير التام 

263- مخصص هبوط أسعار مخزون اإلنتاج التام  

264- مخصص هبوط أسعار مخزون البضائع املشتراة

265- مخصص هبوط أسعار األوراق املالية 

266- مخصص الديون املشكوك فى حتصيلها 

267- مخصص الضرائب املتنازع عليها 

268- مخصص املطالبات واملنازعات 

269- مخصصات أخرى 

27- بنوك دائنة : 

271- سحب على املكشوف 

272- متويل اعتمادات مستندية 

273- قروض قصيرة األجل 

28- موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :

281- موردون 

282- أوراق دفع 

283- حسابات دائنة للشركات القابضة / التابعة / الشقيقة 

284- حسابات دائنة للمصالح والهيئات 

2841- مصلحة اجلمارك 

2842- مصلحة الضرائب على املبيعات 

2843- مصلحة الضرائب العامة 
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2844- مصلحة الضرائب العقارية 

2845- الهيئة القومية للتأمني االجتماعى 

2846- هيئات تأمينية أخرى 

285- دائنو التوزيعات 

286- مصروفات مستحقة السداد 

287- إيرادات محصلة مقدما 

288- أرباح مبيعات تقسيط مؤجلة )تخص أعواما الحقة( 

289- حسابات دائنة أخرى 

29- حسابات قائمة الدخل وتوزيعات األرباح : 

291- حسابات قائمة الدخل 

2911- حساب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات املباعة 

2912- حساب املتاجرة 

2913- حساب األرباح واخلسائر 

292- حساب توزيع األرباح 

3- التكاليف واملصروفات :
31- خامات ومواد ووقود وقطع غيار :

311- خامات ومدخالت إنتاج 

312- وقود وزيوت 

313- قطع غيار ومهمات 

314- مواد تعبئة وتغليف 
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315- كهرباء ومياه 

316- أدوات كتابية 

32- أجور :

321- أجور نقدية 

322- مزايا عينية 

323- تأمينات اجتماعية 

33- مصروفات :

331- خدمات مشتراة:

3311- مصروفات صيانة 

3312- مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن 

3313- مصروفات أبحاث وجتارب 

3314- مصـروفـات دعـايـة وإعـالن ونشـر وطبع وعالقـات عـامـة
واستقبال 

3315- مصروفات نقل وانتقاالت واتصاالت 

3316- إيجار أصول ثابتة )بخالف العقارات( 

3317- خدمات اجلهات احلكومية واملؤسسات 

3318- مصروفات خدمية أخرى 

332- اإلهالك واالستهالك :

3321- إهالك األصول الثابتة 

3322- استهالك األصول غير امللموسة والنفقات املرسملة 
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333- فوائد 

334- إيجار عقارات )أراضٍ ومبانٍ(

335- ضرائب عقارية 

336- ضرائب غير مباشرة على النشاط 

............................................... -337

34- مشتريات بضائع بغرض البيع 

35- أعباء وخسائر :

351- مخصصات )بخالف اإلهالك( 

352- ديون معدومة 

353- خسائر بيع أوراق مالية

354- أعباء وخسائر متنوعة 

3541- خسائر بيع مخلفات 

3542- خسائر بيع خامات ومواد وقطع غيار 

3543- تعويضات وغرامات 

3544- تبرعات وإعانات 

....................... -3545

355- خسائر فروق العملة 

356- مصروفات سنوات سابقة 

357- خسائر رأسمالية 

358- خسائر غير عادية 
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359- ضرائب الدخل 

36- تكاليف اإلنتاج )*( :

361- خامات ومواد ووقود وقطع غيار 

3611- خامات ومدخالت إنتاج 

3612- وقود وزيوت 

3613- قطع غيار ومهمات 

3614- مواد تعبئة وتغليف 

3615- كهرباء ومياه 

3616- أدوات كتابية 

362- أجور :

3621- أجور نقدية

3622- مزايا عينية 

3623- تأمينات اجتماعية 

363- تكاليف أخرى :

3631- خدمات مشتراة

36311- تكاليف صيانة 

36312- تكاليف تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن

36313- تكاليف أبحاث وجتارب 

36314- تكاليف نشر وطبع 

)@(  فى حالة اتباع أسلوب اجلرد الدفترى الدورى للمخزون .
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36315- تكاليف نقل وانتقاالت واتصاالت 

36316- إيجار أصول ثابتة )بخالف العقارات( 

............................... -36317

36318- تكاليف خدمية أخرى 

3632- اإلهالك واالستهالك 

3633- فوائد 

3634- إيجار عقارات )أراضٍ ومبانٍ(

3635- ضرائب عقارية 

3636- ضرائب غير مباشرة على النشاط 

37- التكاليف التسويقية :

371- مواد ووقود وقطع غيار :

.................... -3711

3712- وقود وزيوت 

3713- قطع غيار ومهمات 

3714- مواد تعبئة وتغليف 

3715- كهرباء ومياه 

3716- أدوات كتابية 

372- أجور :

3721- أجور نقدية 

3722- مزايا عينية 
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3723- تأمينات اجتماعية 

373- تكاليف أخرى :

3731- خدمات مشتراة

37311- تكاليف صيانة

...................... -37312

37313- تكاليف أبحاث 

37314- تكــاليف دعـايـة وإعالن ونـشــر وطبع وعالقـات
عامة واستقبال

37315- تكاليف نقل وانتقاالت واتصاالت 

37316- إيجار أصول ثابتة )بخالف العقارات( 

............................ -37317

37318- تكاليف خدمية أخرى 

3732- اإلهالك واالستهالك 

......................... -3733

3734- إيجار عقارات )أراضٍ ومبانٍ(

3735- ضرائب عقارية 

3736- ضرائب غير مباشرة على النشاط 

3737- هدايا وعينات 

3738- تالف إنتاج تام / بضائع مشتراة )فى مرحلة البيع(

38- املصروفات اإلدارية والتمويلية : 

381- مواد ووقود وقطع غيار 
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............................. -3811

3812- وقود وزيوت 

3813- قطع غيار ومهمات 

....................... -3814

3815- كهرباء ومياه 

3816- أدوات كتابية 

382- أجور :

3821- أجور نقدية 

3822- مزايا عينية 

3823- تأمينات اجتماعية 

383- مصروفات أخرى :

3831- خدمات مشتراة 

38311- مصروفات صيانة 

...................... -38312

..................... -38313

38314- مصـروفات دعـاية وإعالن ونـشر وطـبع وعالقات
عامة واستقبال 

38315- مصروفات نقل وانتقاالت واتصاالت 

38316- إيجار أصول ثابتة )بخالف العقارات(

38317- خدمات اجلهات احلكومية واملؤسسات 
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38318- مصروفات خدمية أخرى 

3832- اإلهالك واالستهالك 

3833- فوائد 

3834- إيجار عقارات )أراضٍ ومبانٍ(

3835- ضرائب عقارية 

3836- ضرائب غير مباشرة على النشاط 

4- اإليرادات :
41- إيرادات النشاط : 

411- إجمالى مبيعات إنتاج تام 

4111- مـردودات داخلــة من مـبيعــات سنـوات سـابقـة ........
)مدين( 

4112- مرجتعات مبيعات .......... )مدين(

4113- خصم مسموح به ............ )مدين( 

4114- مسموحات مبيعات ........ )مدين(

412- إجمالى مبيعات بضائع مشتراة

4121- مـردودات داخلــة من مـبيعــات سنـوات سـابقـة ........
)مدين( 

4122- مرجتعات مبيعات .......... )مدين(

4123- خصم مسموح به ............ )مدين( 

4124- مسموحات مبيعات ........ )مدين(
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413- أرباح مبيعات تقسيط تخص العام 

4131- أرباح مبيعات إنتاج تام بالتقسيط 

4132- أرباح مبيعات بضائع )مشتراة( بالتقسيط 

414- خدمات مباعة 

415- إيرادات تشغيل للغير 

416- عائد عقود تأجير متويلى 

417- إيرادات النشاط األخرى 

42- منح وإعانات 

43- إيرادات استثمارات وفوائد : 

431- إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة 

432- إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة 

433- إيرادات استثمارات مالية أخرى 

434- فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة / شقيقة 

435- فوائد دائنة أخرى 

44- إيرادات وأرباح أخرى :

441- مخصصات انتفى الغرض منها 

442- ديون سبق إعدامها 

443- أرباح بيع أوراق مالية 

444- إيرادات وأرباح متنوعة 

4441- أرباح بيع مخلفات 
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4442- أرباح بيع خامات ومواد وقطع غيار 

4443- تعويضات وغرامات 

4444- عموالت 

4445- إيجارات دائنة 

..................... -4446

445- أرباح فروق العملة 

446- إيرادات سنوات سابقة 

447- أرباح رأسمالية 

448- إيرادات وأرباح غير عادية 

4/2 التعديالت اجلوهرية املستحدثة فى الدليل احملاسبى املعدل :
اسـتحدث الدليل احملاسبـى املعدل العديد من التعـديالت اجلوهرية ؛ ومن أهم

تلك التعديالت جند ما يلى :
أوآلً - اعتمدت معظم املعـاجلات احملاسبية الواردة فـى شرح الدليل احملاسبى
املعدل على املعـايير احملاسـبية ، وهذا يعـنى أن املعاييـر احملاسبيـة أصبحت إطارا
معدالً للنـظام احملاسبـى املوحد القـدمي وليس إطاراً مـكمالً ملا كان احلـال عليه بعد
صدور القرار رقم 2644 لسنة 1996 باعتبار املـعايير احملاسبية )الدولية( إطارآً
مكمالً للنظام احملاسبى املوحد؛ أى أنه يجب اتباع ما جاء فى هذه املعايير فى كل
مـا لم يرد به نص خـاص فى النظـام احملاسبى املـوحد ؛ أى أن األساس هـو ما جاء
بالـنظام احملـاسبى املـوحد ، القـدمي وما لم يـرد به نص فى هـذا النظـام يطبق عليه

املعايير احملاسبية .

أمـا الوضـع اآلن فـى ضوء قـرار رئيس اجلهـاز املركـزى للمحـاسبـة رقم 204
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لسنـة 2001 فهو مخـتلف متامـاً وبشكل جـوهرى حـيث اعتبـر هذا القـرار املعايـير
احملاسبيـة إطاراً معـدالً للنظـام احملاسبـى املوحـد وأشار بـشكل صريح  إلـى ضرورة
االعتـماد علـيها فـى كثيـر من املعـاجلات احملـاسبيـة ، وميكن أن نحصـى اإلشارات

الواردة فى القرار إلى املعايير احملاسبية فى احلسابات التالية :

1- األصـول الثـابتـة : يراعـى أن يطـبق بشـأن تلـك األصول مـا يقضـى به املعـيار
احملاسبى اخلاص باألصول الثابتة وإهالكاتها .

2- استثمـارات فى أسهم شركات تـابعة : يراعى أن يطبق بـشأن هذه االستثمارات
ما يـقضى بـه املعيار احملـاسبى اخلـاص بالقـوائم املالـية اجملمعـة واحملاسـبة عن

االستثمارات فى الشركات التابعة .

3- استثمارات فى أسهم شركات شقيـقة : يراعى أن يطبق بشأن هذه االستثمارات
املعيار احملاسبى اخلاص باحملاسبة عن االستثمارات فى شركات شقيقة .

4- استثمارات فى أسهم شركـات أخرى : يراعى أن يطبق بـشأن هذه االستثمارات
ما يقضى به املعيار احملاسبى اخلاص باحملاسبة عن االستثمارات .

5- اخملزون : يراعى أن يطبق املعيار احملاسبى اخلاص باخملزون .

6- األعـمال حتـت التنفـيذ فـى عقـود اإلنشـاء : يراعـى أن يطـبق بشـأنهـا املعـيار
احملاسبى اخلاص بعقود اإلنشاء .

7- إهالك األصول الـثابتـة : يراعـى أن تطبق القـواعد الـواردة باملـعيار احملـاسبى
اخلـاص بـاألصـول الثـابتـة وإهالكـاتهـا )وذلـك فيمـا لم يـرد به نص خـاص( ،
ويعتقد أن هدف العبارة األخيـرة املقصود بها استخدام معدالت اإلهالك الواردة
فى املالحق اخلاصـة بالنظـام احملاسبى القـدمي ، ويعد ذلك خروجـاً عن االعتماد
علـى املعايـير كـإطار معـدل حيث إن إلـزام الشـركات مبـعدالت اإلهالك القـدمية
يعنـى ضرورة استخـدام طريقـة القسط الثـابت عند إهالك األصـول الثابتـة كما
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كان يقضـى به النظام احملاسـبى املوحد القـدمي ، علماً بأنـه لم تتم اإلشارة إلى
هذه العبارة عند اإلشارة إلى استخدام هذا املعيار ملعاجلة بنود األصول الثابتة.

8- إيرادات النشـاط : يراعى أن يـطبق بشأن هـذه اإليرادات ما يقـضى به املعيار
احملاسبى اخلاص باإليراد .

9- منح وإعـانات : يراعى أن يطبق بـشأن هذه املنح مايقضـى به املعيار احملاسبى
اخلـاص باحملـاسبة عـن املنح احلكومـية واإلفصـاح عن املسـاعدات احلكـومية ،
وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى شرح هذا احلساب ، ونود أن نشير إلى أن
إضافـة هذه الفقـرة تعد خـروجاً عن اسـتخدام املعـايير احملـاسبيـة فى املعـاجلة
احملـاسيــة حيث يـنبغـى االبتعـاد عن شـرح هــذا احلسـاب الـوارد فـى الـدليل
احملاسـبى املعدل عمـا جاء فى املعـايير حيـث إن األصل هو املعاييـر وال ينبغى

أن يخالفها أى شرح آخر .

مما سبق يتـضح أن كثيرا من املعاجلات احملاسبيـة الواردة فى الدليل احملاسبى
املعدل سوف تتم وفقاً للـمعايير احملاسبـية ، ونرى أن هذا األمر يعـد حتوالً جوهرياً
فى النظام احملاسبى املوحد املعدل ألنه قضى على فلسفة املعاجلة احملاسبية الواحدة
التى كانـت متبعة فى الـنظام احملاسبـى القدمي ، فاملعـايير احملاسبيـة ال تتبنى فى
معظمها معـاجلة محاسبيـة واحدة بل هناك معـاجلة قياسيـة ومعاجلة بديـلة مسموح
بها حـيث يتم اتباع أى منها إذا تـوافرت الظروف املالئمة لهـا ، فمثالً فيما يتعلق
مبعيار اخملـزون جند أن املعاجلـة القياسيـة تقضى بـإمكانيـة استخدام طـريقة الوارد
أوالً يصرف أوالً أو طريقة املتوسط املرجح ، أما املعاجلة القياسية فإنها تنص على

إمكانية استخدام طريقة الوارد أخيراً يصرف أوالً .

وهـكذا جند أن االعتمـاد على املعايـير احملاسبيـة سوف يولـد مشكلة جـوهرية
فى املمارسة العملية حيث إنه قد يؤدى إلـى اختالف املعاجلة احملاسبية لنفس البند
الواحـد من شركـة إلى أخـرى حسب ظـروفها وبـالتالـى قد تتعـرض فكرة التـوحيد
احملاسبى إلى اإللغاء مما يقلل من قدرة الشركة القابضة على القيام باملهام املتعلقة
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بـإحكام الـرقابـة وتقيـيم أداء الشـركات الـتابعـة لها . لـذا فنحن نـوصى بـضرورة
تشكيل جلـان فنية دائمـة فى كل شركـة من الشركـات القابضـة مكونـة من رؤساء
القطاعات املالية فى الـشركات التابعة والشركة القـابضة وينضم إليها مستشارون
مالـيون من اخلـارج ومن اجلهـاز املركـزى للمـحاسبـات ، وذلك للعـمل على تـوحيد

املعاجلات احملاسبية احمليطة بالشركات فى ضوء الظروف احمليطة بالشركات .

ثـانيـاً - تخـلص النـظام احملـاسبـى املعـدل من فكـرة ربط احلـسابـات املالـية
بـاحلسابـات القوميـة التى كانـت مطبقة فـى النظام احملـاسبى املوحـد القدمي ، ومن

أهم مالمح ذلك جند ما يلى :

1- إلغاء حساب العمليات اجلارية .

2- إلغــاء حسـابـات الفـروق وهـى : فـرق اإليجــار احملسـوب وفـرق الفـائـدة
احملسـوب وفرق تقيـيم التغيـر فى اخملـزون وأصبحت غيـر موجـودة ضمن
حسابـات الدلـيل احملاسبـى املعدل . واقـتصر األمـر على حـسابهـا بغرض

إعداد قائمة القيمة املضافة .

3- إلغاء املصطلحات التى كانت تنتمى إلى احملاسبة القومية مثل :
- التغير فى اخملزون )إنتاج غير تام وتام( .

- االستخـدامات واملـوارد واستـخدم بـدالً منـها مـصطلحـى التكـاليف
واملصروفات واإليرادات .

- الفــائض أو العجـز ، واستخـدم بـدالً منهـا صـافـى الـربح أو صـافـى
اخلسارة.

4- إلغاء حساب مشغوالت داخلية تامة بالتكلفة .

5- إلغاء حساب احتياطى ارتفاع أسعار األصول الثابتة .

ثالثاً - اعتمد الـدليل احملاسبى املعدل علـى طريقتني فى الترمـيز هما طريقة
الكـتل الرقمية وطريقة اجملموعات املترابطة ، بينما اعتمد الدليل احملاسبى القدمي
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على طريقة واحدة وهى طريقة اجملموعات املترابطة ، على الرغم من أن القرار نص
بشكل واضح على أن الـطريقة املـستخدمة فـى ترميز الـدليل احملاسبـى املعدل هى
طـريقة اجملـموعـات املتـرابطـة فقط ، وبـالطـبع فإن هـذا الكالم قـد ال يتمـشى مع

مفاهيم نظم املعلومات .

فـالدلـيل املعدل استخـدم األرقام من )1( إلـى )4( للتعبـير عن اإلجمـاليات
احملـاسبيـة بحيث يـرمز الـرقم )1( إلـى األصول والـرقم )2( إلـى حقـوق امللكـية
وااللـتزامـات ورقم )3( إلـى التكـاليف واملـصروفـات ورقم )4( إلـى اإليرادات ،
وأشـار القرار إلى تقسيـم هذه اإلجماليات بـإضافة أرقام أخـرى على ميني هذا الرقم
لكــى يعبـر مـستـوى رقمـني عن )احلـسـاب العـام( وثالثـة أرقـام عن )احلـسـاب
املـسـاعـد( ، وثالثـة أرقـام عن )احلـسـاب املعـدل( وأربعـة أرقـام عن )احلـسـاب

التحليلى( وخمسة أرقام عن )احلساب اجلزئى( .

إال أننا نرى أن هذا الكالم قد جانبه الصواب حيث إن الدليل قد احتوى على
حسابات عامة لم يعط لها رمز وهى :-

- األصول طويلة األجل .
- األصول املتداولة .

- حقوق امللكية .
- االلتزامات املتداولة .

على الرغم من أن هـذه احلسابات تظهر بـاسمها فى القوائـم املالية وبناء عليه
فإنها سـوف تظهر بدون أى رمـوز ، كما أن ذلك سوف يـؤدى إلى عدم إظهار تلك
احلسابات فى السـجالت احملاسبية عند تسجيل العمليـات املالية باإلضافة إلى أن
فكـرة اجملموعـات املترابطـة تكون قـد فقدت أهم مـزاياها واملـتمثلة فـى الربط بني

احلسابات األصلية واحلسابات العامة والفرعية واجلزئية .

وبنـاء عـليه تكـون الرمــوز املعـطـاة للحســابات الفــرعـيـة عـبـارة عـن كتـل
رقميـة حيـث حصـلت احلســابات الفرعـيـة التى تنتمـى لألصول طويـلة األجل كتلة
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من 11 - 15 ، واألصـول املتـداولـة من 16 - 19 ، وحقـوق امللكيـة من 21 -
24 وااللتزامات املتداولة من 26 - 29 .

وبناء عليه نقترح أن يكـون الترميز فى الـدليل احملاسبى املعدل طـبقاً لطريقة
اجملموعات املترابطة على النحو التالى :

- األصول
- األصول طويلة األجل

- أصول ثابتة
- مشروعات حتت التنفيذ
- استثمارات طويلة األجل

...........  ........  ............. -
...........  ........  ............. -
...........  ........  ............. -

- األصول املتداولة
- مخزون

- عمالء وأوراق قبض وحسابات مدينة
...........  ........  ............. -
...........  ........  ............. -
...........  ........  ............. -

- حقوق امللكية وااللتزامات
-  حقوق امللكية

- رأس املال املدفوع
...........  ........  ............. -
...........  ........  ............. -

- االلتزامات طويلة األجل
- االلتزامات املتداولة

- مخصصات

1
11

111
112
113
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....
....
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121
122
....
...
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211
....
....
22
23

231
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- بنوك دائنة
...........  ........  ............. -
...........  ........  ............. -

رابعـاً : استحدث الـدليل احملاسبـى املعدل فكـرة الدمج بني احلـسابات املـالية
وحسابـات التكالـيف حيث تضمن الـدليل احملاسـبى نوعني مـن التبويب حلـسابات

التكاليف واملصروفات هما:
1- التبويب النوعى للمصروفات حيث يتم تبويب املصروفات إلى 5 أنواع:

- خامات
- أجور

- مصروفات
- مستلزمات بضائع بغرض البيع

- أعباء وخسائر

2- التبويب الوظيفى للتكاليف حيث بوبت إلى )3( أنواع هى :
- تكاليف اإلنتاج

- التكاليف التسويقية
- املصروفات اإلدارية والتمويلية

ويـنبغـى اإلشـارة هنـا إلـى أن احلـسـابـات املـاليـة أصـبحت تـضم حـسـابـات
التكـاليف أيضـاً ، وأصبح مطلـوبا مـن اإلدارة املاليـة إجراء قيـود يوميـة إلثبات
املـصروفـات على أسـاس نوعـى ، على أن يـتم حتليل مـا هو تكـاليف منهـا على
أساس وظيفـى من خالل احلصول على إجمالـيات حتليالت إدارة التكاليف على أن
يتم إجـراء قيود يـومية فـى اإلدارة املاليـة لتحليـل املصروفـات املتعلقـة باخلـامات
واألجـور واملصروفات علـى التكاليف الـوظيفية الثالثـة ، وبالطبع فـإن هذه القيود
الـتحليليـة لم تكن تـتم من قبل فـى اإلدارة املاليـة ويعد هـذا عبئـاً إضافيـاً سوف

تتحمله اإلدارة املالية  .

232
.....
.....
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خامـساً : اعـتبر القـرار رقم 204 لسنـة 2001 الدليل احملـاسبى حـداً أدنى
مبعنى أنه ميكـن ألى منشأة التـوسع فى تفصيلـه ، وهذا يعنى أن هـذا الدليل ميكن
إضـافة حـسابـات رئيسيـة له حيث إن احلـسابـات الرئيـسية املـدرجة فيـه متثل احلد

األدنى ، كما أنه ميكن التوسع فى احلسابات التفصيلية املوجودة فى الدليل .

وبـالطبـع فإن هـذا األمر يـقدم مـزيدا مـن حريـة احلركـة لإلدارات املـاليـة فى
الشـركات ، وهـذا لم يكن مـتاحـاً من قـبل فى الـدليـل القدمي حـيث اعتمـد على
تثبـيت احلسـابات والـرموز دون أن يكـون هناك إمـكانيـة إلجراء أى تعـديل على

احلسابات.

وبـالطبع فـإن هذه املـرونة التـى يتمتع بهـا الدليل اجلـديد قـد تؤدى إلـى عدم
تـوحيد احلسـابات ، إال أن ذلك ميكن تالفيه مـن خالل اللجنة الفنـية التى اقـترحنا

تشكيلها على مستوى الشركات القابضة .

سـادساً : غيـر الدلـيل املعدل مـن ترتيـب املصروفـات حيث بـدأ باخلـامات ثم
األجـور ثـم املصـروفـات وهـذا يتـمشـى مع تبـويـب املصـروفـات فـى ضـوء املبـادئ

احملاسبية املتعارف عليها وفى ضوء جميع الكتابات احملاسبية .

إال إن هذا التبـويب اجلديد سوف يحـدث بعض االرتباك فى املمـارسة العملية
حيث أن التبويب القـدمي كان يبدأ باألجور ثم اخلـامات ثم املصروفات ، إال إن هذا

االرتباك سوف يتالشى تدريجياً من خالل املمارسة العملية .
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ملخص

@  اشتمل الدليل احملاسبى على مجموعتني رئيسيتني من احلسابات هما :
أ- حسابات املركز املالى )األصول وااللتزامات وحقوق امللكية(.

ب- حسابات النتيجة )التكاليف واملصروفات واإليرادات( .
@  استحدث الدليل احملاسبى املعدل العديد من التعديالت اجلوهرية من أهمها :

- اعتمـدت معـظم املعـاجلـات احملــاسبيـة الـواردة فـى الــدليل علـى املعـاييـر
احملاسبية باعتبارها إطاراً معدالً للنظام احملاسبى وليس إطارا مكمال .

- تخلص الـنظام احملاسـبى املعدل من فكـرة ربط احلسابـات املالية بـاحلسابات
القومية .

- اعتمد الـدليل احملاسبى املعدل علـى طريقتني فى الترميـز هما طريقة الكتل
الرقمية وطريقة اجملموعات املترابطة .

- استحـدث الــدليل احملـاسبـى املعـدل فكـرة الــدمج بني احلـسـابـات املـاليـة
وحسابات التكاليف .

- غيـر الدليل املعدل مـن ترتيب املصـروفات حيث بـدأ باخلامـات ثم األجور ثم
املصروفات .
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أســــئلة على الوحدة الدراسية الثانية

س1 : يحتـوى الــدليل احملـاسبـى املعـدل لـشـركــات قطـاع األعمـال العـام علـى
مجمـوعتني رئيسيـتني من احلسابـات هما حسـابات املركـز املالى وحـسابات

النتيجة .
  ارسم جدولني يوضحان اإلطار العام لكل منهما .

س2 : اذكـر أهم التعـديالت اجلوهـرية الـتى أدخلـت على الـدليل احملـاسبـى بقرار
رئيس اجلهاز املركزى للمحاسبات رقم 204 لسنة 2001 .

س3 : أثارت الـتعديالت التـى أدخلت على الـدليل احملاسبـى بقرار رئـيس اجلهاز
املركـزى للمحاسـبات رقم 204 لـسنة 2001 بعـض اجلدل من حـيث جدوى

هذه التعديالت .
 وضح ذلك مبينًا ما لهذه التعديالت وما عليها .

التطبيق األول
قامت إحـدى شركات قطـاع األعمال العام بـالعمليات اآلتيـة خالل شهر أبريل

: 2001
1- قامت بشراء خامات محلية مببلغ 160000 جنيه بشيك على البنك .

2- مت سداد مبلغ 9000 جنيه إيجارات مخازن اإلنتاج التام نقداً .
3- قامت الشركة ببيع بضاعة نقداً مببلغ 145000 جنيه .

4- حصلت الشركة أرباح أسهم قيمتها 38000 جنيه .
5- مت صـرف خامـات من اخملـازن ألغراض تـصنيع املـنتج )أ( تكلفـتها 48000

جنيه .
6- مت شـراء بضاعـة قيمـتها 120000 جنـيه بغرض إعـادة بيعهـا على احلـساب

)شركة قطاع خاص( .
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7- قامت الشـركة بإجـراء صيانة دوريـة عن طريق إحـدى الشركـات األخرى بلغت
تكلفتها 4600 جنيه ومت سداد القيمة بشيك على البنك .

فاملطلوب :
إعداد جـدول يوضح حتلـيالً للحسـابات الـتى يتـم حتليل العمـليات املـوضحة

بعاليه وذلك باالعتماد على الدليل احملاسبى املعدل .

التطبيق الثانى
اآلتي بيـان بالعـمليات الـتى متت بـإحدى شـركات قـطاع األعمـال العام خالل

شهر ديسمبر 2003 :
1- مت سداد غرامات وتعويضات قيمتها 7900 جنيه بشيك على حساب الشركة

بالبنك .
2- قامت الشركة بشراء خـامات رئيسية مببلغ 240000 جنيه ، ومت سداد القيمة

بشيك .
3- قامت الشركة ببيع بضاعة نقداً مببلغ 160000 جنيه .

4- مت حتصيل أرباح أسهم قيمتها 8400 جنيه .
5- تسلـمت الشركـة إشعار خصم من الـبنك يفيد بـاحتساب فـوائد مدينـة قيمتها

1460 جنيه .
6- بلغت قيمة مـشتريات البضـائع تامة الصنع مـبلغ 58000 جنيه بغرض إعادة

بيعها .
7- مت سداد مصروفات إعالن قيمتها 850 جنيها بشيك .

8- حصلت الشركة 5700 جنيه إيجار مخازنها للغير نقداً .
فاملطلوب :

إعداد جدول يـوضح حسابات املـوارد واالستخدامات واألصـول واخلصوم طبقاً
للدليل احملاسبى املعدل .
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التطبيق الثالث
مت تنفيـذ العملـيات اآلتـية بـإحدى شـركات قـطاع األعـمال العـام خالل شهر

أكتوبر 2002 :
1- مت سـداد األجور املستحقـة للعاملني بعـنابر التـشغيل عن شهر أبـريل وقيمتها
160000 جنيـه ، وألقسـام الـصيـانـة واملـرافق العـامـة بـالشـركـة وقيـمتهـا
35000 جنـيه ، ولإلدارة العـامــة مببلغ 18000 جـنيـه ، ولقطـاع املـبيعـات

والتسويق مببلغ 13200 جنيه .
2- مت صرف خامات من اخملازن تكلـفتها 118600 جنيه لتصنيع املنتج )س( ،
ومواد تعبـئة وتغليف قـيمتها 9500 جـنيه ، وأدوات كتابـية ملراكـز اخلدمات

اإلدارية 6200 جنيه .
3- قامت الشركـة بإجراء الصيانة الدوريـة لآلالت واملعدات بعنابر التشغيل بلغت

تكلفتها 38200 جنيه مت سدادها بشيك .
4- مت سداد فاتـورة كهرباء قيمتهـا 6500 جنيه ملبنى عنبـر التشغيل منها 800
جـنيه ألقسام اخلدمات الصـناعية واملرافق كما مت سـداد كهرباء مخازن اإلنتاج
التام وإدارة البيع واملعارض مببلغ 340 جنيهـا . وملنتجات اإلدارة العامة مببلغ

210 جنيه نقداً .
فاملطلوب :

إعداد جـدول يوضح احلـسابـات الرئيـسية واملـساعـدة التى يـتم إجراء تـوجيه
العمليات السابقة إليها محاسبياً .
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 الوحدة الدراسية الثالثة
املعايير واملبادئ احملاسبية

األهداف :
بعد دراسة هذه الوحدة ، ينبغى أن يكون الدارس قادراً على أن :

1- يحدد ماهية املعايير احملاسبية .

2-يذكر املعايير احملاسبية املكملة واملعدلة للنظام احملاسبى املوحد .

3- يبدى رأيه فى املعايير احملاسبية املعدلة للنظام احملاسبى املوحد.

4- يحدد املعـايير احملـاسبيـة الواجبـة التطـبيق ملعاجلـة العمليـات احملاسـبية
اخملتلفة .

العناصر :
1/3  مفهوم وطبيعة املعايير احملاسبية .

2/3  املعايير احملاسبية املكملة للنظام احملاسبى املوحد .

3/3  املعايير احملاسبية كإطار معدل للنظام احملاسبى املوحد .

أهم املفاهيم :
املعايير احملاسبية .
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الوحدة الدراسية الثالثة
املعايير واملبادئ احملاسبية

1/3 مفهوم وطبيعة املعايير احملاسبية :
تعتبـر املعايـير احملـاسبـية مـرشداً رئـيسيـاً لإلجراءات احملـاسبيـة التـى يقوم
احملاسبون بتطبيقهـا ألغراض إجناز املعاجلة احملاسبية للعمليات املالية أو التجارية
اخملتلـفة . ولـقد اهـتمت دول العـالم مبـعايـير احملـاسبـة - ومنهـا جمهـورية مـصر
العربية، والتى أصدرت وزارة االقتصاد بـها معايير احملاسبة املصرية مبوجب القرار

رقم 503 لسنة 1997 .

كذلك سعى اجلهاز املركـزى للمحاسبات للعمل علـى احلد من االختالفات فى
إجراء املعاجلات احملاسبية اخملتلفة - فأصدر رئيس اجلهاز القرار رقم 2644 لسنة
1996 باعـتماد مجمـوعة من املعـايير احملـاسبية كـإطار مكمل لـلنظام احملـاسبى
املوحـد - ولقد مت تطبيق هـذه املعايير بـالفعل - اعتباراً من الـسنة املاليـة املنتهية

فى 1997/6/30 .

2/3 املعايير احملاسبية املكملة للنظام احملاسبى املوحد :
إنه فـى ضـوء القـرار الـذى أوضحنـا من قـبل فيمـا يتعلق بـإصـدار معـاييـر

محاسبية مكملة للنظام احملاسبى املوحد ، نوضح فى اجلزء التالى تلك املعايير :
1/2/3 مـعيار اإلفصاح عن السيـاسات احملاسبية : )معيـار احملاسبة الدولى
رقم )1(. ويــوضح ذلك املـعيــار اإلفـصــاح عـن املبــادئ واألسـس
والعـرف احملاسـبى والقـواعد اإلجـرائيـة املتبعـة فى إعـداد وتصـوير

احلسابات والقوائم املالية .

2/2/3 معيـار اخملزون : )معـيار احملـاسبـة الدولـى رقم )2(. ويهـدف ذلك
املعيار إلـى بيان كيفـية تقييـم اخملزون السلعـى وعرض بيـاناته فى

القوائم املالية .
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3/2/3 معيـار اإلهالك : )معـيار احملـاسبـة الدولـى رقم )4(. ويـوضح ذلك
املعيـار كيفـية احملـاسبـة عن إهالك األصـول القابـلة لإلهالك ، بـاستثـناء

املوارد الطبيعية ، وآبار البترول وشهرة احملل .

4/2/3 معيار املعلومات التى يجب اإلفصاح عنها فى القوائم املالية: )معيار
احملاسبة الدولى رقـم )5(. ويهدف ذلك املعيار إلى بيـان املعلومات التى

يجب اإلفصاح عنها فى القوائم املالية .

5/2/3 معيار قـوائم التدفقـات النقديـة: )معيار احملـاسبة الـدولى رقم )7(.
ويبني ذلك املعيار تعريف التدفقات النقدية وأيضاً كيفية إعدادها.

6/2/3 معيار صـافى ربح أو خسارة الفترة واألخطاء اجلوهرية والتغييرات فى
الـسياسات احملـاسبية : )معيـار احملاسبة الـدولى رقم )8(. ويوضح ذلك
املعـيار األسلوب الواجب التطبيق إلظهار كل من األرباح واخلسائر املتولدة
مـن األنشطـة العاديـة والبنـود غير العـادية والتـسويـات احملاسـبية لـبنود
الفتـرات املالـية الـسابـقة واألخـطاء اجلـوهريـة فى قـائمـة الدخـل ، وكذا

التغييرات فى السياسات والتقديرات احملاسبية.

7/2/3 معيار تكاليف البحوث والتطوير: )معيار احملاسبة الدولى رقم )9(.
ويهدف ذلك املعيـار إلى بيان املعاجلة احملاسبيـة لتكاليف أنشطة البحوث

والتطوير اخلاصة باملنشأة وللغير .

8/2/3 معـيار الظـروف الطارئـة واألحداث الالحقـة لتاريخ املـيزانيـة: )معيار
احملـاسبة الدولى رقم )10(. ويوضح ذلك املعـيار أسلوب معاجلة الظروف

الطارئة واألحداث االحقة لتاريخ امليزانية .

9/2/3 معيـار عقـود اإلنـشــاءات : )معيـار احملـاسبـة الـدولـى رقم )11(.
ويهــدف ذلك املعيـار إلـى بيـان كـيفيـة احملـاسبـة عن عقــود اإلنشـاءات
فـى القوائـم املاليـة للشـركات الـتى تعمل فـى نشـاط املقاوالت ، وكـيفية
املعاجلـة احملاسبـية لتـكاليف وإيـرادات العقود وأسـس االعتراف بـالدخل
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والطرق املتبعة لتحديد اإليراد من العقود .

10/2/3 معيـار عرض األصـول وااللتـزامات املـتداولـة : )معيـار احملاسـبة
الـدولــى رقم )13(. ويــوضح ذلـك املعيــار أسلـوب عـرض األصـول

وااللتزامات املتداولة فى القوائم املالية .

11/2/3 معيـار املعلـومــات التــى تعكـس آثــار تغيـر األسعــار : )معيـار
احملـاسبـة الـدولـى رقم )15(. ويـبني ذلـك املعيـار املعلـومـات التـى
تعكس آثـار تغير األسعار على سالمة املقاييـس املستخدمة فى حتديد

نتائج أعمال املشروع ومركزه املالى .

12/2/3 معيار املمتلـكات والتجهيزات واملعدات : )معيـار احملاسبة الدولى
رقـم )16(. ويهــدف ذلك املـعيـار إلــى بيـان أسـس احملــاسبــة عن

املمتلكات من األصول الثابتة .

13/2/3 معيار اإليـراد : )معيار احملـاسبة الـدولى رقم )18(. ويـطبق هذا
املعيار على عملـيات بيع البضاعة ، وتقدمي اخلـدمات ، هذا باإلضافة
إلى اإليرادات احملققة عن استخدام األصول الثابتة عن طريق الغير .

14/2/3 معيـار احملـاسبـة عـن املنح احلكـوميـة واإلفصـاح عـن املسـاعـدات
احلكوميـة : )معيار احملاسبة الـدولى رقم )20(. ويهدف ذلك املعيار
إلى املعـاجلة احملـاسبيـة عن املنح واملـساعـدات احلكومـية التـى حتصل
عليـها املـنشـأة ، وتتـمثل تلك املـساعـدات واملنح احلـكومـية فـى كل
إجراء حكومـى يهدف إلى منح منفعـة اقتصادية معيـنة إلى املنشأة أو
كل ما تقدمه احلكومة ملنشأة معينة فى صورة موارد مقابل التزام تلك
املنشأة أو املنـشآت بتنفيـذ شروط معينـة ميكن أن تنفذهـا مستقبالً أو

نفذتها فى املاضى .

15/2/3 معيار آثـار التغيرات فى أسـعار صرف العمالت األجنـبية: )معيار
احملـاسبـة الـدولـى رقـم )21(. وطبقـاً لــذلك املعيـار تـسجل املـنشـأة
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املعامالت التى جتـريها بعملة أجنبـية فى سجالتها املـالية على أساس
سعـر الصرف السائد فـى تاريخ إجراء كل معاملة وفـى تاريخ التسوية
العملية فإنه يتم تسجيل الفروق كربح أو خسائر فروق عملة . وإذا لم
تـتم التـسويـة يتـم تسجـيل العمالت األجـنبيـة بسعـرها وقـت حدوث

العملية .

16/2/3معيار انـدماج املـشروعـات : )معيار احملـاسبة الـدولى رقم )22(.
ويتناول ذلك املعيـار املعاجلة احملاسـبية الندماج املـشروعات سواء عن
طريق احليازة )حـيازة أحد املشروعات ملـشروع آخر( ، أو االندماج بني

أكثر من مشروع .

17/2/3مـعيار تـكاليـف االقتراض : )مـعيار احملـاسبة الـدولى رقم )23(.
ويهـدف ذلك املعيار إلـى توضيح كيفيـة معاجلة تكـاليف االقتراض -
حيث تعالج بـصفة عامة على أنـها مصروفات إيراديـة تدرج فى قائمة
الــدخل ، وميكن رسـملتهـا فـى حـالـة اإلنفـاق علـى األصـول الثـابتـة

واملشروعات االستثمارية التى تقوم بتنفيذها املنشأة .

18/2/3 معـيار اإلفصـاح عن األطراف املـرتبطـة : )معيار احملـاسبة الـدولى
رقم )24(. ويتـضمن ذلك املعيار تـوضيح املعاجلـة احملاسبيـة املتعلقة
بالعمليات لألطراف التى لها عالقة باملنشأة وكيفية اإلفصاح عنها .

19/2/3 معيـار احملاسبـة عن االستثمـارات : )معيار احملـاسبة الـدولى رقم
)25(. ويـوضح ذلـك املعيـار تعــريف االستـثمـارات ، وأنـواعهـا ،

وحتديد تكلفة االستثمارات فى قوائم املركز املالى .

20/2/3 معيـار القـوائم املـاليـة اجملمعـة واحملـاسبـة عن االسـتثمـارات فـى
الشركات التابعة : )معيار احملاسبة الدولى رقم )27(. ويتناول ذلك
املعيار بيـان كيفية إعـداد القوائم املـالية للـشركات الـتابعة والقـابضة

وقواعد إعداد تلك القوائم .
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3/3 املعايير احملاسبية كإطار معدل للنظام احملاسبى املوحد:
سبق أن أشـرنا إلـى أن القرار رقـم )204( لسنـة 2001 اعتبـر أن املعايـير
احملاسبيـة إطار معدل للـنظام احملاسبـى املوحد ؛ حـيث إنه أشار إلى اعتـماد كثير
من املعـاجلات احملـاسبـية الـواردة فى الـقرار علـى املعايـير احملـاسبـية ، وفـى هذا

الصدد نود اإلشارة إلى أمرين هما :
1/3/3 أن هـناك بعـض املعاجلـات احملاسـبية الـواردة فى القـرار لم تشـر إلى
املعـايير احملاسبيـة املنظمة علـى الرغم من وجود تـلك املعايير مثل
معيـار التأجـير التـمويلـى ومعيـار العمالت األجنـبية ، لـذا فنحن
نـرى أنه طاملـا أن القرار رقم )204( لـسنة 2001 تـبنى املعـايير
احملاسـبية كـإطار مكـمل للنظـام احملاسبـى املوحـد فإنه يـنبغى أن
تعتـمد جميع املعاجلـات احملاسبية الـواردة فى النظام علـى املعايير
احملـاسبـية عـلى أن تـكون فـى شكل فـقرة عـامة تـدرج فى بـداية
القـرار دون تخصيـص األمر علـى بعض املعـاجلات احملـاسبـية دون

غيرها .

2/3/3 لـم يحدد القـرار رقم )204( لسـنة 2001 املعـايير احملـاسبيـة التى
سـوف يـتم االعـتمــاد عليهـا لـتطـبيق القـرار ، هل هـى املعـاييـر
احملـاسبية الواردة فـى القرار رقم 2644 لسنـة 1996، والتى هى
عبارة عـن ترجمة ملعايير احملاسبة الـدولية والتى يحدث فيها تغير
بـصفة مـستمـرة حيث ظهـرت معايـير غيـر مدرجـة فى القـرار كما

تعدلت معايير مدرجة فى القرار .

وإذا كـان القرار يقـصد تلك املعـايير، فـإن هذا سـوف يؤدى إلـى حدوث
بعض االضـطراب فى املـمارسة احملـاسبية فـى الشركـات املساهـمة حيث
جند أن الـشركات املسـاهمة "قطـاع خاص" سوف تـلتزم بتطبــيـق معايير
احملاســـبة املـصــريـة الصـادرة بقــــرار مـن وزيـــر االقتصــاد رقــم 503
لـسنة 1997 والتى مت تعديلها بعد ذلك ، أمـا شركات املساهمة "قطاع
أعمال عام" فسوف تلتـزم بتطبيق معايير محاسبـية مترجمة عن املعايير

الدولية ، أو صادرة عن اجلهاز املركزى للمحاسبات .
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لــذا فنحن نـرى أنه من أجل تـوحيـد املمـارسـة احملـاسبيـة فـى شـركـات
املـساهمـة بكافـة أنواعهـا، يجب اتبـاع معاييـر احملاسبـة املصريـة حتى
اليحدث ارتـباك لـدى شركـات املسـاهمـة قطـاع أعمـال عام عـندمـا يتم
خصخصتهـا ، وحتويلها إلى شركـات مساهمة قطـاع خاص ، وفيما يلى
نورد معايير احملاسبة املصرية املطبقة على شركات املساهمة قطاع خاص

التى تعمل حتت مظلة قانون رقم 159 لسنة 1991 .
رقم املعيار

)1(
)2(
)4(
)5(

)7(
)8(
)10(
)11(
)12(

)13(
)14(
)15(
)16(
)17(

)18(
)19(
)20(
)21(

عرض القوائم املالية "املعدل" .
اخملزون .

قوائم التدفقات النقدية .
صـافـى ربح أو خـســارة الفتــرة واألخطـاء اجلـوهـريـة وتغـييـر

السياسات احملاسبية .
الظروف الطارئة واألحداث الالحقة لتاريخ امليزانية .

عقود اإلنشاءات .
األصول الثابتة وإهالكاتها "املعدل" .

اإليراد .
احملــاسبــة عن املـنح احلكــوميـة واإلفـصــاح عن املـسـاعـدات

احلكومية.
آثار التغيرات فى أسعار صرف العمالت األجنبية .

تكلفة االقتراض .
اإلفصاح عن األطراف ذوى العالقة .

احملاسبة عن االستثمارات .
القوائم املالية اجملمعة واحملاسبة عن االستثمارات فى الشركات

التابعة .
احملاسبة عن االستثمارات فى شركات شقيقة .

اإلفصاح بالقوائم املالية للبنوك واملؤسسات املالية املشابهة .
القواعد واملعايير احملاسبية املتعلقة بعمليات التأجير التمويلى.
احملاسبة وعرض القوائم املالية لنظم مزايا ومعاشات التقاعد .
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)22(
)23(

نصيب السهم فى األرباح .
احملاسبة عن أصول غير ملموسة )@@( .

@@ مثل شهرة احملل ، العالمات التجارية .
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ملخص

@  تعتـبر املـعايـير احملـاسبـية مـرشداً رئـيسـياً لـإلجراءات احملـاسبـية الـتى يـقوم
احملـاسبـون بـتطـبيقهـا ألغـراض إجنـاز املعـاجلـة احملـاسبيـة للعـمليـات املـاليـة

اخملتلفة.
@  تتمثل املعايير احملاسبية املكملة للنظام احملاسبى املوحد فيما يلى:

- معيار اإلفصاح عن السياسات احملاسبية .
- معيار اخملزون .

- معيار املعلومات التى يجب اإلفصاح عنها فى القوائم املالية.
- معيار قوائم التدفقات النقدية .

- مـعيار صـافى ربح أو خـسارة الـفترة واألخـطاء اجلـوهريـة والتغييـرات فى
السياسات احملاسبية .

-  معيار تكاليف البحوث والتطوير .
- معيار الظروف الطارئة واألحداث الالحقة لتاريخ امليزانية .

- معيار عقود اإلنشاءات .
- معيار عرض األصول وااللتزامات املتداولة .

- معيار املعلومات التى تعكس آثار تغير األسعار .
- معيار املمتلكات والتجهيزات واملعدات .

- معيار اإليراد .
- معيار احملاسبة عن املنح احلكومية واإلفصاح عن املساعدات احلكومية .

- معيار آثار التغيرات فى أسعار صرف العمالت األجنبية .
- معيار اندماج املشروعات .
- معيار تكاليف االقتراض .

- معيار اإلفصاح عن األطراف املرتبطة .
- معيار احملاسبة عن االستثمارات .

- معيار القـوائم املالـية اجملمعـة واحملاسبـة عن االستـثمارات فـى الشـركات
التابعة .
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أســــئلة على الوحدة الدراسية الثالثة

 *  أشـار قرار رئيـس اجلهاز املـركزى للـمحاسبـات رقم 2644 لسنـة 1996 إلى
اعتمـاد مجـموعـة من املـعايـير احملـاسبيـة كإطـار مكمـل للنظـام احملاسـبى
املـوحـد، كمـا أشـار قـراره رقم 204 لـسنـة 2001 إلـى اعتبـار أن املعـاييـر

احملاسبية إطار معدل للنظام احملاسبى املوحد .
اشرح ذلك مبينـا املقصود باملعايير احملاسبيـة ، وأهم املعايير املكملة واملعدلة

للنظام احملاسبى املوحد مع بيان رأيك فى هذه املعايير 0

التطبيق األول 

وضـح املعايير احملاسبيـة املكملة للنظام احملـاسبى املوحد الـواجبة التطبيق فى
املعـاجلـة احملــاسبيـة لكل عـمليـة من العـمليـات التـاليـة، والتـى متت فـى إحـدى
الـشـركـات الـصنـاعيـة )شـركــة قطـاع أعمـال عـام( وذلك خالل الــربع األول من

. 2003/2002
1- قامت الشركة باحتساب قسط اإلهالك عن الثالثة أشهر املنتهية فى 30/

2000/9 مببلغ 18000 جنيه .
2- حققت الـشركـة أرباحـاً من بـيع بعض مخلفـات التشـغيل قيمـتها 3500

جنيه ولقد مت بيع اخمللفات نقداً .
3- أنفقت الشـركة مبلغ 3200 جـنية علـى بحوث تطـوير مـنتجاتهـا وحتسني

جودتها.
4- حققت الشركة إيراد تأجير خط إنتاج للغير قيمته 17500 جنيه سنوياً .

5- قـامـت الشـركـة بشـراء أوراق مـاليـة قـيمتهـا 149800 جـنيه من إحـدى
شركات قطاع األعمال العام .
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التطبيق الثانى 

قـامت إحدى شـركات قـطاع األعمـال العام بـإجناز العـمليات اآلتـية - وذلك
خالل شهر يناير 2004 .

1- قامت الشركة باحتساب قسط اإلهالك عن الثالثة أشهر املنتهية فى 31/
2000/12 وذلك على األصول الثابتة وقيمته 77000 جنيه .

2- مت إجناز مجموعـة من اخلدمات للعاملني بالشركة بلغت إيراداتها 17800
جنيه ومت حتصيلها نقداً .

3- بلغ رصيد العمالت األجنبية بالشركة 16900 دوالر أمريكى، ولقد بلغت
فروق تقييم العملة املوجبة 120 جنيهاً مصرياً .

4- بلغت الفـوائد املـستحقـة على قـروض استيـراد آالت ومعدات عـن شهرى
يونيو ويوليو 4500 جنيه .

5- أنفـقــت الشـــركـة تكـاليـف بحــوث لتــطــويـر أسـلــوب اإلنتــاج قـيمتهـا
8900 جنيه.

6- رغـبت الشـركة فـى تغييـر طريقـة استهالك العـدد واآلالت مما تـرتب عليه
وجود إهالك إضافى قيمته 950 جنيهاً .

7- تقوم الـشركة بـاستثمار مـبلغ 250000 جنيه فى أسـهم لدى شركـة قطاع
أعمال عام أخرى - وترغب فى إعداد قوائم مالية مدمجة )موحدة( .

املطلوب :
1- بـيان احلسـابات املسـاعدة املـدينة والـدائنة الـتى يتم تـوجيه عمليـات شهر
يـنايـر 2004 إليــها وفقــاً للدلـيـل احملاسـبى الـوارد فى القـرار رقم 204

لسنة .2001
2- حتـديد معايير احملاسبة الواجبة التطبيق ملعاجلة كل عملية منها محاسبياً ،
وذلك فـى شكل جـدول يـوضح "العـمليـة احملـاسبيـة" و"املعيـار احملـاسبـى

املكمل" املالئم لها .
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 الوحدة الدراسية الرابعة
املعاجلة احملاسبية لعمليات حساب اخلامات

وقطع الغيار والوقود )حـ31(

األهداف :
بعد دراسة هذه الوحدة ، ينبغى أن يكون الدارس قادراً على أن :

1- يذكر احلسابات الفرعية حلساب اخلامات وقطع الغيار والوقود .

2- يجـرى قيود اليـومية الالزمـة إلثبات الـعمليات املتـعلقة باخلـامات وقطع
الغيار والوقود .

العناصر :
1/4  احلسابات الفرعية حلساب اخلامات وقطع الغيار والوقود .

2/4  قيود اليومية الالزمة إلثبات العمليات املتعلقة باخلامات وقطع الغيار
والوقود .

أهم املفاهيم :
حساب اخلامات وقطع الغيار والوقود .
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الوحدة الدراسية الرابعة
املعاجلة احملاسبية لعمليات حساب اخلامات

وقطع الغيار والوقود )حـ31(

1/4 احلسابات الفرعية حلساب اخلامات وقطع الغيار والوقود )حـ/31( :
يشمل ذلك احلساب مجموعة من احلسابات الفرعية وهى :

احلساب
الرئيسى

احلسابات
اجلزئية

311

312

خامات ومواد وقطع غيار )احلساب الرئيسى( :31
ويتـم فتح هـذا احلـسـاب بــدفتــر األستـاذ العـام - ويـتم
التـرحيل إلــى حسـابـات دفتـر األستــاذ املسـاعـد لـذلك

احلساب - وتشمل تلك احلسابات ما يلى :
خامات ومدخالت اإلنتاج :

ويجعـل ذلك احلسـاب مديـناً بـكافـة اخلامـات الرئـيسـية
واملـساعدة والالزمـة لإلنتاج - فيعـتبر من قبـيل اخلامات
كـافة مـدخالت اإلنتـاج األراضى املـستخـدمة فـى تنفـيذ
مشروعـات التعميـر واإلسكان والتـى تقرر أن يتـم بيعها
مع الوحـدات السكنية أو اإلدارية املقـامة عليها ، وكذلك
األراضى اخملـصصـة ملشـروعات االسـتصالح واالسـتزراع
والتى يـتم تنفيـذها بغـرض البيع للـغير ، وكـذا مخلفات
اإلنتـاج التى يـتم تشغـيلها مـرة أخرى كمـا هو احلـال فى

بعض الصناعات .
وقود وزيوت :

ويتم تسجـيل الوقود والـزيوت املنـصرفة فـى أحد أغراض
الشركة بجعل ذلك احلساب مديناً واخملازن - مخزن وقود
وزيـوت - دائنـاً . وتـدرج فـى هــذا احلسـاب الفحـومـات
واملـواد البـترولـية )بـنزيـن ، سوالر ، كـيروسـني ، ديزل ،
مـازوت ، بـوتـاجـاز ، غـاز طـبيعـى( ومــواد التـزيـيت

والتشحيم .
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313

314

315

316

قطع غيار ومهمات :
ويجعل ذلك احلسـاب مدينـاً بقطع الغـيار واملهمـات التى
مت صرفهـا من اخملازن بغرض استخدامهـا فى أحد أنشطة

الشركة الصناعية أو التسويقية أو اإلدارية .

مواد تعبئة وتغليف :
ويتم تـسجيل مواد التعـبئة والتغلـيف املنصرفـة للتشغيل
- ســواء علــى خـطـــوط اإلنتــاج أو مبخـــازن اإلنتــاج أو
مبحطات التعبئة ومبعارض البيع فى اجلانب املدين من ذلك
احلـساب على أن يتم حتلـيله بعد ذلك تبعاً لألنـشطة التى

مت استخدامها فى إجنازه .
وتشمل مواد التعبئـة والتغليف - مواد التعبئة والتغليف

املستهلكة واملتداولة وهى :
@ مـواد تعبئـة وتغليف مـستهلكـة غيـر )مستـردة( وهى
العبـوات وأغـلفتهـا الالزمـة إلمكـان نـقل وبيع املـنتج
داخلهــا ، مـثل الــزجــاجـــات ، والعلـب الكــرتــون

ومستلزماتها ، والسلوفان اخلارجى .
@ مواد تعبـئة وتغليف متـداولة )مستـردة( وهى العبوات
وأغلفتهـا التى تـباع فيهـا املنتجـات ثم بعد اسـتعمال
املنـتج تسـترد هـذه العبـوات وأغلفتهـا ، مثل الـزجاج

والصناديق البالستيكية فى صناعة املياه الغازية .

كهرباء ومياه :
ويتم التـسجيل فى اجلـانب املدين بـذلك احلساب - وذلك
بتكلفـة امليـاه والكهـرباء - سـواء املسـتخدمـة لإلنارة أو

كقوى محركة للتشغيل .

أدوات كتابية :
ويتـم حتميل ذلك احلـساب بـاألدوات الكتـابيـة املنصـرفة
ألقسام وإدارات الـشركة ، ويجعل مـديناً بقيمـة املنصرف

من األدوات الكتابية .

احلساب
الرئيسى

احلسابات
اجلزئية
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2/4 قيود اليومية الالزمة إلثـبات عمليات احلساب رقم )31( - مواد
وقطع غيار ووقود :

1/2/4 الشراء من السوق احمللى :
1/1/2/4 لـدى تــسلم املــواد وقطـع الغيـار والـوقـود : اشـتمل الــدليل
احملاسبى علـى حسابات املصـروفات - حساب )31( قطـع الغيار والوقود ، وذلك
ليكون احلساب الرئيـسى بدفتر حسابات األستاذ العام، وأورد الدليل أيضاً حساب
اخملزون حساب رقـم )16( )حساب خامات ومواد ووقـود وقطع غيار )حساب رقم
)161( - وذلك لـيتم تـسجيـل قيمـة الـكميـات الـواردة مـن كل صنف )خـامـات
ووقود ، قطع غيار( فى ذلك احلساب مباشرة فى اجلانب املدين من ذلك احلساب .

2/1/2/4 لـدى صـرف املـواد وقـطع الغيـار والـوقـود من اخملـازن : وعنـد
الصـرف من اخملـازن ، يتـم جعل حسـاب املواد ومـدخالت اإلنتـاج مديـناً )حـساب
)31( وحـسـاب اخملـزون وقـطع الغيـار )حـسـاب 16( - دائنـاً بقـيمـة املـنصـرف

)حساب مخزن خامات ووقود وقطع غيار )161( .
هـذا، ويتم الـتسجـيل فى احلـسابـات املسـاعدة لـذلك احلـساب تـبعاً لـنوعـية

اخلامات املنصرفة من اخملازن .

2/2/4 الشراء من السوق اخلارجى :
عند شـراء مواد وقطع غيار - ووقود وأى سلعـة أو خدمة من اخلارج يتم ذلك
من خالل فـتح اعتمادات مستنديـة عن طريق البنوك التجاريـة ، وقد تضمن الدليل
احملاسبـى املعدل حـساب رقـم )166( حتت اسم "اعتمـادات مستنـدية لـشراء سلع
وخـدمات" وقـد نص عـلى ضـرورة أن يظـهر هـذا احلسـاب تكلفـة استيـراد كل من
الـسلع واخلـدمــات من تــاريخ فتح االعـتمـاد وتعـديله ومــد أجله وعمـولـة الـبنك
والـدفعات من االعتماد مقـابل الشحن والنولـون وأقساط التأمـني البحرى وأقساط
التـأمني علـى البضـائع ومصـروفات مخـازن االستـيداع ومـصروفـات النـقل خملازن
املنـشأة والرسـوم اجلمركيـة وضريبة املـبيعات ، ويجعل دائنـاً بتكلفة مـا يتم تسلمه
من الـسلع باخملـازن أو تكلفة اخلـدمات التـى حصلت علـيها املنـشأة ، كمـا تضمن
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الدليل احملاسبى املعدل حسـاب رقم )272( حتت اسم "متويل اعتمادات مستندية"
حيث يظهر هذا احلساب قيمة االعتمادات املستندية التى يتم متويلها مبعرفة البنك،
ويجعل دائناً بقيمة هـــذه االعتمادات ومديناً بقيمة املبالغ التى تقتطع من احلساب

اجلارى بالبنك .

ويوضح املـثال الـتطبـيقى الـتالـى - كيفيـة نسجـيل حركـة اخلامـات واملواد
والوقود وقطع الغيار - سواء أكانت حركة وارد أم منصرف .

مثال تطبيقى :
قامـت إحدى شركـات قطاع األعمـال العام التـابعة بـإجناز العـمليات التـالية

خالل الثالثة أشهر املنتهية فى 2002/6/30 :
1- بلغــت قيمــة املــواد اخلــام املـشـتــراة خـالل الفـتــرة 800000 جنيـه ، وقطـع
الغيـار 4200 جـنيه ، والـوقـود 4500 جـنيه ، ومــواد التعـبئــة والتـغليف

3500 جنيه.
2- مت سداد نصف املبالغ املستحقة للموردين بشيكات .

3- بلـغ إجمالـى املنصـرف من املواد اخلـام للتـشغيل 480000 جنـيه ، ومن قطع
الـغيـــار 12000 جنـيه والــوقـــود 3100 جنـيه ، ومــواد تعـبئـــة وتغلـيف

1600جنيه .

4- بلـغت القـيمــة اإلجمــاليـة لالعـتمـادات املـسـتنـديــة املفتـوحـة لــدى البـنك
630000جنـيه ، وبلغـت عمـولـة البـنك 1400 جنـيه ، وبلغـت مصـروفـات
التـأمني والتخليص 1200 جنيه من موردين قطاع خاص ، كما بلغت الرسوم
اجلمـركيـة 3100 جنـيه ، ومت تسلـم اخلامـات املفتـوح لهـا تلك االعتـمادات
املـستـنديـة وأودعت مبخـازن الشـركة وسـددت كافـة املبـالغ املـستحـقة لـلبنك

وللموردين .

فاملطلوب : إجراء قيود اليومية الالزمة فى دفاتر الشركة .
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إجابة املثال التطبيقى :
دفتر اليومية

الدليل
املوحد

بيــــــــــان له منه

16
161

1611
1612
1613
1614
281

281
19

193

3
31

311
312
313
314
16

1611
1612
1613
1614

من حـ/ اخملزون
812200  حـ/ مخزن خامات ومواد وقود وقطع غيار

800000  حـ/ مخزن اخلامات
4500     حـ/ مخزن الوقود والزيوت

4200     حـ/ مخزن قطع الغيار واملهمات
3500     حـ/ مخزن مواد التعبئة والتغليف

إلى  حـ/ املوردين
)شراء خامات وقطع غيار ووقود ومواد تعبئة

وتغليف باألجل(

من حـ/ املوردين
إلى حـ/ النقدية بالبنوك وبالصندوق

حـ/ حسابات جارية بالبنوك
)سداد نصف املستحق إلى املوردين بشيكات(

من حـ/ التكاليف واملصروفات
496700  حـ/  خامات ومواد ووقود وقطع غيار

480000 حـ/ اخلامات ومدخالت إنتاج
3100    حـ/ الوقود والزيوت

12000  حـ/ مخزن قطع الغيار واملهمات
1600    حـ/ مواد التعبئة والتغليف

إلى  حـ/ اخملزون
480000  حـ/ مخزن اخلامات

3100     حـ/ مخزن الوقود والزيوت
12000    حـ/ مخزن قطع الغيار واملهمات

1600      حـ/ مخزن مواد تعبئة
)قيمة اخلامات وقطع الغيار والوقود ومواد التعبئة

والتغليف املنصرفة من اخملازن(

812200

406100

496700

812200

406100

496700
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)تابع( دفتر اليومية

الدليل
املوحد

بيــــــــــان له منه

166
272

166
272

166
281

166
284

2841

16
161
166

من حـ/ اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات
إلى حـ/ متويل اعتمادات مستندية

)إثبات فتح اعتمادات مستندية لدى البنك 
لشراء خامات(

من حـ/ اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات
إلى حـ/ متويل اعتمادات مستندية

)إثبات عمولة البنك من االعتمادات املستندية(

من حـ/ اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات
إلى حـ/ املوردين

)إثبات استحقاق مصروفات التأمني
والتخليص(

من حـ/ اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات
إلى حـ/ حسابات دائنة للمصالح والهيئات

حـ/ مصلحة اجلمارك
)إثبات استحقاق الرسوم اجلمركية(

من حـ/ اخملزون
حـ/ مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار

إلى حـ/ اعتمادات مستندية لشراء سلع
وخدمات

)إثبات تسلم اخلامات وإيداعها باخملازن(

630000

1400

1200

3100

635700

630000

1400

1200

3100

635700
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)تابع( دفتر اليومية

الدليل
املوحد

بيــــــــــان له منه

272
19

193

281
19

193

284
2841

19
193

من حـ/ متويل اعتمادات مستندية
إلى حـ/ النقدية بالبنوك والصندوق

حـ/ حسابات جارية بالبنوك
)إثبات سداد املستحق للبنك(

من حـ/ املوردين
إلى حـ/ النقدية بالبنوك والصندوق

حـ/ حسابات جارية بالبنوك
)إثبات سداد مصروفات التأمني والتخليص(

من حـ/ حسابات دائنة للمصالح والهيئات
حـ/ مصلحة اجلمارك

إلى حـ/ النقدية بالبنوك والصندوق
حـ/ حسابات جارية بالبنوك

)إثبات سداد الرسوم اجلمركية(

631400

1200

3100

631400

1200

3100
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ملخص

@  تتضمن احلسابات الفرعية حلساب اخلامات وقطع الغيار والوقود ما يلى :
- خامات ومدخالت إنتاج .

- وقود وزيوت .
- قطع غيار ومهمات .
- مواد تعبئة وتغليف .

-  كهرباء ومياه .
- أدوات كتابية .



83النظام احملاسبى املوحد

أســــئلة على الوحدة الدراسية الرابعة 

التطبيق األول

قـامت إحدى شـركات قطـاع األعمال العـام بالعـمليات الـتاليـة خالل النصف
األول من العام املنتهى فى 2004/6/30 )األرقام باأللف جنيه( :

1- بلغت قيـمة املـواد اخلام املـشتـراة خالل الفتـرة 400 ، قطع الغـيار 40 ،
الوقود 30 ، مواد التعبئة والتغليف 15 أودعت جميعها باخملازن .

2- مت سداد مبلغ 500 للموردين بشيكات .
3- مت تسلم فاتورة الكهرباء مببلغ 10 وفاتورة املياه مببلغ 5 .

4- بلغت اخلامات املـنصرفة من اخملازن 500 وقطع الغيار 30 ، والوقود 10
ومواد تعبئة وتغليف 10 .

5- مت سداد فاتورة الكهرباء واملياه بشيكات .

املطلوب :

إجراء قيود اليومية الالزمة الثبات العمليات السابقة فى دفاتر الشركة.

التطبيق الثانى

فيما يلى العمليات املالية املتعلقة باالعتمادات املستندية  لشراء سلع إلحدى
شـركــات قطـاع األعمـال العـام خالل العـام املـالـى املـنتهـى فـى 2004/6/30

)األرقام باأللف جنيه( :
1- بلغت القـيمة اإلجـماليـة لالعتمـادات املسـتنديـة املفتـوحة لـدى بنك مـصر

لشراء خامات من اخلارج 400 .
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2- ورد إشعـار مـن بنـك مصــر يفيـد أنه مت حتـميل الـشـركــة بعمـولـة علـى
االعتمادات املستندية املفتوحة طرف البنك لصالح الشركة مببلغ 5 .

3- بلغت مصروفات التأمني والتخليص املتعلقة باخلامات املستوردة 10 .
4- بلغت الرسوم اجلمركية املستحقة على اخلامات املستوردة 200 .

وقـد أودعت اخلـامـات املـستـوردة مبخـازن الـشـركـة ومت سـداد كـافـة املبـالغ
املستحقة للبنك واملورد ومصلحة اجلمارك .

املطلوب :
إجراء قيود اليومية الالزمة إلثبات العمليات السابقة فى دفاتر الشركة .
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 الوحدة الدراسية اخلامسة
املعاجلة احملاسبية لعمليات حساب األجور )حـ32(

األهداف :
بعد دراسة هذه الوحدة ، ينبغى أن يكون الدارس قادراً على أن :

1- يذكر احلسابات الفرعية حلساب األجور .

2- يجرى قيود اليومية الالزمة إلثبات العمليات املتعلقة باألجور .

العناصر :

1/5  احلسابات الفرعية حلساب األجور .
2/5  قيود اليومية الالزمة إلثبات العمليات املتعلقة باألجور .

أهم املفاهيم :
حساب األجور.
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الوحدة الدراسية اخلامسة
املعاجلة احملاسبية لعمليات حساب األجور )حـ/32(

1/5 احلسابات الفرعية حلساب األجور )حـ/32( :
يشمل ذلك احلساب مجموعة من احلسابات الفرعية وهى :

ويشمل حساب األجور )32( ما يستحق للعـاملني باملنشأة من أجور نقدية ،
ومزايا عينية ، وتأمينات اجتماعية ، وال تدخل ضمن األجور تلك البدالت واملزايا

املرتبطة بنفقات النشاط اإلنتاجى - ومن أمثلتها :

@  بدالت االنتقال .

@  تكاليف نقل العاملني من أماكن التجمع إلى مراكز العمل خارج املدن .

@  تكلفـة التغـذية التـى تقدم للعـاملني تعـويضـاً لهم عن األضـرار الصحيـة التى
يتعرضون لها نتيجة طبيعة العمل .

@  بـدل املالبس أو تكـاليفـها التـى يتحتـم على العـاملني ارتـداؤها بـسبب طبـيعة
العمل وطبقاً للوائح الداخلية ، فيما عدا املالبس التى تصرف للعاملني كمعونة

أو جملرد توحيد الزى .

ويشمل حساب األجور )حـ/32( احلسابات املساعدة اآلتية :

احلسابات املساعدةاحلساب الرئيسى

321
322
323

أجـــور32
أجور نقدية
مزايا عينية

تأمينات اجتماعية
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213 - أجور نقدية :
وهى املبالغ التى تدفع فـى صورة نقدية للعاملني باملنشأة من مرتبات أساسية،
ورواتب وبـدالت ، ومكافآت. ومن أمثلـة الرواتب والبدالت - بـدل التمثيل ، وبدل
طبيعة الـعمل ، وبدل االستقـبال والضيـافة ، وبدل اإلقـامة ، وبدل األغـذية ، وبدل
املالبـس . ومن أمثلـة املكـافـآت : مكـافـآت إضـافيـة )امتـداد للعمل األصلـى( ،
ومكافـآت عن أعـمال إضـافيـة نظيـر أيام اجلـمع والعطالت الـرسمـية ، واملكـافآت
اإلنتاجيـة والتشجـيعية ، ومكـافآت حضـور جلسات وجلـان ، واملكافـآت اخلاصة ،

ومكافآت عن أعمال أخرى .

223 - مزايا عينية :
تتمثل املزايـا العينية فيمـا يقدم للعاملني من أغـذية ، ومالبس وعالج طبى ،

ونقل ، وسكن مجانى ، وخدمات ثقافية واجتماعية ورياضية وترفيهية .

ويـراعى اخلصم علـى هذا احلسـاب بصافـى قيمة مـا تتحمله املنـشأة ، أى بعد
تخفيض إجمالى التكلفة باملبـالغ احملصلة من العاملني مقابل ما يقدم لهم من مزايا

عينية .

وتقوم املنشأة بتقدمي املزايا العينية للعاملني بوسيلتني :

األولى: أداء اخلدمة بواسطة الغير وتقوم املنشأة بسداد املستحق عن أداء اخلدمة.

الثانية : أداء اخلدمة أو امليزة العينية بواسطة أجهزتها .

وفى احلـالتني حتمل املزايا العينيـة باملصروفات والتكـاليف سواء أكانت أجوراً
تـصرف لعـاملني مـخصصني خلـدمة جمـوع العامـلني كأجـر األطباء وأجـور السـائقني
لـسيارات نقل العـاملني واملستـلزمات واخلـدمات املشـتراة خصيـصاً خلدمـة العاملني
وغير ذلك من مصـروفات متعلقة باملـزايا العينية ، وميكن للمـنشأة ألغراض حساب
التكـلفة فـى احلالـة الثـانيـة أن جتمع مصـادر املصـروفات فـى مركـز تكـلفة خـدمة
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اجتماعيـة بحسب طبيعـة املركز سواء أكـان مستشفى أم مـطعماً ... إلخ ، وتوزع
تـكاليف هذا املـركز على املـراكز الرئـيسية )اإلنتـاج واخلدمات اإلنتـاجية واإلدارية

والتمويلية( .

323 - تأمينات اجتماعية :
وتـتمثل فـى نصـيب املنـشأة فـى التـأمني علـى العـاملني ضـد إصابـة العمل

وأمراض املهنة وتأمني البطالة والتأمني الصحى واالدخار واملعاشات .

2/5 قـيود اليـومية الـالزمة إلثبـات احلسـابات املتـعلقة بـاألجور )حـ/32(
واحلسابات املساعدة لذلك احلساب :

يتم جعل حـساب األجور )حـ/32( مـديناً بكـافة املبـالغ التى يحـصل عليها
العـاملون مع مـراعاة إدراج مـا يحصل علـيه من مزايـا عينيـة فى حسـاب مستقل
كما يتم جـعل حساب احلسابات الدائنة للمصالح والهيئات دائناً باملبالغ املستقطعة
واملستحقـة إلى كل من مـصلحة الـضرائب العـامة - حـساب )2843( ، والهـيئة

القومية للتأمني االجتماعى - حساب )2845( .

مثال تطبيقى :
فـيما يلى البيانات املتـعلقة باألجور املستحقة عـن شهر فبراير 2003 بإحدى

شركات قطاع األعمال العام . )األرقام باأللف جنيه( :
450  إجمـالى األجـور النقديـة ، كما بـلغت املزايـا األخرى اجملـانية املقـدمة

للعاملني كما يلى :
22  وجبات غذائية للعاملني .

8   مالبس للعاملني .
13 عالج طبى )أدوية( .

15  إيجارات سكن مجانى .
7   خدمات ثقافية وترفيهية .

وبلغت التأمـينات االجتمـاعية املسـتحقة على الـعاملني 18 واملسـتحقة على
الشركـة 37 ، وبلغت االستقطـاعات املسـتحقة ملصلحـة الضرائـب على الدخل 48
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وبلـغت اشتـراكـات النـوادى والنقـابـات 12 ، وأقسـاط مـشتـريـات خـارجيـة 15
ونفقات شرعية بأحكام قضائية 5  .

فاملطلوب :
إجراء قـيود الـيومـية الالزمـة إلثبـات األجور املـستحقـة واملدفـوعة عـن شهر

فبراير 2003 .

إجابة املثال التطبيقى :

من حـ/ األجور
حـ/ أجور نقدية

إلى مذكورين
حـ/ حسابات دائنة للمصالح والهيئات

48  حـ/ مصلحة الضرائب العامة
18  حـ/ الهيئة القومية للتأمني االجتماعى

حـ/ دائنون مببالغ مستقطعة من العاملني
12  حـ/ النوادى والنقابات

15  حـ/ أقساط مشتريات خارجية
5   حـ/ نفقات شرعية

حـ/ مصروفات مستحقة السداد
حـ/ أجور مستحقة )صافى(

)إثبات إستحقاق إجمالى األجور النقدية(

من حـ/ مصروفات مستحقة السداد
حـ/ أجور مستحقة

إلى  حـ/ النقدية بالبنوك والصندوق
حـ/ حسابات جارية بالبنوك

)إثبات سداد صافى األجور النقدية(

الدليل
املوحد بيــــــــــان له منه

32
321

284
2843
2845
2892

28921
28922
28923

286
2861

286
2861

19
193

66

32

352

352

450

352
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)تابع( دفتر اليومية

الدليل
املوحد بيــــــــــان له منه

284
2843
2845

19
193

32
322
286

286
19

193

من حـ/ حسابات دائنة للمصالح والهيئات
48 حـ/ مصلحة الضرائب العامة

18 حـ/ الهيئة القومية للتأمني االجتماعى
إلى حـ/ النقدية بالبنوك والصندوق

حـ/ حسابات جارية بالبنوك
)إثبات سداد االستقطاعات اإللزامية(

من حـ/ دائنون مببالغ مستقطعة من العاملني
12 حـ/ النوادى والنقابات

15 حـ/ أقساط مشتريات خارجية
5   حـ/ نفقات شرعية

إلى حـ/ النقدية بالبنوك والصندوق
حـ/ حسابات جارية بالبنوك
)إثبات سداد االستقطاعات األخرى(

من حـ/ األجور
حـ/ املزايا العينية

إلى حـ/ مصروفات مستحقة السداد
)إثبات استحقاق املزايا العينية(

من حـ/ مصروفات مستحقة السداد
إلى حـ/ نقدية بالبنوك والصندوق

حـ/ حسابات جارية بالبنوك
)إثبات سداد املزايا العينية(

66

32

65

65

66

32

65

65
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)تابع( دفتر اليومية

الدليل
املوحد بيــــــــــان له منه

32
323
284

2843

284
2843

19
193

من حـ/ األجور
حـ/ التأمينات االجتماعية

إلى حـ/ حسابات دائنة للمصالح والهيئات
حـ/ الهيئة القومية للتأمني االجتماعى

)إثبات استحقاق حصة الشركة فى التأمينات(
من حـ/ حسابات دائنة للمصالح والهيئات

حـ/ الهيئة القومية للتأمني االجتماعى
إلى حـ/ النقدية بالبنوك والصندوق

حـ/ حسابات جارية بالبنوك
)إثبات سداد حصة الشركة فى التأمينات(

37

37

37

37
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ملخص

@  احلسابات الفرعية حلساب األجور تتضمن ما يلى :
- أجـور نقدية وهى تتمـثل فى كل ما يعطى للعـاملني فى شكل نقدى مقابل

العمل .
- مـزايا عـينية وهـى تتمثل فـى األجور التـى متنح للعـاملني فى شكـل عينى

مثل أغذية أو مالبس أو أدوية ... إلخ .
- تـأمـينـات اجـتمـاعيـة وهـى تتـمثل فــى حصــة الشـركـة فـى التـأمـينـات

االجتماعية التى تسدد للعاملني بالشركة .

@  يتمثل صـافى األجـور النقديـة فى الفـرق بني إجمالـى األجور النقـدية وإجمـالى
االستقطاعات .
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أسئلة على الوحدة الدراسية اخلامسة

التطبيق األول

فيما يلى البيانـات املتعلقة باألجور النقدية املستحقة عن شهر أكتوبر 2003
بإحدى شركات قطاع األعمال العام )األرقام باأللف جنيه( :

1- إجمالى األجور النقدية 300 .
2- االستقطاعات املتعلقة بالشهر بلغت على النحو التالى :

@ استقطاعات ملصلحة الضرائب على الدخل 60 .
@ استقطاعات التأمينات االجتماعية 30 )حصة العاملني( .

@ اشتراكات النوادى 15 .
@ اشتراكات النقابات 10 .

@ أقساط مشتريات خارجية 20 .
@ نفقات شرعية بأحكام قضائية 10 .

وقـد مت سداد صافى األجـور املستحقة للعـاملني بشيك وكذلـك االستقطاعات
اخلارجية .

3- بلغت األجـور املرتـدة إلى اخلـزينـة عن شهـر أكتـوبر 25 حـولت إلـى البنك ،
وبلغت املرتبات املنصرفة منها خالل الشهر التالى 15 صرفت بشيكات .

املطلوب :
إجراء قيود اليومية الالزمة إلثبات العمليات السابقة فى دفاتر الشركة .
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التطبيق الثانى

فيما يلى بعض البيانات املتعلقة باألجور اخلاصة بشهر نوفمبر 2003 بإحدى
شركات قطاع األعمال العام )األرقام باأللف جنيه( :

1- بلغت املزايا العينية املقدمة مجاناً للعاملني على النحو التالى :
- 30  وجبات غذائية للعاملني .

- 10 مالبس للعاملني .
- 15  عالج طبى للعاملني .

- 5  خدمات ثقافية .

وقد مت سداد تلك املبالغ بشيكات .
2- بلغت حصة الشركة فى التأمينات االجتماعية عن الشهر 80 سددت بشيك .

املطلوب :
إجراء قيود اليومية الالزمة إلثبات العمليات السابقة فى دفاتر الشركة .



97النظام احملاسبى املوحد

 الوحدة الدراسية السادسة
املعاجلة احملاسبية لعمليات حساب املصروفات )حـ/33(

األهداف :
بعد دراسة هذه الوحدة ، ينبغى أن يكون الدارس قادراً على أن :

1- يحدد املقصود بحساب املصروفات .
2- يذكر الدليل احملاسبى حلساب املصروفات .

3- يصف حساب املصروفات .
4- يجرى قيود اليومية الالزمة إلثبات العمليات املتعلقة باملصروفات .

العناصر :
1/6  مفهوم حساب املصروفات .

2/6  الدليل احملاسبى حلساب املصروفات .
3/6  وصف حسابات املصروفات .

4/6  قيود اليومية الالزمة إلثبات العمليات املتعلقة باملصروفات .

أهم املفاهيم :
1- حساب املصروفات .
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الوحدة الدراسية السادسة
املعاجلة احملاسبية لعمليات حساب املصروفات )حـ/33(

1/6 مفهوم حساب املصروفات )حـ/33( :
استخـدم النظام احملاسبى املـوحد اصطالح "املصروفات Expenses" - وذلك
للتعبير عن كافة املبالغ املسددة أو املستحقة للغير أو ألى طرف خارج املنشأة مقابل
حـصول شركـات قطاع األعمـال العام على اخلـدمات اخملتلفـة )مصروفـات صيانة -
اسـتئجار أصول ثابـتة - مصروفات نقـل وانتقاالت واتصاالت واملصـروفات اخلدمية
األخــرى( - أو تلـك املبـالـغ احملتــسبــة مقــابل خـدمــات غيــر منـظــورة )اإلهالك
واالستهالك - الفـوائد املستحقـة للغير - إيجار عقـارات )أراضٍ ومبانٍ( - ضرائب

عقارية ، والضرائب غير املباشرة على النشاط( .

2/6 الدليل احملاسبى حلساب املصروفات رقم )33( :

احلسابات اجلزئيةاحلساب الرئيسى

331
332
333
334
335
336

مصروفات33
خدمات مشتراة

اإلهالك واالستهالك
فوائد

إيجار عقارات
ضرائب عقارية

ضــرائب غيـر مبـاشـرة
على النشاط

3/6 وصف حساب املصروفات )حـ/33( :
يــشمل حـســاب املصـروفــات )33( مجمـوعــة من احلـسـابـات املـسـاعـدة
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والفـرعية ولـقد أورد التعـديل الصـادر بالقـرار رقم 204 لسنـة 2001 شرحـاً لتلك
احلسابات على الوجه التالى :

حساب 331 - خدمات مشتراة :
ويتم حتميل ذلك احلسـاب )فى اجلانب املـدين( بقيمة كـافة اخلدمـات التى يتم
شراؤها من الغير والالزمة للعمليات اإلنتاجية - ويشمل ذلك احلساب مجموعة من

احلسابات الفرعية واآلتى بيانها ومحتوى كل منها .
حساب 3311 - مصروفات صيانة :

ويتم حتميل ذلك احلساب بقيمـة مصروفات الصيانة بـأنواعها اخملتلفة ، سواء
أكـانت مـصروفـات صيـانة آالت ومعـدات ، صيـانة مـبانـى ، صيـانة سـيارات ، أم

غيرها من األنواع األخرى من املصروفات .
حساب 3312 - مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن : 

ويجعل ذلك احلـساب مـدينـاً بقيمـة األعمـال والتـشغيالت الـتى متـت بواسـطة
الغير على مواد ومنتجات مملوكة للمنشأة . هذا باإلضافة إلى قيمة املبالغ املستحقة

ملقاولى الباطن نظير تنفيذ ما أسند إليهم من أعمال .
3313 - مصروفات أبحاث وجتارب .

3314 - مصروفات دعاية وإعالن ونشر وطبع وعالقات عامة واستقبال.

3315 - مصروفات نقل وانتقاالت واتصاالت :
وتشـمل مصروفـات النقل واالنتقـاالت وبدالت االنتقـال والتليفـون والتلغراف

والبريد والتيكر والتلكس والفاكس .

3316 - إيجار أصول ثابتة )بخالف العقارات( :
تتمثل فى إيجـار األصول الثابـتة )بخالف العقارات( املـستأجرة بعقـود تأجير

تشغيلى .
3317 - خدمات اجلهات احلكومية واملؤسسات :

تـشمل تكـاليف اخلـدمـات احملـاسبيـة والقـانـونيـة واألمـن واملطـافئ وغيـرهـا
املستحقة للجهات احلكومية .
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3318 - مصروفات خدمية أخرى :
تـشمل االشتـراكات فـى الهيئـات احملليـة واإلقليميـة والدوليـة ، ومصـروفات
الـتأمني )فـيما عـدا العاملـني ومستلـزمات اإلنتـاج كالـتأمني ضـد السطـو واحلريق
وخيانـة األمانة( ، ومكـافآت لغيـر العاملني عن خـدمات مؤداة ، وضـرائب ورسوماً
مـدفـوعـة حلكـومـات أجـنبيـة وعمـولـة ومصـروفـات البـنك ، والعمـوالت األخـرى ،

ومصروفات تدريب العاملني خارج املنشأة ، وغيرها .

332 - اإلهالك واالستهالك :
3321 - إهالك األصـول الثـابتـة : ميثل قيـمة مـا يحمل علـى الفتـرة املالـية
ملقـابلـة إهالك األصـول الثـابتـة ، ويجعـل هذا احلـساب مـدينـاً مقـابل جعل حـساب
مخصص إهالك األصول الثابتة اخملتص دائناً بذات القيمة . ويراعى أن يطبق بشأن
إهالك األصول الثـابتة الـقواعد الـواردة باملعـيار احملاسـبى اخلاص بـاألصول الثـابتة

وإهالكاتها ، وذلك فيما لم يرد به نص خاص .

3322 - استهالك األصـول غير امللمـوسة والنفقـات املرسمـلة : ميثل قيـمة ما
يحمل على الفـترة املاليـة ملقابلة استـهالك األصول غير امللـموسة والنفقـات املرسملة
واملؤجلـة ، ويجعل هذا احلسـاب مدينـاً مقابل جعل حـسابات األصـول غير امللـموسة

والنفقات املرسملة واملؤجلة املعنية دائنة بذات القيمة .

ويـراعـى إهالك واستهالك األصـول التـاليـة علـى نحـو مـا هـو وارد قـرين كل
منها:

إهالك األدوات الصغيرة : يستمـر استعمال األدوات الصغيرة غالباً مدة طويلة
نـسبياً يصعب معهـا حتديد النقـص الذى يطرأ عليهـا نتيجة استعمـالها ، لذلك يتم
إهالكها بقيمة ما يصرف من هـذه األدوات أوالً بأول دون انتظار تخريدها ، وتراقب
عهــدة العمــال من هـذه األدوات بـاجلــرد الفعلــى واملطـابقـة علــى سجالت العهـد
الـشخـصيـة التـى متـسك لهـذا الغـرض ، وذلك إلــى أن يتم ردهـا بعـد تقـريـر عـدم

صالحيتها .

إهالك املهمـات : يتـم إهالك املهمـات بقـيمـة الـنقص الـذى يـصيـب عمـرهـا
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اإلنتـاجى نتيجة استخدامهـا فى التشغيل خالل الفترة ، وتخـضع قيمة هذه املهمات
فى نهاية كل فترة إلعادة التقدير .

إهالك الثـروة احليوانـية : يتـم إهالك الثروة احلـيوانيـة للتسـمني فى نهـاية كل
فترة بـاتباع طريقـة إعادة التقديـر ، أما حيوانـات اإلكثار والعمل فيـتبع نفس املبدأ

إذا لم حتدد معدالت إهالك خاصة بها .

إهالك األفالم السيـنمائية : يتم إهالك األفالم الـسينمائية فـى شركات اإلنتاج
السينـمائى فى نهاية كل فترة باتباع طريقة إعادة التقدير وفقاً للمعدالت التى جرى

العرف على اتباعها .

استهالك األصول غير امللموسـة والنفقات املرسملة : يتم استهالك األصول غير
امللموسـة والنفقات املـرسملة علـى املدة التـى ينتظـر استفادة املـنشأة خاللهـا من هذه

األصول .

اسـتهالك النفقات املؤجلـة )حـ/153( : يتم استهالك النفقات املـؤجلة احململة
على هـذا احلساب قبل 2002/7/1 خالل مـدة أقصاها ثالث سنـوات أو املدة التى

ينتظر استفادة املنشأة خاللها من هذه النفقات أيهما أقل .

333 - فوائد :
يحمل هذا احلساب بقيمة الفوائد املستحقة الدفع مقابل اقتراض أموال الغير.

334 - إيجار عقارات )أراضٍ ومبانٍ(:
يتمثل فى إيجار العقارات من أراضٍ ومبـانٍ املستحق الدفع للغير نظير انتفاع

املنشأة بهذه العقارات .
335 - ضرائب عقارية :

تتمثل فى الضرائب على األطيان واملبانـى اململوكة للمنشأة واملستحقة ملصلحة
الضرائب العقارية .



103النظام احملاسبى املوحد

336 - ضرائب غير مباشرة على النشاط :
تتمثل فـى الرسوم والـضرائب غيـر املباشـرة التى تفـرضها الـدولة علـى ممارسة

النشاط اإلنتاجى ومستلزماته مثل رسوم الدمغة وضريبة السيارات .

4/6 قيــود اليــوميــة الالزمــة إلثبــات العـمليـات املـتعلقــة بحـسـاب
املصروفات:

يوضح املثال التالى كيفية إثبات قيود اليومية املتعلقة بعمليات املصروفات .
مثال تطبيقى )1( :

فيما يلى بعض العمليات التى متت بإحدى شركات قطاع األعمال العام التابعة
خالل شهر مايو 2003 :

1- وردت فاتـورة الصـيانـة والنـظافـة اخلاصـة مببـانى الـشركـة من املقـاول اخملتص
وقيـمتهـا 2800 جنـيه ، كمـا بلغـت مصـروفـات صيـانـة اآلالت واملعـدات ،
وسيارات الـشركة مبلغاً وقدره 8600 جنيه - ومت سـدادها بشيك على حساب

الشركة لدى البنك .
2- بلغت مصـروفات تـشغيل جزء مـن إنتاج الـشركـة لدى شـركات القطـاع اخلاص
184200 جنيه ، ولـدى شركات قطاع األعمـال التابعة 192000 جنيه ، ومت
سـداد نصفـى القيـمة بـشيك لكل مـن شركـات قطـاع األعمـال العـام واخلاص

واملوردة .
3- بلغــت مصــروفــات األبحـــاث والتجــارب ألغـــراض تطــويـر إنتــاج الـشــركـة
26500 جنـيه ، كما بلـغت مصروفـات نقل العاملني وانـتقاالتهم خـالل الشهر

3800 جنيه ، ومصروفات اإلعالن 4700 جنيه .
4- وردت فاتورة التليفون عن شهر مايو 2001 مبلغاً قدره 1340 جنيهاً .

5- تستأجـر الشركـة ونش أرضى بطـاقة 2500 طن ومببلغ شهـرى قدره 800 جنيه
مت سداده بشيك .

6- مت سـداد قيـمة االشـتراكـات فى دوريـات علميـة وتكـنولـوPية عـن شهر مـايو
380/2001 جنيهاً بشيك .
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7- بلغت مصروفات دورة تدريبية للعاملني بالشركة 4800 جنيه مت سدادها بشيك
على البنك .بعد خصم 15% ضرائب من املنبع .

8- مت سـداد ضـرائب عقـاريـة قيـمتهـا 850 جـنيهـاً ، وضـرائب سيـارات قيـمتهـا
1360 جنيهاً .

فاملطلوب :
إجراء قيود اليومية الالزمة إلثبات العمليات السابقة بدفتر اليومية للشركة .

دفتر اليومية

بيــــــــــان له منه

من حـ/ املصروفات
حـ/ خدمات مشتراة

حـ/ مصروفات صيانة
2800 حـ/ مصروفات مبانى

8600 حـ/ صيانة آالت ومعدات
إلى حـ/ املوردين

)قيمة خدمات الصيانة
عن شهر مايو 2001(

من حـ/ املصروفات
حـ/ خدمات مشتراة

حـ/ مـصــروفــات تــشغـيل لــدى
الغير ومقاولى الباطن

إلــــى حـ/ مــــوردون وأوراق دفع
وحسابات دائنة

حـ/ املوردين
حـ/ حسابات دائنة للشركات التابعة

)قيمة تشغيالت لدى شركات قطاع
خاص وشركات قطاع أعمال عام(

11400

184200
192000

11400

376200

الدليل
املوحد

33
331

3311

281

33
331

3311

28

281
283
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)تابع( دفتر اليومية :

بيــــــــــان له منه

من مذكورين
حـ/ املوردين

حـ/ حسابات دائنة للشركات
التابعة

إلى حـ/ النقدية بالبنوك وبالصندوق
حـ/ احلسابات اجلارية للبنوك

)سداد نصف القيمة املستحقة 
ملقاولى الباطن(

من حـ/ املصروفات
حـ/ خدمات مشتراة

26500 حـ/ مـصــروفــات أبحــاث
وجتارب

3800 حـ/ مصروفات نقل وانتقاالت
4700 حـ/ مـصـــروفـــات دعـــايـــة

وإعالن ونشر وطبع
إلى حـ/ املوردين

)إثبات قيمة اخلدمات املشتراة
من املوردين(

من حـ/ املصروفات
حـ/ خدمات مشتراة

1340 حـ/ مـــصــــــروفــــــات نـقل
وانتقاالت واتصاالت

إلى حـ/ املوردين
)إثبات قيمة خدمات االتصاالت(

188100

35000

1340

92100
96000

35000

1340

الدليل
املوحد

283

19
193

33
331

3313

3315
3314

281

33
331

3315
281
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)تابع( دفتر اليومية :

بيــــــــــان له منه

من حـ/ املصروفات
حـ/ خدمات مشتراة

حـ/ إيجار أصول ثابتة
إلى حـ/ املوردين

)إثبات القسط الشهرى مقابل
استئجار ونش(

من حـ/ املوردين
إلــى حـ/ الـنقــديــة بــالـبـنــوك

والصندوق
حـ/ احلسابات اجلارية بالبنك

)إثبات سداد القسط(

من حـ/ املصروفات
حـ/ خدمات مشتراة

380 حـ/ مصروفات خدمية أخرى
إلــى حـ/ الـنقــديــة بــالـبـنــوك

والصندوق
حـ/ احلسابات اجلارية بالبنك

)قيمة اشتراكات فى دوريات علمية(

من حـ/ املصروفات
حـ/ خدمات مشتراة

حـ/ مصروفات خدمية أخرى
إلى حـ/ موردون وأوراق دفع

وحسابات دائنة
720 حـ/ املوردين

4080 حـ/ حسابات دائنة
للمصالح والهيئات

حـ/ مصلحة الضرائب العامة
والهيئات

)الدورات التدريبية التى مت تنفيذها
للعاملني بالشركة(

800

800

380

4800

800

800

380

4800

الدليل
املوحد

33
331

3316
281

281
19

193

33
331

3318
19

193

330
331

3318
28

281
284

2843
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بيــــــــــان له منه

من حـ/ املصروفات
850  حـ/ ضرائب عقارية

1360  حـ/ ضرائب غير مباشرة
على النشاط

إلى حـ/ حسابات دائنة للمصالح
والهيئات

850 حـ/ مصلحة الضرائب العقارية
1360 حـ/ هيئات أخرى

)قيمة الضرائب العقارية والضرائب
غير املباشرة املستحقة على الشركة(

2210

2210

الدليل
املوحد

33
335
336

2844
2846

مثال تطبيقى )2( :
قامت إحدى شركـات قطاع األعمال العـام باحتساب أقـساط إهالك عناصر
األصول الثابتـة عن الثالثة أشهـر األخيرة من السنـة املالية املـنتهية فى 6/30/

2003 -   على الوجه التالى :
14600  جنيه  إهالك مبانٍ وإنشاءات ومرافق وطرق .

46300  جنيه  إهالك آالت ومعدات .
12500  جنيه  إهالك وسائل نقل وانتقال .

1800   جنيه  إهالك عدد وأدوات .
2400   جنيه  إهالك أثاث وجتهيزات مكتبية .

كمــا بلغت الفـوائـد املـستحقـة علـى قـروض طـويلـة األجل 6500 جـنيه ،
وإيجارات العقارات املستأجرة من الغير 7000 جنيه .

فاملطلوب :
إجراء قيود اليومية الالزمة إلثبات العمليات السابقة فى دفتر اليومية .

)تابع( دفتر اليومية :
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دفتر اليومية

بيــــــــــان له منه

من حـ/ اإلهالك واالستهالك
77600  حـ/ إهالك األصول الثابتة

14600 حـ/ إهالك املبانى واإلنشاءات
واملرافق

46300 حـ/ إهالك آالت ومعدات
12500 حـ/ إهالك وسائل نقل وانتقال

1800 حـ/ إهالك عدد وأدوات
2400 حـ/ إهالك أثاث وجتهيزات

إلــى حـ/ مخـصـص إهالك أصــول
ثابتة

)قسط اإلهالك عن الربع سنة األخير من
العام املنتهى فى 2001/6/30(

من حـ/ املصروفات
6500  حـ/ الفوائد

7000 حـ/ إيجارات عقارات
إلى حـ/ حسابات دائنة أخرى

)قيمة الفوائد وإيجارات
العقارات املستحقة(

77600

13500

77600

13500

الدليل
املوحد

332
3321

33212

33213
33214
33215
33216

261

33
333
334
289
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ملخص
@  استخدم الـنظام احملاسبـى املوحد املعـدل اصطالح املصروفـات وذلك للتعبير
عـن كافـة املبـالغ املـسددة أو املـستحقـة للغيـر أو ألى طرف خـارج املنـشأة
مقابل حـصول شركات قطاع األعـمال العام على اخلدمـات اخملتلفة )صيانة
- استـئجار - أصـول ثابـتة - مـصروفـات نقل ... إلخ( . أو تلك املـبالغ

احملتسبة مقابل خدمات غير منظورة )اإلهالك واالستهالك ... إلخ( .

@  يتضمن حساب املصروفات احلسابات الفرعية التالية :
- خدمات مشتراة .

- فوائد .
- إيجار عقارات .
- ضرائب عقارية .

- ضرائب غير مباشرة على النشاط .
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أسئلة على الوحدة الدراسية السادسة

س1 : اذكر املقصود بحساب املصروفات والدليل احملاسبى له .
س2 : وضـح أهم احلسـابات املـساعـدة والفرعـية الـتى يـشتمل علـيها حـساب

املصروفات .
التطبيق األول

فيمـا يلـى بعـض العمليـات التـى متت بـإحدى شـركات قـطاع األعـمال الـعام
التابعة خالل شهر يناير 2004 :

1- وردت فاتورة الـصيانة والنظـافة اخلاصة مببـانى الشركـة من املقاول اخملتص
وقيمـتها 5600 جـنيه ، كمـا بلغت مصـروفات صـيانـة اآلالت واملعدات ،
وسيارات الـشركـة مبلغـاً وقدره 17200 جنـيه - ومت سدادهـا بشـيك على

حساب الشركة لدى البنك .
2- بلغت مصروفات تشغيل جزء من إنتاج الشركة لدى شركات القطاع اخلاص
368400 جنيه ، ولدى شـركات قطـاع األعمال التـابعة 384000 جنيه ،
ومت سداد نصف القيمة بشيك لكل من شركات قطاع األعمال العام واخلاص

واملوردة .
3- بلغـت مصـروفـات األبحــاث والتجـارب ألغــراض تطـويـر إنتـاج الـشـركـة
53000جنيه ، كما بلغت مصروفـات نقل العاملني وانتقاالتهم خالل الشهر

7600 جنيه ، ومصروفات اإلعالن 9400 جنيه .
4- وردت فاتورة التليفون عن شهر يناير 2004 مبلغاً وقدره 2680 جنيه .

5- تستأجر الـشركة ونش أرضى بطاقة 5000 طن ومببلغ شهرى قيمته 1600
جنيه مت سداده بشيك .

6- مت سداد قيـمة االشتراكات فـى دوريات علمية وتـكنولوPية عـن شهر يناير
2004  380 جنيه بشيك .

7- بلغـت مصروفـات دورة تدريبيـة للعاملـني بالشـركة وبلغت أتعـابها 9600
جنيه مت سدادها بشيك على البنك .بعد خصم 15% ضرائب من املنبع .

8- مت سداد ضـرائب عقاريـة قيمتها 1700 جـنيه ، وضرائب سيـارات قيمتها
1720 جنيه .
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فاملطلوب :
إجراء قيود اليومية الالزمة إلثبات العمليات السابقة بدفتر اليومية للشركة .

التطبيق الثانى 
قـامت إحدى شـركات قطـاع األعمال العـام باحتـساب أقـساط إهالك عنـاصر
األصـول الثابـتة عن الـثالثة أشهـر األخيرة مـن السنـة املاليـة املنتهيـة فى 6/30/

2004  على الوجه التالى :
29200  جنيه  إهالك مبانٍ وإنشاءات ومرافق وطرق .

92600  جنيه  إهالك آالت ومعدات .
25000  جنيه  إهالك وسائل نقل وانتقال .

3600   جنيه  إهالك عدد وأدوات .
4800   جنيه  إهالك أثاث وجتهيزات مكتبية .

كمـا بـلغت الفـوائـد املــستحقـة علـى قـروض طـويلـة األجل 13000 جـنيه ،
وإيجارات العقارات املستأجرة من الغير 14000 جنيه .

فاملطلوب :
إجراء قيود اليومية الالزمة إلثبات العمليات السابقة فى دفتر اليومية .
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 الوحدة الدراسية السابعة
املعاجلة احملاسبية للمشتريات بغرض البيع )حـ/34(

واألعباء واخلسائر )حـ/35(

األهداف :
بعد دراسة هذه الوحدة ، ينبغى أن يكون الدارس قادراً على أن :

1- يحدد املقصود بحساب املشتريات بغرض البيع.
2-يجرى قيود الالزمة إلثبات العمليات املتعلقة بغرض البيع .

3- يصف حساب األعباء واخلسائر واحلسابات املساعدة له .
4- يجرى قيود اليومية الالزمة إلثبات العمليات املتعلقة باألعباء واخلسائر .

العناصر :
1/7  املعاجلة احملاسبية للمشتريات بغرض البيع .

2/7  املعاجلة احملاسبية لألعباء واخلسائر .

أهم املفاهيم :
1- املشتريات بغرض البيع .

2- األعباء واخلسائر .





115النظام احملاسبى املوحد

الوحدة الدراسية السابعة
املعاجلة احملاسبية للمشتريات بغرض البيع )حـ/34(

واألعباء واخلسائر

1/7 املعاجلة احملاسبية للمشتريات بغرض البيع )حـ 34( :
1/1/7 وصف حساب املشتريات بغرض البيع رقم )34( :

يتمثل ذلك احلسـاب فى املشتريات من البضائع التى يتم شراؤها بغرض بيعها
بحالتها دون إجراء عمليات صناعية عليها .

2/1/7 التسجيل احملاسبى لعمليات املشتريات بغرض البيع:
يتـم جعل هذا احلـساب مـدينـاً بقيمـة البضـائع املشـتراة مـن أجل إعادة بـيعها

بحالتها التى مت شراؤها عليها .

مثال تطبيقى)1( :
بلغت قيمة املشتريات من إحدى شركات قطاع األعمال العام 528000 جنيه،
ومن إحدى شركات القـطاع اخلاص 420000 جنيه ، وذلك بغرض إعادة بيعها إلى
العمالء دون إجـراء أية عمليـات إضافية علـى املنتجات املـشتراة ، ومت سداد %30

من قيمة املشتريات من قطاع األعمال ، 60% من مشتريات القطاع اخلاص.

واملطلوب :
إجراء قيود اليومية الالزمة إلثبات العملية السابقة .
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دفتر اليومية

بيــــــــــان له منه

من حـ/ مشتريات بغرض البيع
إلى مذكورين
حـ/ موردين

حـ/ حسابات دائنة للشركات
التابعة

)قيمة مشتريات بغرض البيع من موردى
قطاع أعمال عام وخاص(

من مذكورين
حـ/ موردين

حـ/ حسابات دائنة للشركات التابعة
إلى حـ/ نقدية بالبنوك وبالصندوق
حـ/ حــســـابـــات

جارية بالبنك
)سداد 30% من قيمة املستحق لقطاع
األعمال العام و60% من قيمة املستحق

للقطاع اخلاص(

420000
528000

410400

948000

252000
158400

الدليل
املوحد

34

281
283

281
283
19

193
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احلسابات املساعدةاحلساب الرئيسى

351
352
353
354
355
356
357
358
359

أعباء وخسائر35
مخصصات )بخالف اإلهالك(

ديون معدومة
خسائر بيع أوراق مالية
أعباء وخسائر متنوعة

خسائر فروق العملة
مصروفات سنوات سابقة

خسائر رأسمالية
خسائر غير عادية

ضرائب الدخل

اسم احلساب

2/2/7 وصف وتعريف حساب رقم )35( وحساباته املساعدة:
351 حساب مخصصات بخالف اإلهالك :

ويتم تدعيم هذا احلساب من املصادر التالية :
- الزيادة فى مخصصات هبوط أسعار اخملزون .

- الزيادة فى مخصص هبوط أسعار أوراق مالية .
- الزيادة فى مخصص ديون مشكوك فى حتصيلها .

- الزيادة فى الضرائب املتنازع عليها .
- الزيادة فى حساب مخصص املطالبات واملنازعات .

ويتم إجراء تسوية جردية لهذه احلسـابات تبعاً لألرصدة السابقة لها ؛ ويعنى

2/7 املعاجلة احملاسبية لعمليات األعباء واخلسائر )حـ/35( :
1/2/7 الدليل احملاسبى لألعباء واخلسائر )حـ/35( :



النظام  احملاسبى املوحد 118

Income "ذلك أن هـذه احلـسـابـات قــد تعـتبــر دائنـة وحـســاب "ملـخص الــدخل
Summary  مـديناً )حـسابات قـائمة الـدخل )29( بقيمة الـزيادة فى أرصـدتها -
ويتـم تسجيـل عكس ذلك فـى حالـة تخفيـض هذه األرصـدة عن أرصـدة آخر الفـترة
التى يتم إظهـارها بامليزانيـة العمومية )املركـز املالى( للشركـة. مع مراعاة استخدام
حساب إيرادات وأرباح أخرى )حـ/44( - فيما عدا مخصص هبوط أسعار اخملزون
، وذلك ألنه ال يتم تـكوين ذلك اخملـصص إال فى حـالة انخفـاض سعر التـكلفة عن

سعر البيع.

مثال تطبيقى )2( :
قــامت إحـدى شـركــات قطــاع األعمـال العـام فـى 2003/6/30 بـتكــوين

اخملصصات التالية - وذلك ألغراض إعداد القوائم املالية للشركة :
15000 مخصص ديون مشكوك فيها .

12000 مخصص ضرائب متنازع عليها .
18000 مخصص املطالبات واملنازعات عن قضايا مرفوعة ضد الشركة .

هذا ، ومت تقييم اخملزون من اإلنتاج التام فى 2001/6/30 مببلغ 840000
جنيه )بسعر السوق( بينما يبلغ سعر التكلفة لهذه البضاعة 925000 جنيه .

وكانت أرصدة حسابات اخملصصات فى 2000/7/1 على الوجه التالى :

مخصص ديون مشكوك فيها   12000

مخصص ضرائب متنازع عليها 10000

فاملطلوب :
إجراء قيود اليومية الالزمة إلثبـات خسائر وأعباء اخملصصات األخرى بخالف

اإلهالك .
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بيــــــــــان له منه

من حـ/ أعباء وخسائر
حـ/ مخصصات بخالف اإلهالك

إلى مذكورين
حـ/ مخصص هبوط أسعار

مخزون إنتاج تام
حـ/ مخصص ديون مشكوك فى

حتصيلها
حـ/ مخصص ضرائب متنازع عليها
حـ/ مخصص املطالبات واملنازعات
)قيمة أعباء وخسائر الزيادة فى تكوين
اخملصصات للعام املنتهى فى 6/30/

)2001

85000

3000

2000
18000

108000

الدليل
املوحد

35
351

263

266

267
268

دفتر اليومية

مثال تطبيقى )3( :
كـانت أرصدة حـسابـات اخملصـصات األخـرى بخالف اإلهالك كمـا يظهـرها

دفتر األستاذ فى 2003/7/1 على الوجه التالى :
65000  مخصص ديون مشكوك فيها .

12500  مخصص هبوط أسعار أوراق مالية .
25000  مخصص الضرائب املتنازع عليها .

17800  مخصص املطالبات واملنازعات .

ولقد قررت الشركـة إجراء دراسة متعمقة ألرصـدة اخملصصات وذلك بغرض
تقـديـر أرصـدتهـا عن الـسنـة املـنتهيـة فـى 2004/6/30 ، ولقـد تقـدمت جلنـة
اخملصصات بـاملقترحـات التاليـة والتى أقرهـا مجلس اإلدارة فى جلـسته املنعقدة

فى 2003/7/1 :
- 53000  جنيه مخصص ديون مشكوك فيها .

- 10000 جنيه مخصص هبوط أسعار أوراق مالية .
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18000  جنيه مخصص الضرائب املتنازع عليها .

22500  جنيه مخصص املطالبات واملنازعات

فاملطلوب :
إجـراء قيود اليـومية الالزمـة لتسـوية حسـابات اخملصـصات بخالف اإلهالك

عن السنة املنتهية فى 2004/6/30 .
دفتر  اليومية

3/2/7  وصف احلسابـات املساعدة األخرى حلسـاب األعباء واخلسائر )حـ/
: )35

352 - حساب ديون معدومة :
ويتم حتميل هـذا احلساب بالـديون التى يثبـت قانوناً إعـدامها نتيجة إفالس

بيــــــــــان له منه

من حـ/ أعباء وخسائر
حـ/ مخصصات بخالف اإلهالك

إلى حـ/ مخصصات
حـ/ مخصص املطالبات واملنازعات
)إثبات قيمة الزيادة التى أقرها مجلس اإلدارة

فى مخصص املطالبات واملنازعات(

من حـ/ مخصصات
12000 حـ/ مخصص ديون مشكوك فى

حتصيلها
2500 حـ/ مخصص هـبوط أسعار األوراق

املالية
7000 حـ/ مخصص الضرائب املتنازع عليها

إلى حـ/ مخصصات انتفى الغرض منها
)قيمة التخفيض فى اخملصصات األخرى

بخالف اإلهالك(

4700

21500

4700

21500

الدليل
املوحد

35
351
26

268

26
266

265

267
441
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العمالء املدينـني بها ، ويجعل هذا احلسـاب مديناً بقيمـة الديون املعدومـة التى تزيد
عن رصيـد مخصـص الديـون املشـكوك فـى حتصيـلها . وهـذا يعنـى أنه يجعل حـ/
الـديون املعدومـة مدينـاً بقيمة الـديون التـى يتم إعدامهـا خالل الفترة )أو فـى نهاية
الفتـرة( على أن يقفـل حـ/ الديون املـعدومة فـى حـ/ مخصص الـديون املشـكوك فى
حتصيلها حتى يصل رصيـد ذلك اخملصص إلى الصفر، وما يتبقى من ديون معدومة

بعد ذلك يظهر كرصيد حلساب الديون املعدومة فى نهاية الفترة.

353 - حساب خسائر بيع أوراق مالية :
ويتم إدراج كافة اخلـسائر الناجتـة عن بيع األوراق املالية بـأقل من تكلفتها فى

اجلانب املدين من ذلك احلساب .

354 - أعباء وخسائر متنوعة :
ويشمل ذلك احلساب مجموعة من احلسابات الفرعية وهى :

3541 - خسائر بيع مخلفات : ويتم حتمـيل ذلك احلساب بقيمة الفرق الناجت
عن املقارنة بني القيمة الدفترية للمخلفات التشغيلية وبني القيمة البيعية لها .

3542 - خسـائر بيع خـامات ومـواد وقطع غيـار : ويتم حتـميل هذا احلـساب
بالفرق بني القيمة البيعية لبعض اخلـامات وقطع الغيار ، وبني تكلفتها - وذلك فى

حالة زيادة تلك التكلفة عن القيمة البيعية لها.

3543 - تـعويضـات وغرامـات : وتتمثل فـى قيمـة التعويـضات والغـرامات
التى تستحق علـى الشركة أو املنشـأة للغير ، سواء كان ذلك مبـوجب عالقة تعاقدية

، أو بحكم نهائى صادر ضد الشركة.

3544 - تـبرعـات وإعانـات : ويتـم حتميـل ذلك احلسـاب بقيمـة التبـرعات
املمنوحة من املنشأة للغير .

355 - خسائـر فروق العملـة : يقفل فى هـذا احلساب الـرصيد املـدين حلساب
موازنة تقلبـات أسعار العمالت األجنبية فى تاريخ إعـداد القوائم املالية والذى يدرج
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ضمن حسـاب - حسابـات دائنة أخـرى )حـ/ 289( وترحل إليه الفـروق التى تـنشأ
بني سعـر العملـة فى تـاريخ االستخـدام وسعرهـا فى تـاريخ احلصـول عليهـا ، وكذا
الفـروق املدينـة والدائـنة النـاجتة عـن إعادة تقيـيم األرصدة مـن األصول وااللتـزامات

ذات الطبيعة النقدية فى تاريخ إنتهاء السنة املالية .
356 - مصروفات سنوات سابقة :

ويـتم جعل ذلك احلساب مديناً بقيمة املصـروفات التى يتم سدادها أو تتحملها
الشـركة خالل السنـة املالية احلـالية ، وتخص هـذه املصروفـات فترة أو فتـرات مالية

سابقة .
357 - خسائر رأسمالية :

وتتمثل فى اخلسائر الـناجتة عن بيع أصل من األصول الثابتة أو التعويض عنه
بأقل من قيمته الدفترية .

358 - خسائر غير عادية :
ويتم حتـميل ذلك احلسـاب باخلـسائـر الناجتـة عن أحداث أو معـامالت تختلف
بشكل واضح عن األنـشطة العادية للمنـشأة ، ومن غير املتوقع تكـرر حدوثها بصفة
دورية أو منتظمة ، ومن أمثلتهـا اخلسائر الناجتة عن الـزاللزل والسيول وأية كوارث
طبيعية ، واخلـسائر النـاشئة نتيجـة اختالس النقديـة ، أو تلك التى تـلحق باألصول
نتيجة احلـريق أو السطو ، والعجز غير الطبيعـى فى اخملزون الذى لم يحدد املتسبب

عنه مع عدم وجود تأمني أو عدم كفاية مبلغه ، والهالك الطارئ لألصول الثابتة .
هـذا ، ويتم حتميل ذلـك احلساب فـى اجلانب املـدين منه بكـافة مبـالغ اخلسـائر

غير العادية التى تتحمل بها الشركة  خالل الفترة .
359 - ضرائب الدخل :

وتشتمل الضـرائب على أرباح شـركات األموال ، وعلى رؤوس األمـوال املنقولة
وغيـرها من أنـواع الضرائب الـتى تتحمـل بها الشـركة ، هـذا ويتحدد مـبلغ ضرائب
الدخل بعد إعـداد قائمة الدخل قبل الضـرائب ، وطبقاً ملا تسفـر عنه هذه القائمة من

دخل صافى للشركة عن كل فترة مالية على حدة .
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مثال تطبيقى )4(:
متت العمليات التاليـة بإحدى شركات قطاع األعمال العام وذلك خالل الثالثة

أشهر املنتهية فى 2003/6/30 :
1- تـسلمت الشـركة إعالنـاً من إحدى احملـاكم التجـارية يفيـد إعالن إفالس أحد
العمالء مـن القطـاع اخلـاص ، وكـان مـستحقـاً عليـه 45000 جنيـه ، ويتم
حتديد مـا يخص ديون التفليسة وفى حدود مـتحصالت األصول املباعة ملنشأة

ذلك العميل 0.3 جنيه لكل واحد جنيه من الديون املستحقة عليه .
2- مت بيـع جزء من األسهم اململـوكة للشـركة واملسجلـة فى بورصـة األوراق املالية
مببلغ 165000 جـنيه - بينـما بلـغ رصيدهـا الدفتـرى 190000 جنيه ، ومت

إيداع القيمة فى حساب جارى الشركة لدى البنك .
3- مت بيع مخلفـات املواد اخلام مببلغ 12500 جـنيه وتكلفتها 15200 جنيه ومت

حتصيل القيمة بشيك .
4- طلبت إحدى شـركات  قطاع األعمـال األخرى والتابعـة لذات الشركـة القابضة
شراء خـامات قـيمتهـا 185000 جنـيه وقطع غـيار قـيمتهـا 46800 جنيه
وتبلغ تكلفة اخلامات 200000 جنيه ، وتكلفة قطع الغيار 87200 جنيه .
5- مت الفصل النهائـى فى إحدى القضـايا املرفـوعة ضد الـشركة وحتملـت الشركة
مبوجـب احلكم الصـادر من احملكـمة تعـويضـات قيمتهـا 18500 جنيه ، ومت

سداد نصف القيمة بشيك مسحوب على حساب الشركة لدى البنك .
6- قدمت الشركة تبرعات إلحدى اجلمعيات اخليرية قيمتها 3600 جنيه نقداً .

7- بلغت خسائر فروق العملة عن الفترة 46700 جنيه .
8- سددت الـشركـة مبلغ 6200 جنـيه مقابل فـروق فواتـير الكهـرباء عن الـسنة

املنتهية فى 2002/6/30 .
9- مت بيع إحـدى آالت مصـانـع الشـركـة مببلغ 65000 والـتكلفـة األصليـة لهـا

142000 جنيه ، وبلغ رصيد مخصص إهالك هذه اآللة 18500 جنيه .
10- تلف جـزء من مخـزون اإلنتـاج التـام بالـشركـة بلغت تكلفـته 75200 جنيه
وذلك نـتيجة تـسرب مـياه األمطـار إلى اخملـازن وال توجـد قيمـة بيعيـة لذلك

اخملزون .
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بيــــــــــان له منه

من حـ/ ديون معدومة
إلى حـ/ عمالء

)إثبات الديون املعدومة خالل الفترة(

من مذكورين
حـ/ خسائر بيع أوراق مالية 

حـ/ النقدية بالبنوك وبالصندوق
إلى حـ/ استثمارات فى أسهم فى

شركات أخرى
)بيع جزء من أسهم إحدى

الشركات املساهمة(

من مذكورين
حـ/ خسائر بيع مخلفات

حـ/ النقدية بالبنوك وبالصندوق
إلى حـ/ مخزن اخمللفات واخلردة

)بيع مخلفات مواد خام(

13500

190000

15200

13500

25000

165000

2700

12500

الدليل
املوحد

352
171

353
19

134

3541
19

1615

11- بلغت ضـرائب الـدخل عن الـسنـة املنـتهيـة فـى 2003/6/30 - ومن واقع
اإلقـرار الضـريبـى الذى مت تـقدميـه إلى مـأموريـة ضرائـب الشـركات املـساهـمة

285000 جنيه .

فاملطلوب :

تسجيل العمليات السابقة فى دفتر يومية الشركة .

دفتر اليومية
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)تابع( دفتر اليومية

بيــــــــــان له منه

من مذكورين
حـ/ حسابات مدينة لدى الشركات

التابعة
حـ/ خسائر بيع خامات وقطع غيار

إلى مذكورين
حـ/ مخزن اخلامات

حـ/ مخزن قطع الغيار واملهمات
)بيع مواد خام وقطع غيار بخسائر(

من حـ/ تعويضات وغرامات
إلى حـ/ مصروفات مستحقة السداد

من حـ/ مصروفات مستحقة السداد
إلى حـ/ نقدية بالبنوك وبالصندوق
)سداد تعويضات بحكم نهائى(

من حـ/ تبرعات وإعانات
إلى حـ/ نقدية بالبنوك وبالصندوق

حـ/ نقدية بالصندوق
)سداد تبرعات نقداً(

من حـ/ خسائر فروق العملة
إلى حـ/ نقدية بالبنوك وبالصندوق

)إثبات خسائر فروق العملة(

من حـ/ مصروفات سنوات سابقة
إلى حـ/ نقدية بالبنوك وبالصندوق

)مصروفات كهرباء عن سنوات سابقة(

200000
87200

18500

9250

3600

46700

6200

231800

55400

18500

9250

3600

46700

6200

الدليل
املوحد

173
3542

1611
1616

3543
286

286
19

3544
19

194

355
19

356
19



النظام  احملاسبى املوحد 126

)تابع( دفتر اليومية

بيــــــــــان له منه

من مذكورين
حـ/ خسائر رأسمالية

حـ/ نقدية بالبنوك والصندوق
حـ/ مخصص إهالك آالت ومعدات

إلى حـ/ آالت ومعدات
)بيع آلة بخسائر رأسمالية(

من حـ/ خسائر غير عادية
إلى حـ/ مخزن اخلامات

)تلف جزء من اخلامات نتيجة األمطار(

من حـ/ ضرائب الدخل
إلى حـ/ حسابات دائنة للمصالح والهيئات

حـ/ مصلحة الضرائب العامة
)قيمة ضرائب الدخل عن السنة املنتهية

فى 2003/6/3(

142000

75200

285000

58500
65000
18500

75200

285000

الدليل
املوحد

357
19

2613
113

358
1611

359
284

2843
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ملخص

@  يتمثل حـساب املشـتريات بغـرض البيع فى املـشتريات مـن البضائع
التى يتم شراؤها بغرض بيعها بحالتها دون إجراء عمليات صناعية

عليها .

@  يـتضمن حـساب األعـباء واخلـسائـر العديـد من احلـسابـات الفرعـية
وتتمثل فيما يلى :

- مخصصات بخالف اإلهالك .
- ديون معدومة .

- خسائر بيع أوراق مالية .
- أعباء وخسائر متنوعة .

- خسائر فروق العملة .
- مصروفات سنوات سابقة .

- خسائر رأسمالية .
- خسائر غير عادية .

- ضرائب الدخل .

@  يتضمن حساب أعباء وخسائر متنوعة احلسابات الفرعية التالية :
- خسائر بيع مخلفات .

- خسائر بيع خامات ومواد وقطع غيار .
- تعويضات وغرامات .

- تبرعات وإعانات .
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أسئلة على الوحدة الدراسية السابعة

س1: وضح املقصود بحساب املشتريات بغرض البيع .
س2: صف حـساب األعـباء واخلـسائـر وأهم احلسـابات املـساعـدة والفرعـية الـتى

يشتمل عليها .

التطبيق األول

بلـغت قـيمــة املــشتــريـــات من إحــدى شــركــات قـطـــاع األعمــال العــام
1056000جنـيه، ومن إحـدى شـركـات الـقطـاع اخلــاص 840000 جنـيه وذلك
بغرض إعـادة بيعها إلـى العمالء دون إجراء أيـة عمليـات إضافيـة على املـنتجات
املـشتـراة ومت سـداد 30% مـن قيمـة املـشتـريـات مـن قطـاع األعمـال ، 60% من

مشتريات القطاع اخلاص.

واملطلوب :
إجراء قيود اليومية الالزمة إلثبات العملية السابقة .

التطبيق الثانى

قـامت إحـدى شـركــات قطـاع األعمـال العـام فــى 2004/6/30 بتكـوين
اخملصصات التالية - وذلك ألغراض إعداد القوائم املالية للشركة :

30000 مخصص ديون مشكوك فيها .
24000 مخصص ضرائب متنازع عليها .

36000 مخصص املطالبات واملنازعات عن قضايا مرفوعة ضد الشركة .
هــذا ، ومت تـقيـيم اخملــزون مـن اإلنتـــاج التــام فــى 2001/6/30 مبـبلغ
1680000 جـنيه )بـسعـر الـسـوق( بيـنمـا يـبلغ سعـر الـتكلفـة لهـذه الـبضـاعـة

1850000جنيه .
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وكانت أرصدة حسابات اخملصصات فى 2000/7/1 على الوجه التالى :

مخصص ديون مشكوك فيها   24000

مخصص ضرائب متنازع عليها 20000

فاملطلوب :
إجـراء قيـود اليـوميـة الالزمـة إلثبـات خسـائر وأعـباء اخملـصصـات األخرى

بخالف اإلهالك .

التطبيق الثالث

كانـت أرصدة حـسابـات اخملصـصات األخـرى بخالف اإلهالك كمـا يظهـرها
دفتر األستاذ فى 2003/7/1 على الوجه التالى :

130000  مخصص ديون مشكوك فيها .
25000  مخصص هبوط أسعار أوراق مالية
50000  مخصص الضرائب املتنازع عليها

35600  مخصص املطالبات واملنازعات

ولقـد قررت الشركـة إجراء دراسة مـتعمقة ألرصدة اخملـصصات وذلك بغرض
تقـديـر أرصـدتهـا عن الـسنـة املـنتهيـة فـى 2003/6/30 - ولقـد تقـدمت جلنـة
اخملصصات باملقترحـات التالية - والتى أقرهـا مجلس اإلدارة فى جلسته املنعقدة

فى 2003/7/1 :
- 106000  جنيه مخصص ديون مشكوك فيها .

- 20000   جنيه مخصص هبوط أسعار أوراق مالية .
- 36000   جنيه مخصص الضرائب املتنازع عليها .

- 25000  جنيه مخصص املطالبات واملنازعات
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فاملطلوب :
إجـراء قيود اليـومية الالزمـة لتسـوية حسـابات اخملصـصات بخالف اإلهالك

عن السنة املنتهية فى 2001/6/30 .

التطبيق الرابع
متت العمليات التالية بإحـدى شركات قطاع األعمال العام وذلك خالل الثالثة

أشهر املنتهية فى 2003/6/30 :
1- تـسلمت الشـركة إعالنـاً من إحدى احملـاكم التجـارية يفيـد إعالن إفالس أحد
العمالء مـن القطـاع اخلـاص ، وكـان مـستحقـا عليـه 90000 جنيـه ، ويتم
حتديد ما يخص ديـون التفليسة وفى حدود متحـصالت األصول املباعة ملنشأة

ذلك العميل 0.6 جنيه لكل واحد جنيه من الديون املستحقة عليه .
2- مت بيع جزء مـن األسهم اململوكـة للشركـة واملسجلة فـى بورصة األوراق املـالية
مببلغ 130000 جـنيه - بينـما بلـغ رصيدهـا الدفتـرى 380000 جنيه ، ومت

إيداع القيمة فى حساب جارى الشركة لدى البنك .
3- مت بيع مخلفات املـواد اخلام مببلغ 25000 جنيـه وتكلفتها 30400 جنيه ومت

حتصيل القيمة بشيك .
4- طلبت إحدى شـركات  قطاع األعمـال األخرى والتابعـة لذات الشركـة القابضة
شراء خـامات قـيمتهـا 370000 جنـيه وقطع غـيار قـيمتهـا 93600 جنيه
وتبلغ تكلفة اخلامات 400000 جنيه ، وتكلفة قطع الغيار 174400 جنيه.
5- مت الفصل النهـائى فى إحـدى القضايـا املرفوعـة ضد الشـركة وحتملت الـشركة
مبوجـب احلكم الصـادر من احملكمـة تعويـضات قـيمتهـا 37000 جنيه ، ومت

سداد نصف القيمة بشيك مسحوب على حساب الشركة لدى البنك .
6- قدمت الشركة تبرعات إلحدى اجلمعيات اخليرية قيمتها 7200 جنيه نقداً .

7- بلغت خسائر فروق العملة عن الفترة 93400 جنيه .
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8- سـددت الشركـة مبلغ 12400 جنيه مـقابل فروق فـواتير الـكهرباء عـن السنة
املنتهية فى 2001/6/30 .

9- مت بيع إحـدى آالت مصـانع الـشركـة مببـلغ 130000 والتكلفـة األصلـية لـها
284000 جنيه ، وبلغ رصيد مخصص إهالك هذه اآللة 37000 جنيه .

10- تلف جـزء من مخـزون اإلنتـاج التـام بالـشركـة بلغت تكلفـته 75200 جنيه
وذلك نـتيجة تـسرب مـياه األمطـار إلى اخملـازن وال توجـد قيمـة بيعيـة لذلك

اخملزون .
11- بلغت ضـرائب الــدخل عن الـسنـة املنـتهيـة فــى 2003/6/30 ومن واقع
اإلقرار الـضريـبى الـذى مت تقدميه إلـى مأمـورية ضـرائب الشـركات املـساهـمة

570000 جنيه .
فاملطلوب :

تسجيل العمليات السابقة فى دفتر يومية الشركة .
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الوحدة الدراسية الثامنة
املعاجلة احملاسبية لعمليات حساب تكلفة اإلنتاج )حـ/36(

األهداف :
بعد دراسة هذه الوحدة ، ينبغى أن يكون الدارس قادراً على أن :

1- يذكر ماهية حساب تكلفة اإلنتاج .

2- يشرح الدورة احملاسبية التى متر بها عملية حساب تكلفة اإلنتاج .

3- يحدد مكونات الدليل احملاسبى حلساب تكلفة اإلنتاج .

4- يقوم باملعاجلة احملاسبية لعمليات حساب تكلفة اإلنتاج .

5- يفرق بني طـريقتى اجلرد الـدورى واجلرد السنـوى فى املعاجلـة احملاسبية
لعمليات حساب تكلفة اإلنتاج .

العناصر :
1/8  تعريف حساب تكلفة اإلنتاج .

2/8  الدورة احملاسبية حلساب تكلفة اإلنتاج .

3/8  الدليل احملاسبى حلساب تكلفة اإلنتاج .
4/8  املعاجلة احملاسبية لعمليات حساب تكلفة اإلنتاج .

أهم املفاهيم :
حساب تكلفة اإلنتاج .
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الوحدة الدراسية الثامنة
املعاجلة احملاسبية لعمليات حساب تكلفة اإلنتاج )حـ/36(

1/8 تعريف حساب تكلفة اإلنتاج :
ويشمل ذلك احلسـاب كافة عـناصر التـكاليف اخلاصـة مبراكز اإلنتـاج ومراكز
اخلـدمات اإلنـتاجيـة . وتشـمل هذه الـعناصـر - عنصـر اخلامـات واملواد ، الـوقود
والقوى احملركـة ، قطع الغيار ، وكافة عناصر التكاليف األخرى من أجور صناعية
وتكاليف أخـرى . ويتم تقسيم هـذه التكاليف طبقـاً للتقسيم الـوارد لهذا احلساب

بالدليل احملاسبى .

كـما تـشمل تكلـفة املـواد والتـى تعتبـر من تكـاليف اإلنـتاج مـواد التعبـئة
والتغليف والتى تـصرف من اخملازن للمنـتج أثناء تصنيعه علـى خطوط اإلنتاج -
مـثل أوراق التـغليف الـداخلــى للمـنتج ، وزجـاجــات وأمبـوالت تعـبئـة الـدواء ،

وزجاجات تعبئة املياه املعدنية واملياه الغازية والعطور .

2/8 الدورة احملاسبية حلساب تكلفة اإلنتاج )حـ/36( :
يرتبط الدليل احملاسبى حلساب تكلفة اإلنتاج بعناصر املصروفات والتكاليف
والتـى يتم توجيههـا توجيهاً محـاسبياً وذلك ألغراض الـتسجيل فى دفتـر اليومية
والترحيل إلـى حسابـات دفتر األستـاذ العام واملسـاعد ، وإعـداد موازين املـراجعة
اإلجمـاليـة والفـرعيـة - كمــا يتم تـوجيه هــذه احلسـابــات )حسـاب املصـروفـات
والتكـاليف تـوجيهـاً وظيفيـاً - وذلك تبعـاً الستفـادة كل وظيفـة ممثلـة فى "مـركز
تكلفة" - من كل عنصـر من عناصر هـذه احلسابات . وعلـى ذلك ، فإن التسجيل
احملـاسبـى يـتصف بـأنه تـسجـيل إجمـالـى ألغـراض استخـراج أرصـدة احلسـابـات
النوعية لعناصر املصروفات والتكاليف وتسجيل حتليلى ألغراض استخراج أرصدة

حسابات مراقبة تكاليف مراكز اإلنتاج واخلدمات .
ومما هـو جدير بالذكر - أنـه إذا كان نظام االندماج بني نظـام احلسابات املالية
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وحسابات التكاليف - والذى حققته التعديالت التى طرأت على الدليل احملاسبى
ودورة التـوجيـه احملاسـبى - قـد حقق دوره فيمـا يتعلـق بإنـشاء حـساب مـستقل
لتكلفة اإلنتاج إال أنه البـد من التفرقة بني األرصدة التى يتم توجيهها إلى حساب
تكلفة اإلنتـاج بحيث ال تشتـمل أرصدة حسابـات املصروفات والـتكاليف على أى
ضيـاع أو إسراف ال يعد مـن عناصر التـكاليف التى يـشتمل عليها حـساب تكلفة
اإلنتاج - بل البـد من توجيه قيمة اإلسـراف فى استخدام اخلامـات أو العمالة إلى

حساب اخلسائر غير العادية )حـ/358( .
وعلـى ذلك ، فإن التوجيه احملاسبى التحليلى حلساب تكلفة اإلنتاج )36(-
البد وأن يتم عن طريق إدارة التكاليف ، وليس عن طريق إدارة احلسابات املالية-

ووفقاً لإلجراءات التالية :
أ- يتم احلصول على كافة مستندات استخدام عوامل اإلنتاج وهى :

أ/1- أذون صـرف اخلامـات واملواد مـن اخملازن - وتـسعيـر هذه األذون طـبقاً
لطـريقة متوسط التكلفـة أو أى طريقة أخرى تتنـاسب مع ظروف املنشأة

وذلك بغرض حتديد التكاليف املباشرة لإلنتاج .
أ/2- كشـوف حصـر وحتمـيل عنـاصــر التكـاليف األخــرى )التكـالـيف غيـر
املبـاشـرة( مثل الـوقـود والقـوى احملـركـة ، وإهالك اآلالت واملعـدات ،
وإهالك األصـول الثـابتـة األخـرى التـى تـستفيـد من خـدمـاتهـا مـراكـز
اإلنتـاج ومـراكـز اخلـدمـات اإلنتـاجيــة - ويتم تـوزيع تكـاليف مـراكـز

اخلدمات على مراكز اإلنتاج باستخدام أسس التوزيع املالئمة .
أ/3- إعــداد كشـوف حصـر وحتليل عـنصـر األجـور ، مع الفـصل بني األجـور
املنـصرفة على املـنتجات )األجور املبـاشرة( . واألجور العامـة واملنصرفة

على مركز التكلفة بصفة عامة )األجور غير املباشرة( .
أ/4- حتميل األجـور غير املبـاشرة ، واملـواد غير املبـاشرة علـى مراكـز اإلنتاج

واخلدمات .
أ/5- حتـميل إجمالـى تكاليف مـراكز اخلدمـات اإلنتاجيـة على مراكـز اإلنتاج
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بنسبة التكاليف املباشرة لكل مركز من مراكز اإلنتاج .
أ/6- احتساب معدالت حتميل التكاليف غير املباشرة ملراكز اإلنتاج .

أ/7- إعداد تقـارير تكاليف املنـتجات من واقع استفادة كل مـنتج من عناصر
التكاليف املباشرة وغير املباشرة .

ولقد أردنـا فى اجلزء السـابق من توضيح كيـفية االستفادة مـن تطبيق مفهوم
"تكـلفة اإلنتاج" فـى إعداد بيانـات التكالـيف وبيانات احلـسابات املـالية فى ذات
الـوقت - وفى ضوء نـظام االندماج ، أمـا تفاصيل نظـام التكاليف فلـيس مجالها

هذا املرجع - إمنا يتم التعرض لها فى مرجع مستقل .
وينـصب التركيز فـى هذا اجلزء على إجـراءات استخراج رصيد حـساب تكلفة
اإلنتاج )حـ/36( فى ضـوء النظام احملاسبـى املوحد - وطبقـاً للتعديالت الصادرة

فى القرار رقم 204 لسنة 2001 .
3/8 الدليل احملاسبى حلساب تكلفة اإلنتاج :

يتكون الدليل احملاسبى حلساب تكلفة اإلنتاج )وكما هو موضح فى الصفحة
التالية( من مجموعة متباينة من عناصر التكاليف .  

وعلـى الرغم مـن أن هذا التبـويب أدخل ألول مرة الـتبويب الـوظيفى لعـناصر
املصـروفات فـى الدلـيل احملاسـبى - والـذى لم يكـن موجـوداً من قـبل فى الـدليل
احملاسـبى القـدمي - إال أنه سوف يـؤدى إلى حـدوث بعض االرتبـاك فى اإلدارات
املاليـة عندما نقوم بتحليل املصـروفات النوعية )خامـات وأجور ومصروفات( على
وظـائف اإلنتـاج والتسـويق واألنشـطة اإلداريـة والتـمويلـية ، وذلـك بسبـب تكرار
استخـدام نفس املسمـيات على الـرغم من اختالف الرمـز اخلاص بتلك احلـسابات ،
فعلـى سبيـل املثال جنـد أن الدلـيل احملاسـبى املعـدل تضمن احلـساب رقم )311(
حتـت مسمـى خامـات ومدخـالت إنتاج ضـمن حسـاب خامـات ومواد ووقـود وقطع
غـيار )31( ، وفـى نفس الـوقت جنـد أن نفس احلـساب أعـطى لـه رمز آخـر وهو
)3611( ضمـن حسـاب خـامـات ومـواد ووقـود وقـطع غيـار )361( . واجلـدول

التالى يوضح لنا هذا التداخل فى الدليل احملاسبى .
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ومـن أجل جتنب االرتـباك الـذى قد يحـدث فى اإلدارات املـاليـة نتيجـة لهذا
التداخل نقترح إضافـة مصطلح "إنتاجيـة" فى نهاية كل نـوع من أنواع املصروفات
املتعلقة باألنـشطة اإلنتاجـية )مراكز اإلنتـاج واخلدمات اإلنتاجـية( ، وكذلك احلال

بالنسبة لنشاط التسويق واألنشطة اإلدارية والتمويلية وذلك كما يلى :
- خامات ومواد ووقود وقطع غيار إنتاجية           361

- خامات ومدخالت إنتاج            3611
- وقود وزيوت إنتاجية              3612

-
- مواد ووقود وقطع غيار تسويقية           371

الرمز الرمز بيــــــان

خامات ومواد ووقود وقطع غيار :
- خامات ومدخالت إنتاج .

- وقود وزيوت .
- قطع غيار ومهمات .
- مواد تعبئة وتغليف .

أجور :
- أجور نقدية .
- مزايا عينية .

- تأمينات اجتماعية .
مصروفات / تكاليف أخرى :

- خدمات مشتراة .

- مصروفات صيانة .
-
-
-

- إهالك واستهالك
-
-
-

31
311
312
313
314
32

321
322
323
33

331
3311
332

332

361
3611
3612
3613
3614

362
3621
3622
3623

363
3631

36311

3632
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 -
 -
-

- مواد ووقود وقطع غيار إدارية             381
 -
 -
-
-

4/8 املعاجلة احملاسبية لعمليات حساب تكلفة اإلنتاج :
تتـم عملية حتديـد تكلفة اإلنتاج فـى ضوء متطلبـات النظام احملاسـبى املوحد

والتعديالت الصادرة مبوجب القرار رقم )204( لسنة 2001 بأسلوبني هما :

Periodic Method   أسلوب اجلرد الدورى -
Prepetual Method أسلوب اجلرد املستمر -

ويـنبغـى اإلشـارة إلـى أن حـســاب تكلفـة اإلنتـاج سـوف يـدرج فـى الــدليل
احملاسبـى فى حـالة اتـباع أسلـوب اجلرد الـدورى ، أما عنـدما تتـبع املنشـأة اجلرد
املـستمر فإن هذا احلساب لن يكون موجوداً فى الدليل احملاسبى وسوف يحل محله

حساب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات املباعة .

ونود أن نشير فى هذا اجملال إلى أن شركات قطاع األعمال العام تتبع طريقة
اجلرد الدورى .

وفيمـا يلـى تـوضيح لـكيفيـة إجـراء املعـاجلـة احملـاسبيـة بـاستخـدام كل من
األسلوبني املشار إليهما ، وذلك من خالل املثال التطبيقى التالى :
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مثال تطبيقى :
قامـت إحدى شـركات قـطاع األعـمال العـام بإجنـاز العملـيات الـتالـية خالل

الثالثة أشهر املنتهية فى 2002/6/30 .
1- بلغت تكلفـة املواد اخلام املنصرفة مـن اخملازن ملراكز اإلنتاج 380000 جنيه ،

وقطع الغيار واملواد املتنوعة ملراكز اخلدمات اإلنتاجية 45000 جنيه .

2- بلغـت قيمـة اخلـدمـات املـشتـراة بـشيك علـى الـبنك 17000 جـنيه ، وقـسط
اإلهالك الصناعى عن الفترة 12500 جنيه .

3- بلـغت الضـرائب العقـارية ملـبانـى اإلنتـاج واخلدمـات اإلنتـاجيـة 720 جنيـهاً
وإيجارات األراضى الصناعية 3200 جنيه .

4- بلغت الضرائب غير املباشرة على النشاط اإلنتاجى 2800 جنيه .

فاملطلوب :
1- إجراء قـيود اليوميـة للعمليات الـسابقة فيمـا يتعلق بعالقتها بحـساب تكلفة
اإلنتـاج فقط ، والـترحـيل إلى حـساب تـكلفة اإلنـتاج وذلك طـبقاً لـطريقـتى

اجلرد الدورى ، واجلرد املستمر .
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1- التسجيل احملاسبى طبقاً لطريقة اجلرد الدورى :
دفتر اليومية

الدليل بيــــــــــان له منه

36
361
311

36
361
311

36
3635
3634
3636

335
334
336

من حـ/ تكلفة اإلنتاج
حـ/ خامات ومواد ووقود وقطع غيار

إلى حـ/ خامات ومواد ووقود وقطع غيار
)مواد خام منصرفة إلى مراكز اإلنتاج(

من حـ/ تكلفة اإلنتاج
حـ/ خامات ومواد ووقود وقطع غيار

إلى حـ/ خامات ومواد ووقود وقطع غيار
)قطع غيار منصرفة إلى مراكز اخلدمات اإلنتاجية(

من حـ/ تكلفة اإلنتاج
720 حـ/ ضرائب عقارية

3200 حـ/ إيجارات عقارات
2800 حـ/ ضرائب غير مباشرة

إلى مذكورين
حـ/ ضرائب عقارية

حـ/ إيجارات عقارات
حـ/  ضرائب غير مباشرة

)قيد حتميل املصروفات األخرى على النشاط(

380000

45000

720
3200
2800

380000

45000

6720

يالحظ أن احلسابات املـتعلقة باخملزون من اإلنتـاج التام أول وآخر املدة سوف
تقفل فى نهاية الفترة فى حـ/ تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات املباعة باإلضافة إلى

حـ/ تكلفة اإلنتاج أيضاً .
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2- التسجيل احملاسبى طبقاً لطريقة اجلرد املستمر :
دفتر اليومية

الدليل بيــــــــــان له منه

162
1611

162
1613

162

335
334
336

163
162

391
163

من حـ/ مخزون إنتاج غير تام
إلى حـ/ مخزن اخلامات

)إثبات املواد واخلامات املنصرفة للتشغيل عن
طريق زيادة مخزون اإلنتاج غير التام(

من حـ/ مخزون إنتاج غير تام
إلى حـ/ مخزن قطع الغيار واملهمات

)حتميل اخملزون من اإلنتاج غير التام بقيمة
قطع الغيار املنصرفة للتشغيل(

من حـ/ مخزون إنتاج غير تام
إلى مذكورين

حـ/ ضرائب عقارية
حـ/ إيجارات عقارات

حـ/  ضرائب غير مباشرة
)إثبات املصروفات األخرى(

من حـ/ مخزون إنتاج تام
إلى حـ/ مخزون إنتاج غير تام

)إثبات حتويل اإلنتاج غير التام
*إلى مخزن اإلنتاج التام(
من حـ/ تكلفة إنتاج الوحدات املباعة

إلى حـ/ مخزون إنتاج تام
)إثبات تكلفة إنتاج الوحدات املباعة خصماً من

**مخزون اإلنتاج التام(

380000

45000

720
3200
2800

431720

431720

380000

45000

6720

431720

431720

@ يتم إثـبات هـذا القيـد عنـد وصول إشعـار من إدارة اإلنتـاج يفيـد إمتام الـوحدات غـير
التـامة وقد افتـرضنا فى هـذا املثال أن كافـة الوحدات غيـر التامة قـد مت إمتامها خالل

الفترة .
@@ يتم إثبات هذا القـيد عند بيع املنـتجات تامة الـصنع إلى العمالء ، وقد افـترضنا فى
هـذا املثـال أنه قد مت بـيع كافـة الوحـدات املنتجـة املوجـودة مبخزن اإلنـتاج الـتام خالل

الفترة.
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ملخص

@  يشمل حساب تكلفـة اإلنتاج كافة عنـاصر التكاليف اخلاصـة مبراكز اإلنتاج
ومراكز اخلدمات اإلنتاجية وتشمل هذه العناصر ما يلى :

- اخلامات واملواد والوقود والقوى احملركة وقطع الغيار .
- األجور .

- املصروفات .

@  يتم التـوجيه احملـاسبـى التحليلـى حلسـاب تكـلفة اإلنـتاج عـن طريق إدارة
التكاليف .

@  يقفل حـساب تكـلفة اإلنتـاج فى نهـاية الفتـرة فى حـساب تكلفـة إنتاج أو
شراء الوحدات املباعة .
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أسئلة على الوحدة الدراسية الثامنة

س1: وضح املقصود بحساب تكلفة اإلنتاج .
س2: تتم الدورة احملاسبية حلساب تكلفة اإلنتاج فى الشركات اخملتلفة عن طريق

إدارة التكاليف وليس عن طريق إدارة احلسابات .
اشرح ذلك موضحا إجراءات الدورة احملاسبية حلساب تكلفة اإلنتاج .

س3: ارسـم جدوال يـوضح املـكونـات اخملتلفـة للـدليل احملـاسبـى حلسـاب تكلـفة
اإلنتاج .

التطبيق األول

فيما يلـى البيانـات التى أمكن جـمعها من إدارة التكـاليف بإحـدى شركات
قطـاع األعمال عن اخلامـات واملواد والوقـود وقطع الغيار املـستخدمة فـى النشاط

اإلنتاجى :

- خامات              600

- وقود وزيوت        120

- قطع غيار ومهمات  30

- مواد تعبئة وتغليف  24

- كهرباء ومياه        18

- أدوات كتابية       6

واملطلوب :
إجراء قيود اليومية الالزمة لتحميل تكلفة اإلنتاج بتكاليف اخلامات واملواد

والوقود وقطع الغيار باستخدام طريقة اجلرد الدورى .
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التطبيق الثانى

فيمـا يلى البـيانات الـتى أمكن جمـعها من إدارة التكـاليف بإحـدى شركات
قطاع األعمال عن األجور واملصروفات املتعلقة باألنشطة اإلنتاجية .

1- األجور :
أجور نقدية  360 - مزايا عينية  90  -  تأمينات اجتماعية  60 .

2- املصروفات :
أ- خدمات مشتراة :

مصروفات صيانة 24  -  مصروفات تشغيل لدى الغير  12 .

ب- أبحاث وجتارب 36  -  مصروفات نقل  18 .

جـ- ضرائب عقارية  36 .

د- ضرائب غير مباشرة على النشاط  30 .

واملطلوب :
إجـراء قيـود اليـوميـة الالزمـة لـتحمـيل تكلفـة اإلنتــاج بتكــاليف األجـور
واملصروفات التى تخص األنشطة اإلنتاجية علماً بأن الشركة تستخدم طريقة اجلرد

الدورى .
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الوحدة الدراسية التاسعة
املعاجلة احملاسبية لعملية حساب التكاليف التسويقية )حـ/37(

األهداف :
بعد دراسة هذه الوحدة ، ينبغى أن يكون الدارس قادراً على أن :

1- يذكر املقصود بحساب التكاليف التسويقية .
2- يوضح كيفية تبويب حساب التكاليف التسويقية .

3- يقوم باملعاجلة احملاسبية املتعلقة بحساب التكاليف التسويقية.

العناصر :
1/9  مفهوم حساب التكاليف التسويقية .
2/9  تبويب حساب التكاليف التسويقية .

3/9  اإلجراءات احملاسبية حلساب التكاليف التسويقية .

أهم املفاهيم :
حساب التكاليف التسويقية .
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الوحدة الدراسية التاسعة
املعاجلة احملاسبية حلساب

التكاليف التسويقية )حـ/37(

1/9 مفهوم حساب التكاليف التسويقية :
يـشمل ذلـك احلسـاب عنـاصـر التكـاليف اخلـاصـة بـوظيفـة الـبيع والتـوزيع -

وتشمل تلك العناصر تكلفة املواد والوقود ، واألجور ، والتكاليف األخرى .

2/9 تبويب حساب التكاليف التسويقية :
يعتبـر الدليل احملاسـبى األسلوب املالئم لـتبويب احلسـابات املساعـدة والفرعية

حلساب التكاليف التسويقية ، ويظهر الدليل احملاسبى على الوجه التالى :

الدليل احملاسبى
الفرعى

الدليل احملاسبى
املساعد

الدليل احملاسبى
الرئيسى

37
371

372

3711
3712
3713
3714
3715
3716

3721
3722

التكاليف التسويقية
مواد ووقود وقطع غيار

.... مواد ....
وقود وزيوت

قطع غيار ومهمات
مواد تعبئة وتغليف

كهرباء ومياه
أدوات كتابية

أجـور
أجور نقدية

تأمينات اجتماعية
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الدليل احملاسبى
الفرعى

الدليل احملاسبى
املساعد

الدليل احملاسبى
الرئيسى

373
3731

37311
37312
37313
37314

37315

37316

37317
37318
3732
3733
3734

3735
3736

3737
3738

تكاليف أخرى :
خدمات مشتراة
تكاليف صيانة

..............
تكاليف أبحاث

تكاليف دعاية وإعالن
ونشر وطبع وعالقات

عامة .
تكاليف نقل وانتقاالت

واتصاالت
إيجار أصول ثابتة

)بخالف العقارات(
....................
تكاليف خدمية أخرى
اإلهالك واالستهالك

...................
إيجارات عقارات

)أراضٍ ومبانٍ(
ضرائب عقارية

ضرائب غير مباشرة
على النشاط

هدايا وعينات
تالف إنتاج تام

بضائع مشتراه فى مرحلة
البيع
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3/9 املعاجلة احملاسبية حلساب التكاليف التسويقية :
يتم حتميل حـ/37 )الـتكاليف التـسويقيـة( بكافـة عناصـر التكالـيف اخلاصة
بـإجناز وظيفـتى البـيع والتوزيع - وهـى املواد والـوقود )مـواد التعبئـة والتغليف -
البـنزيـن والغاز الـطبيعـى لسيـارات نقل اإلنـتاج الـتام إلـى العمالء - وغـيرهـا من

عناصر املواد املرتبطة بوظيفة ترويج وبيع وتوزيع منتجات الشركة( .
كذلك يتـم حتميل ذلك احلساب بتكلفة التالف مـن اإلنتاج الذى يتم فى مرحلة

البيع وتقتضيه طبيعة السلعة كما هو احلال بالنسبة للمحاصيل الزراعية .
ويتم إقفال التكاليف التسويقية فى نهاية الفترة فى حساب املتاجرة .

مثال تطبيقى :
قـامت إحدى شركات قطـاع األعمال العام بإجنـاز العمليات وذلك خالل الثالثة

أشهر املنتهية فى 2003/12/31 :
1- مت سـداد مصروفـات دعايـة وإعالن قيمتهـا 12500 جنيه وذلك لتـرويج منتج

جديد أدخلته الشركة على مجموعة منتجاتها .
2- بلغـت تكلفـة مـواد تعـبئـة وتـغليف املـنتجـات املـنصـرفـة من اخملـازن لإلنتـاج

24200 جنيه .
3- وردت فاتورة الكهربـاء عن الثالثة أشهر املنتهـية فى 2003/12/31 اخلاصة

مبعارض البيع التابعة للشركة وبلغت قيمتها 2800 جنيه .
4- بلغـت تكــالـيف نقـل البـضــائع مـن مخــازن الـشــركــة إلــى مخــازن العـمالء
1450جنيهـا، كمـا بلغت مـصروفـات انتقـاالت موظفـى إدارة املبـيعات 380

جنيهاً .
5- قـامت الـشركـة بإجـراء دراسة تـسويقـية لـزيادة حجـم املبيعـات عن طـريق أحد
املكـاتب االستـشاريـة - وبلغت تكلفـة إجناز هـذه الدراسـة 12500 جنيه ومت

سداد القيمة بشيك بعد خصم 15% ضريبة مهن حرة .
6- بلغ قسط إهالك أثاث إدارة املبيعات ومعارض البيع 1300 جنيه .

فاملطلوب :
إجـراء قيود اليومية الـالزمة إلثبات العمليات الـسابقة فى دفاتـر الشركة وكذا

قيود حتميل أنشطة التسويق بعناصر املصروفات اخلاصة بها .
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دفتر اليومية
الدليل
املوحد بيــــــــــان له منه

3314
19

314
1614

315
281

3312
281

3313

284
2843
281

284
2843
281
19

مـن حـ/ مصـروفـات دعـايـة وإعالن ونـشـر
وطبع وعالقات عامة واستقبال
إلى حـ/ نقدية بالبنوك وبالصندوق

)سداد مصروفات دعاية وإعالن ونشر بشيك(

من حـ/ مواد تعبئة وتغليف
إلى حـ/ مخزون مواد التعبئة والتغليف
)مواد التعبئة والتغليف املنصرفة من اخملازن(

من حـ/ كهرباء ومياه
إلى حـ/ موردين

)إثبات فواتير الكهرباء عن الفترة(

من حـ/ مصروفات نقل وانتقاالت واتصاالت
إلى حـ/ موردين

)مصروفات نقل البضائع وانتقاالت العاملني(

من حـ/ مصاريف أبحاث وجتارب
إلى مذكورين

حـ/ حسابات دائنة للمصالح والهيئات
حـ/ مصلحة الضرائب

حـ/ املوردين
)تسجيل أتعاب الدراسة التسويقية للشركة(

من مذكورين
حـ/ حسابات دائنة للمصالح والهيئات

حـ/ مصلحة الضرائب
حـ/ املوردين

إلى حـ/ نقدية بالبنوك وبالصندوق
)سداد قيمة ضرائب املهن احلرة احملجوزة

من املنبع ومستحقات املكتب االستشارى(

12500

24200

2800

1830

1875

10625

12500

12500

24200

2800

1830

12500

1875

10625
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)تابع( دفتر اليومية
الدليل
املوحد بيــــــــــان له منه

332
261

2611

37
3714
3715

37315
37314
37313
3732

314
315

3312
3313
3314
332

من حـ/ اإلهالك واالستهالك
إلى حـ/ مخصصات إهالك

حـ/ مخصص إهالك أثاث
)قسط إهالك األثاث(

من حـ/ التكاليف التسويقية
24200 حـ/ مواد تعبئة وتغليف

2800 حـ/ كهرباء ومياه
1830حـ/ تكاليف نقل وانتقاالت

125000 حـ/ تكاليف دعاية
12500 حـ/ تكاليف أبحاث وجتارب

1300 حـ/ اإلهالك واالستهالك
إلى مذكورين

حـ/ مواد تعبئة
حـ/ كهرباء ومياه

حـ/ م.نقل وانتقاالت
حـ/ مصاريف أبحاث

حـ/ م. دعاية
حـ/ إهالك واستهالك

)حتميل عناصر التكاليف التسويقية(

1300

24200
2800
1830
12500
12500
1300

1300

55130
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ملخص
@  يـشمل حساب التكالـيف التسويقية عنـاصر التكاليف اخلاصـة بوظيفة البيع

والتوزيع، وتشمل تلك العناصر ما يلى :
- تكلفة املواد والوقود وقطع الغيار .

- األجور .
- املصروفات .

@  يحـمل حساب الـتكاليف التـسويقيـة باإلضافـة إلى ذلك بتكلفـة التالف من
اإلنتاج الـذى يتم فـى مرحلـة البيع وتقتـضيه طبيعـة السلعـة كما هـو احلال

بالنسبة للمحاصيل الزراعية .
@  يتم إقفال حساب التكاليف التسويقية فى نهاية الفترة فى حساب املتاجرة .
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أسئلة على الوحدة الدراسية التاسعة

التطبيق األول
فيمـا يلى البـيانات الـتى أمكن جمـعها من إدارة التكـاليف بإحـدى شركات
قطاع األعـمال عن اخلامـات واملواد والوقـود وقطع الغيار املـستخدمة فـى النشاط

التسويقى :

- خامات                300

- وقود وزيوت          60

- قطع غيار ومهمات   15

- مواد تعبئة وتغليف   12

- كهرباء ومياه          9

- أدوات كتابية         3

واملطلوب :
إجراء قيود الـيومية الالزمـة لتحميل النـشاط التسـويقى بتكـاليف اخلامات

واملواد والوقود وقطع الغيار .
التطبيق الثانى

فيمـا يلى البـيانات الـتى أمكن جمـعها من إدارة التكـاليف بإحـدى شركات
قطاع األعمال عن األجور واملصروفات املتعلقة باألنشطة التسويقية :

1- األجور :
أجور نقدية  180 - مزايا عينية  45  -  تأمينات اجتماعية  30 .

2- املصروفات :
أ- خدمات مشتراة :
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مصروفات صيانة 12  -  مصروفات تشغيل لدى الغير  6 .

ب- أبحاث وجتارب 18  -  مصروفات نقل  9 .

جـ- ضرائب عقارية  18 .

د- ضرائب غير مباشرة على النشاط  15 .

واملطلوب :
إجـراء قيود الـيوميـة الالزمة لـتحميل النـشاط التـسويقـى بتكـاليف األجور

واملصروفات التى تخص األنشطة التسويقية .
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الوحدة الدراسية العاشرة
املعاجلة احملاسبية حلساب املصروفات

اإلدارية والتمويلية )حـ/38(

األهداف :
بعد دراسة هذه الوحدة ، ينبغى أن يكون الدارس قادراً على أن :

1- يصف حساب املصروفات اإلدارية والتمويلية .
2- يحدد محتويات الدليل احملاسبى حلساب املصروفات اإلدارية والتمويلية .

3- يـجرى الـتسـويات احملـاسبيـة املتعلقـة بحـساب املـصروفـات اإلدارية
والتمويلية .

العناصر :
1/10  وصف حساب املصروفات اإلدارية والتمويلية .

2/10  الدليل احملاسبى حلساب املصروفات اإلدارية والتمويلية .
3/10  املعاجلة احملاسبية حلساب املصروفات اإلدارية والتمويلية .

أهم املفاهيم :
حساب املصروفات اإلدارية والتمويلية .
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الوحدة الدراسية العاشرة
املعاجلة احملاسبية حلساب

املصروفات اإلدارية والتمويلية )حـ/38(

1/10 وصف حساب املصروفات اإلدارية والتمويلية :
يتـم حتميـل ذلك احلسـاب بعنـاصر املـصروفـات التـى تنتـمى إلـى الوظـائف

اإلدارية من مواد ووقود وقطع غيار ، وتكاليف أخرى .

2/10 الدليل احملاسبى حلساب املصروفات اإلدارية والتمويلية :
يتكون ذلك الدليل من حسابات املصروفات النوعية اآلتية :

احلسابات
الفرعية

احلسابات
املساعدة

الدليل احملاسبى
الرئيسى

38

381

382

383

3811
3812
3813
3814
3815
3816

3821
3822
3823

املصروفات اإلدارية
والتمويلية

مواد ووقود وقطع غيار
..............

وقود وزيوت
قطع غيار ومهمات
...............

كهرباء ومياه
أدوات كتابية

أجور
أجور نقدية
مزايا عينية

تأمينات اجتماعية
مصروفات أخرى
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الدليل احملاسبى
الفرعى

الدليل احملاسبى
املساعد

الدليل احملاسبى
الرئيسى

3831
38311
38312
38313
38314

38315

38316

38317

38318

3832
3833
3834
3835
3836

خدمات  مشتراة
مصروفات صيانة

.................

.................
مصروفات دعاية وإعالن
ونـشــر وطـبع وعالقــات

عامة واستقبال
مـصروفـات نقل وانتـقال

واتصاالت.
إيجــار أصــول ثــابـتــة

بخالف العقارات.
خــــــدمــــــات اجلهــــــات
احلكومية واملؤسسات .
مصروفات خدمية أخرى

اإلهالك واالستهالك
فوائد

إيجار عقارات
ضرائب عقارية

ضرائب غير مباشرة على
النشاط

3/10 املعاجلة احملاسبية حلساب املصروفات اإلدارية والتمويلية:
تعتبـر مرحـلة الـتحميل اخلـاصة بـالعنـاصر الـنوعـية حلـسابـات املصـروفات
بأنـواعها اخملـتلفة علـى الوظـائف اإلدارية والتـمويليـة هى املـرحلة الـتى يتـم فيها
إنـشـاء حـســاب املصـروفـات اإلداريـة والـتمــويليـة )حـ/38( . ومتـر اإلجـراءات
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الدليل
املوحد بيــــــــــان له منه

316
16

1617

من حـ/ أدوات كتابية
إلى حـ/ مخزون

حـ/ مخزون أدوات كتابية
)قيمة األدوات الكتابية املنصرفة من اخملازن(

2050
2050

احملاسبية بذلك احلساب الرئيسى مبا يلى :
)أ( يتم حتمـيل العناصـر النوعيـة على حسـابات الـدليل احملاسبـى للمصـروفات،

وذلك سواء فى مرحلة سداد النفقة أو فى مرحلة استحقاقها .
)ب( يتم إقفـال احلسـابات النـوعية فـى احلسـاب الوظـيفى للـمصروفـات اإلدارية
والتمـويلية )حـ/38( . ويوضح املثـال التالى قيـود اليومية اخلـاصة بحساب

املصروفات اإلدارية والتمويلية .
مثال تطبيقى :

تتكون إحدى شركات قـطاع األعمال العام من قطـاعات اإلنتاج والتسويق ،
وإدارة املـوارد البـشريـة ، واملشتـريات واخملـازن ، واحلسـابات املـاليـة والتكـاليف
واملوازنات - واآلتى بيان بالعمليات التى متت بالشركة خالل شهر نوفمبر 2001:
1- يتم صرف أدوات كتابية من اخملازن لقطاع اإلنتاج مببلغ 850 جنيهاً، ولقطاع
التسويق مببلغ 240 جنيهاً، وإلدارة املوارد البشرية مببلغ 120 جنيهاً، ولقطاع
احلسـابات املـاليـة مببـلغ 430 جنيهـاً، وإلدارة التكـاليف مبـبلغ 180 جنيـهاً،

وإلدارة التكاليف واملوازنات مببلغ 230 جنيهاً .
2- بلغـت قيمـة الكهـربـاء التــى تخص اإلدارات العـامـة 420 جـنيهـاً ، ووردت
فاتـورة تزويد سيـارات القطاعـات اإلدارية بالـوقود وقيمتهـا 256 جنيهاً مت

سدادها نقداً.

فاملطلوب: إجراء قيود اليومية الالزمة إلثبات العمليات السابقة فى دفتر اليومية
دفتر اليومية
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) تابع ( دفتر اليومية
الدليل
املوحد بيــــــــــان له منه

38
3816
316

315
19

191

38
3815
315

312
19

38
3812

من حـ/ املصروفات اإلدارية والتمويلية
حـ/ أدوات كتابية

إلى  حـ/ أدوات كتابية
)حتميل تكلفة األدوات الكتابية

على وظائف اإلدارة(
من حـ/ كهرباء ومياه

إلى حـ/ نقدية بالبنوك وبالصندوق
حـ/ نقدية لدى البنك

)إثبات سداد مصروفات الكهرباء(

من حـ/ املصروفات اإلدارية والتمويلية
حـ/ كهرباء ومياه

إلى حـ/ كهرباء ومياه
)حتميل مصروفات الكهرباء واملياه

على وظائف اإلدارة(

من حـ/ وقود وزيوت
إلى حـ/ نقدية بالبنوك وبالصندوق

)سداد مصروفات الوقود(

من حـ/ املصروفات اإلدارية والتمويلية
حـ/ وقود وزيوت

إلى حـ/ وقود وزيوت
)حتميل وظائف اإلدارة العامة

مبصروفات الوقود(

960

420

420

256

256

960

420

420

256

256
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ملخص

@  يتـم حتميل حسـاب املصروفـات اإلدارية والـتمويليـة بعناصـر املصروفـات التى
تنتمى إلى الوظائف اإلدارية من مواد وقطع غيار وأجور وتكاليف أخرى .

@  تعتبر مرحلة التحميل اخلـاصة بالعناصر النوعية حلسابات املصروفات بأنواعها
اخملتلفـة على الوظـائف اإلدارية والتمـويلية هـى املرحلة الـتى يتم فيهـا إنشاء

حساب املصروفات اإلدارية والتمويلية .

@  يتم إقفال حسـاب املصروفات اإلداريـة والتمويلية فـى نهاية الفتـرة فى حساب
األرباح واخلسائر .
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أسئلة على الوحدة الدراسية العاشرة

التطبيق األول

فيما يلـى البيانـات التى أمكن جـمعها من إدارة التكـاليف بإحـدى شركات
قطـاع األعمال عن اخلامـات واملواد والوقـود وقطع الغيار املـستخدمة فـى النشاط

اإلدارى والتمويلى :

- خامات              200

- وقود وزيوت        40

- قطع غيار ومهمات  10

- مواد تعبئة وتغليف  8

- كهرباء ومياه        6

- أدوات كتابية       2

واملطلوب :
إجراء قيـود اليومـية الالزمة لـتحميل النشـاط اإلدارى والتمويلـى بتكاليف

اخلامات واملواد والوقود وقطع الغيار .
التطبيق الثانى

فيما يلـى البيانـات التى أمكن جـمعها من إدارة التكـاليف بإحـدى شركات
قطاع األعمال عن األجور واملصروفات املتعلقة باألنشطة اإلدارية والتمويلية :

1- األجور :
أجور نقدية  120 - مزايا عينية  30  -  تأمينات اجتماعية  20 .

2- املصروفات :
أ- خدمات مشتراة :
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مصروفات صيانة 8  -  مصروفات تشغيل لدى الغير  4 .

ب- أبحاث وجتارب 12  -  مصروفات نقل  6 .

جـ- ضرائب عقارية  12 .

د- ضرائب غير مباشرة على النشاط  10 .

واملطلوب :
إجراء قيـود اليومـية الالزمة لـتحميل النشـاط اإلدارى والتمويلـى بتكاليف

األجور واملصروفات التى تخص األنشطة اإلدارية والتمويلية .
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 الوحدة الدراسية احلادية عشرة
التبويب احملاسبى لعناصر اإليرادات

األهداف :
بعد دراسة هذه الوحدة ، ينبغى أن يكون الدارس قادراً على أن :

1- يحدد املقصود باإليرادات .

2- يذكـر التـبويـب احملاسـبى لعـناصـر اإليرادات وفقـا للدلـيل احملاسـبى
الصادر بالقرار رقم 204 لسنة 2001 .

3- مييز بني أنـواع اإليرادات اخملتلفـة التى ميكن أن حتـققها شركـات قطاع
األعمال العام.

العناصر :
1/11  مفهوم اإليرادات.

2/11  التبويب احملاسبى لعناصر اإليرادات.

أهم املفاهيم :
اإليرادات .
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الوحدة الدراسية احلادية عشرة
التبويب احملاسبى لعناصر اإليرادات

1/11 مفهوم اإليرادات:
يقصد باإليرادات املـبالغ التى تستحق للمنشأة خالل الفترة املالية نتيجة ملزاولة
نشاطها الرئيسى، وأية أنشطة أخرى فرعية . وعلى ذلك تتكون اإليرادات من قيمة
مبـيعات السلع واخلـدمات التـى تقدمهـا الشركـة، كما تشـمل أيضاِ قيـمة املقاوالت
التـى تنفـذها شـركات املـقاوالت، كمـا تشـمل كذلك أيـة أرباح عـرضية أخـرى مثل
أرباح بـيع األصول الثـابتة، والفـوائد واإليـرادات الناجتـة عن االستـثمارات املـالية،

وغيرها.

ويـتم االعتراف بـاإليراد وتسـجيله فى الـدفاتـر والسجـالت احملاسبيـة اعتماداً
على القواعد الواردة مبعيار احملاسبة اخلاص باالعتراف باإليراد والذى يتحقق اإليراد

فى ضوئه بناء على واقعة البيع للسلعة أو أداء اخلدمة.

2/11 التبويب احملاسبى لعناصر اإليرادات:
وفقاً للـدليل احملاسبى الصادر بالقـرار رقم 204 لسنة 2001 تبوب اإليرادات

على النحو التالى:

41- إيرادات النشاط:
يقصد بـإيرادات النشـاط تلك اإليرادات املتـولدة من مزاولـة املنشأة ألنـشطتها

الرئيسية.

ويـراعى أن تـطبق بشـأن هذه اإليـرادات ما يقـضى به املعيـار احملاسبـى اخلاص
باإليراد.

ويتضمن هذا احلساب العام احلسابات املساعدة والفرعية التالية:

411- إجمالى مبيعات إنتاج تام:
يقصـد باإلنـتاج الـتام مـا تنتـجه املنشـأة من منتجـات نهائـية، وكـذلك يعتـبر
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إنتاجـاً تامـاً املنتجـات غير الـنهائيـة التى أجـريت عليهـا عمليـات تشغيل مـعينة
جعلتهـا قابلـة للبيع بحـالتهـا كمـا ميكن أن جتـرى املنشـأة عمليـات أخرى علـيها
لتحـويلها إلى مـنتج نهائى، ويـختلف مفهوم مبيـعات اإلنتاج التـام تبعاً الختالف

نوع النشاط وذلك على النحو التالى:

بـالنسـبة لنـشاط الـصناعـة : يتمثل فـى قيمـة املبيـعات من الـسلع املصـنعة
مبوجب الفواتير حسب سعر البيع تسليم مخازن املنشأة البائعة.

بالنسبة لنشـاط املقاوالت : يتمثل فى قيمة األعمـال التامة املعتمدة التى مت
تـنفيذهـا حلسـاب الغير. ويـراعى عـند إثبـات اإليرادات املتـولدة عن هـذه األعمال

تطبيق ما يقضى به املعيار احملاسبى اخلاص بعقود اإلنشاء .

بـالنسبـة ألنشطـة اإلسكان والـتعمير واسـتصالح واستزراع األراضـى: تتحدد
الواقعة املنشئة للبيع اخلـاصة بتلك املشروعات بالتعـاقد على بيعها مع صالحيتها
للتـسليـم طبقـــاً لشـــروط التعــاقــد )ســـواء أكـانت هـــذه املشـــروعــات قـــد مت

تنفـيذهــا كليــاً أم جزئياً(.

ويتمثل إجمالى مبيعات اإلنـتاج التام من هذه املشروعـات فى قيمة مبيعات
األراضـى املـستـصلحـة واملـستـزرعـة واألراضـى اخملـصصـة لـلتعـميـر واإلسكـان

والعقارات املعدة لإلسكان.

بالنسبة لنشاط الزراعة : يتمثل فى قيمة مبيعات احملاصيل املنتجة.

البيع بالتقسيط:
يراعـى فى حالـة بيع اإلنتاج التـام بالتقـسيط أن يدرج فـى احلساب )411(
ثـمن البيع الـنقدى وكـذا نصيب األقـساط املـستحقـة السـداد من أربـاح التقـسيط
)الفـرق بني سعـر الـبيع بـالتـقسـيط وسعـر البـيع النقـدى(، مع تـأجـيل االعتـراف
بنصيـب األقساط التـى لم تستحق بعـد من هذه األربـاح وإظهاره كأربـاح مبيعات

تقسيط مؤجلة )تخص أعواماً الحقة( حساب )288(.
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4111- مردودات داخلة من مبيعات سنوات سابقة... )مدين(:
يجعل هـذا احلسـاب مديـناً بقـيمة املـردودات الداخلـة من مبـيعات الـسنوات

السابقة، ويقفل هذا احلساب فى اجلانب املدين من حساب املتاجرة.

4112- مرجتعات مبيعات... )مدين(:
يجعل هـذا احلسـاب مدينـاً بقيمـة املرجتعـات من مبـيعات العـام، ويقفل هذا

احلساب فى اجلانب املدين من حساب املتاجرة.

4113- خصم مسموح به... )مدين(:
يجعل هــذا احلـســاب مـــدينــاً بقـيمــة املـمنــوح للـعمـالء من خـصـم نقــدى
علـى املبيعـات أو خصم الكمـية املعلق علـى شرط ويقفل هـذا احلساب فـى اجلانب

املدين من حساب املتاجرة.

4114- مسموحات مبيعات... )مدين(:
يجعـل هذا احلـساب مـدينـاً بقيمـة املسـموحـات املمـنوحـة للعـمالء نظيـر ما
يعترى هذا اإلنتاج من عيوب أو عدم مطابقة للمواصفات، ويقفل هذا احلساب فى

اجلانب املدين من حساب املتاجرة.

412- إجمالى مبيعات بضائع مشتراة :
يتمـثل فى قيمة املـبيعات من البضـائع - التى تشتـرى بغرض بيعها بـاحلالة
التى اشتريت بها دون إجراء عمليات صناعية عليها - مبوجب الفواتير حسب سعر

البيع تسليم مخازن املنشأة البائعة.

ويراعى فـى حالة بـيع هذه البضـائع بالتـقسيط تطـبيق ما ورد بشـرح حساب
إجمالى مبيعات إنتاج تام )حـ/ 411(.

4121- مردودات داخلة من مبيعات سنوات سابقة... )مدين(:
يجعل هـذا احلسـاب مديـنا بقـيمة املـردودات الداخلـة من مبـيعات الـسنوات

السابقة ويقفل هذا احلساب فى اجلانب املدين من حساب املتاجرة.
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4122- مرجتعات مبيعات... )مدين(:
يجعل هـذا احلسـاب مدينـاً بقيمـة املرجتعـات من مبـيعات العـام، ويقفل هذا

احلساب فى اجلانب املدين من حساب املتاجرة.

4123- خصم مسموح به... )مدين(:
يجعل هذا احلساب مدينا بقيمة املمنوح لعمالء من خصم نقدى على املبيعات
أو خصم الـكميـة املعلق علـى شـرط، ويقفل هـذا احلسـاب فـى اجلـانب املـدين من

حساب املتاجرة.

4124- مسموحات مبيعات... )مدين(:
يجعل هذا احلسـاب مديناً بقيمة املسموحات املمنوحة للعمالء نظير ما يعترى
هـذه البضـائع من عيـوب أو عدم مـطابـقة للـمواصفـات، ويقفل هـذا احلسـاب فى

اجلانب املدين من حساب املتاجرة.

413- أرباح مبيعات تقسيط تخص العام:
يجعل هذا احلـساب دائنـاً مبا يتـحقق خالل العام مـن أرباح مبـيعات تقـسيط
مؤجلة تخص اإلنتاج التام أو البضائع املشتراة، مقابل جعل حساب أرباح مبيعات
تقسيط تخص أعواماً الحقة )حـ/288( مدينـاً بذات القيمة. ويراعى فصل أرباح
مبيعـات التقسيط احملققـة التى تخص كالً من اإلنـتاج التام والبضـائع فى حساب

فرعى مستقل.

414- خدمات مباعة :
تتمـثل فى إجـمالـى اإليرادات )ثـمن بيع اخلـدمة( الـتى حتقـقت من مبـاشرة
الـنشـاط اخلـدمـى مـثل نشـاط الفنـادق، املطـاعـم ، املسـارح ودور العـرض، النقل

واملواصالت، التخزين، النشر واإلعالن، واالستشارات... إلخ.

415- إيرادات تشغيل للغير:
تتمثل فى قيمة التشغيالت التى تتم حلساب الغير على مواد أو منتجات ال

متلكها املنشأة.
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416- عائد عقود تأجير متويلى:
يجعل هـذا احلساب دائناً مبـا يتحقق خالل العام من عائـد مؤجل خاص بعقود
التأجـير التمـويلى مقـابل تخفيض قيـمة عائـد عقود تـأجير متـويلى يخـص أعواماً

الحقة املدرج ضمن حساب - حسابات دائنة أخرى )حـ/289( بذات القيمة.

417- إيرادات النشاط األخرى:
تتمـثل فى إيـرادات النشـاط بخالف املـدرجة فـى احلسـابات الـسابقـة، ومن

أمثلة هذه اإليرادات ما يلى:-

-  اإليرادات التأمينية التى حتـقـقـهــا الهيئة القومية للتأمني االجتماعى من
اشـتـراكـات تأمـيـنـيـة وعـائـد االستثمارات وموارد الرعاية االجتماعية.

-  مقـابل حق االنتفاع السنوى بـاألراضى املقام عليها الـوحدات السكنية أو
اإلدارية التـى تقوم بـتنفيذهـا مشروعـات اإلسكان والـتعمير ويـتم بيعها

دون بيع هذه األراضى.

-  الفوائـد التى يحققها قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد نتيجة استثمار
أمواله.

-  عائـد استثمـارات فى أسهم الـذى حتصل عليهـا الشركـة القابضـة نتيجة
مـساهمتـها فى رؤوس أمـوال الشركـات التابعـة لها، ويـراعى إدراج هذا
اإليراد بـالقيمـة اإلجمالـية )قبل اسـتنزال الـضريـبة علـى إيرادات رؤوس

األموال املنقولة - إن وجدت(.

42- منح وإعانات:
يـدرج فى هذا احلساب نصيب الفترة املـالية من املنح احلكومية واإلعانات من
الغيـر التى حتصل عليهـا املنشأة عينـاً أو نقداً وترتـبط بتكاليف إيـرادات النشاط
ويخرج عن نـطاق هذا احلـساب املنح واإلعـانات التـى حتصل عليـها املنشـأة مقابل
خسائـر حتملتهـا أو نفقات ال تـدخل ضمن تكـاليف إيرادات الـنشاط. ويـراعى أن
يـطبق بشـأن هذه املنح مـا يقضـى به املعيـار احملاسبـى اخلاص بـاحملاسبـة عن املنح



النظام احملاسبى املوحد 174

احلكومية واإلفصـاح عن املساعدات احلكومية، وذلـك فيما لم يرد به نص خاص فى
شرح هذا احلساب.

43- إيرادات استثمارات وفوائد:
تتمثل فى إيرادات االستثمارات والفوائد التى حتصل عليها املنشأة من الغير،
ويراعى إدراج هذه اإليرادات بـالقيمة اإلجمالية )قبل استنزال الضريبة على إيرادات

رؤوس األموال املنقولة - إن وجدت(.

431- إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة:
تتمثل فى عـائد استثـمارات فى أسهـم الذى حتصل عليه الـشركة من الـشركة

القابضة.

432- إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة:
تتمـثـل فى عائد استثمارات فى أسهم الذى حتصل عليه الشركات الشـقـيـقـة.

433- إيرادات استثمارات مالية أخرى:
تتمـثـل فـى عائـد استثمـارات فى أسهـم الذى حتصل عـليه املنشـأة من جهات
أخرى بخالف الشركة القـابضة والشركات الـتابعة والشقيقة، وكـذا فوائد السندات،
وعـائد أذون اخلـزانة، وشهـادات ووثائـق االستثمـار، وأية إيـرادات من استثـمارات

مالية أخرى.

434- فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة / شقيقة:
تتمــثـل فى الفـوائد التـى حتصل عليهـا الشـركة من إقـراض أموالهـا للشـركة
القـابضــة أو الشـركـات التـابعـة والـشقيقـة، ويـراعـى فـصل كل من هـذه الفـوائـد

فى حساب فرعى مستقل.

435- فوائد دائنة أخرى:
تـتضمن الفـوائد عـلى حسـابات العمـالء واحلسابـات اجلاريـة والودائع بـالبنوك
والفـوائد على القـروض املمنوحـة من املنشـأة للغير، وذلك فـيما عدا فـوائد اإلقراض
املمنوح للـشركة القـابضة أو للـشركات الـتابعة أو الـشقيقة، والفـوائد التـى يحققها
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قطاع الـتوفير بالهيئـة القومية للبريـد نتيجة استثمار أمـواله، وكذا إيرادات الفوائد
على اإلقـراض والودائع واملبـالغ احملولة لالسـتثمار التـى تتحقق من استثـمار أموال

الهيئة القومية للتأمني االجتماعى)1(.

44- إيرادات وأرباح أخرى:
441- مخصصات انتفى الغرض منها:

تتـمثل فى مقـدار الزيـادة فى رصيـد اخملصصـات )بخالف مخصصـات هبوط
أسعار اخملـزون( عن القدر الواجب تكـوينه فى نهايـة الفترة املاليـة ، والتى ترد إلى

اإليرادات .

442- ديون سبق إعدامها:
تتمثل فيما يسترد من ديون سبق إعدامها فى فترات مالية سابقة.

443- أرباح بيع أوراق مالية:
هى األرباح الناجتة عن بيع األوراق املالية بأكثر من تكلفتها.

444- إيرادات وأرباح متنوعة:

4441- أرباح بيع مخلفات:
هى األرباح الناجتة عن بيع اخمللفات بأكثر من قيمتها التقديرية.

4442- أرباح بيع خامات ومواد وقطع غيار:
هـى األربـاح النـاجتـة عـن بيع اخلـامـات واملـواد وقـطع الغيـار بـأكثـر من

تكلفتها.

4443- تعويضات وغرامات:
تتمثل فى صافى ما يستحق للمنشأة من تعويضات وغرامات من الغير.

4444- عموالت:
تتمـثل فى قيـمة العمـوالت املستحقـة للمنشـأة من الغيـر والتى ال تـرتبط

)1( تدرج فى حـ/ إيرادات النشاط األخرى )حـ/417( كما سبق اإلشارة لذلك .
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مبزاولة أنشـطتها الرئيسية، ومن ثم يخرج عن نطاق هذه العموالت العمولة
التى يحصل عليها وكالء البيع والتوزيع وما شابهها من عموالت.

4445- إيجارات دائنة:
تتمثل فى اإليجارات املستحقـة للمنشأة من الغير نـظير تأجير عقارات أو
أية أصول ثابتة أخرى متتلكها املنشأة وال تستخدمها فى عمليات اإلنتاج،
ويخرج عن نـطاق هذه اإليجارات اإليجـار الذى حتصل عليه املـنشآت التى

يتمثل نشاطها الرئيسى فى تأجير األصول.

445- أرباح فروق العملة:
يقفل فى هذا احلـساب الرصيـد الدائن حلسـاب موازنة تقلـبات أسعار العمالت
األجنبية فى تاريخ إعداد القـوائم املالية والذى يفتح ضمن حـساب - حسابات دائنة
أخـرى )حـ/289( وتـرحـل إليه الفــروق التــى تنـشــأ بني سعــر العملـة فـى تـاريخ
االستخدام وسعرهـا فى تاريخ احلـصول عليها، وكـذا الفروق املديـنة والدائنـة الناجتة
عن إعـادة تقـييم األرصـدة من األصـول وااللتـزامات ذات الـطبيعـة النـقديـة )سواء

كانت قصيرة أو طويلة األجل( فى تاريخ انتهاء الفترة املالية.

446- إيرادات سنوات سابقة:
تتمثل فـى اإليرادات التى حتققت خالل العـام وهى تخص سنوات مـالية سابقة

ولم يسبق حسابها فى تلك السنوات.

447- أرباح رأسمالية:
هـى األرباح النـاجتة عن بـيع أصل من األصول الثـابتة أو الـتعويض عنه بـأكثر

من قيمته الدفترية.

448- إيرادات وأرباح غير عادية:
هى اإليـرادات واألرباح الناجتـة عن أحداث أو معـامالت تختلف بشكل واضح
عـن األنشـطة الـعاديـة للمـنشـأة ومن غيـر املتـوقع تـكرار حـدوثهـا بصفـة دورية أو

منتظمة.
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ملخص

)*( اإليـرادات هى املبـالغ التى تـستحق للمنـشأة خالل الفتـرة املاليـة نتيجة
ملزاولة نشاطها الرئيسى ، وأية أنشطة أخرى فرعية .

)*( يتم االعـتراف بـاإليراد وتـسجيله فـى الدفـاتر والـسجالت احملـاسبـية
عندما تتم واقعة البيع للسلعة أو أداء اخلدمة .

)*( تبـويب اإليـرادات وفقاً للـدليل احملـاسبـى الصـادر بالقـرار 204 لسـنة
2001 وفقاً للحسابات الرئيسية التالية :

حـ/41  إيرادات النشاط .
حـ/42  منح وإعانات .

حـ/43  إيرادات استثمارات وفوائد .
حـ/44  إيرادات وأرباح أخرى .
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أســــئلة على الوحدة الدراسية احلادية عشرة

اكتب مذكرات مختصرة فى املوضوعات اآلتية :

1- مفهوم اإليراد وفقاً للنظام احملاسبى املوحد ، ومعايير االعتراف باإليراد
وفقاً ملعايير احملاسبة املتعارف عليها .

2- الـتبويـب احملاسبـى لعنـاصر اإليـرادات وفقاً للـدليل احملـاسبى الـصادر
بالقـرار رقم 204 لسنـة 2001 مبينـاً احلسـابات الـرئيسيـة واحلسـابات

الفرعية .
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الوحدة الدراسية الثانية عشرة
التسجيل احملاسبى للعمليات املتعلقة باإليرادات

األهداف :
بعد دراسة هذه الوحدة ، ينبغى أن يكون الدارس قادراً على أن :

1- يـوضح كيفيـة التسجيل احملـاسبى لإليـرادات اخملتلفة بـدفترى اليـومية
واألستاذ .

2- يسجل إيرادات النشاط بالدفاتر والسجالت احملاسبية للشركة .

3- يسجل اإليرادت األخرى بالدفاتر والسجالت احملاسبية للشركة .

العناصر :
1/12  مقدمة عن التسجيل احملاسبى لإليرادات.

2/12  التسجيل احملاسبى إليرادات النشاط.

3/12  التسجيل احملاسبى لإليردات األخرى.

أهم املفاهيم :
1- إيرادات النشاط .

2- اإليرادات األخرى .
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الوحدة الدراسية الثانية عشرة
التسجيل احملاسبى للعمليات املتعلقة باإليرادات

1/12 مقدمة عن التسجيل احملاسبى لإليرادات :
تقوم شـركات قـطاع األعـمال العـام بتسـجيل عمليـاتها املـتعلقة بـاإليرادات
فـى دفتر أو دفـاتر اليـومية اخلـاصة بهـا وترحـيلها إلـى احلسـابات اخلـاصة بـدفتر
األستاذ وفقاً للمعايير احملاسبية املتعارف عليها فى هذا الشأن. حيث يتم تسجيل
العمليات مباشرة فى احلسـابات اخملتصة، دون االلتزام بتسجيل استحقاق العملية
أوالً، ثـم إثبات حتصيل قيمتها ثانـياً حتى ولو كانت العمليـة قد متت نقداً كما هو
احلال فى القـواعد السـابقة التـى كانت تطبـق فيما سبق. وهـذا يعنى أنـه لو كانت
عمليـة اإليراد قـد متت نقـداً يتم تـسجيـلها فـى حـ/ النقـدية بـالبنـوك والصـندوق
مبـاشـرة دون االلتـزام بـإثبـات استحقـاقهــا أوالً ثم التحـصيل ثـانيـاً. أمـا إذا مت
التعـامل باآلجل كما هو احلال فى املبيعـات اآلجلة يتم إثبات استحقاق القيمة أوالً
)إثبات مديـونية العميل( ثـم إثبات حتصيل القيـمة واستالم النقديـة أو الشيكات

املسحوبة لصالح الشركة.

2/12 التسجيل احملاسبى إليرادات النشاط:
لـلتعرف علـى كيفيـة تسجـيل إيرادات النـشاط فـى دفاتـر وسجالت الشـركة

ميكن إيضاح ذلك من خالل املثالني التاليني:

مثال تطبيقى رقم )1( :
بـفرض أن العمليـات التاليـة قد متت فـى إحدى شركـات قطاع األعمـال العام

خالل شهر يناير 2003:
1- فـى 2003/1/1 بـاعـت الشـركـة بضـاعـة علـى احلسـاب ألحـد عمالء
القــطــاع اخلاص مببلغ 280000 جنيه تسليم مخازن املشترى، وقد بلغت
قيمة ضــــريـبــة املـبـيـعــات املـستـحـقـة علـى هذه الـسلع 28000 جنيه،

وقد بلغت مصاريف النقل التى مت سدادها نقداً 500 جنيه .
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2-  فـى 1/5 باعت الـشركـة بضـاعة مبـبلغ 120000 جنيـه تسليـم مخازن
البائع وقـد مت حتصيل القـيمة نقـداً، وبلغت مصـاريف النقل التـى دفعها

املشترى 600 جنيه.
3- قـامت الـشركـة فى 1/10 بـبيع بضـاعة علـى احلسـاب مببلغ 160000
جنـيه تسلـم مخازن الـبائع، وقـامت الـشركـة بنقل البـضاعـة بسيـاراتها

إلى مخازن املشترى مقابل مبلغ 1000 جنيه.
4- فـى 2003/1/15 رد لـلشـركـة إنتـاج تـام قيـمته 5000ج سـبق بيعه
خالل الشهـر إلحدى شركـات القطاع العـام، كما رد إنتـاج قيمته 4000

جنيه من مبيعات العام املاضى.
5- فـى 2003/1/20 حصـلت الشـركة بـشيك 48000 سـداداً للمـستحق
علـى أحد العـمالء ، وذلك بعد حـصول العمـيل على خـصم 2000 جنيه

وفقاً لشروط الدفع.
6- فــى 2003/1/28 حـصـلت الـشــركــة بـشـيك مـبلغ 2970ج ســداداً
للمـستحق عـلى إحـدى )املصـالح احلكـوميـة( بعـد خصم رسـوم الدمـغة

املستحقة التى بلغت 30 جنيهاً .
واملطلوب : إثبات العمليات السابقة بدفتر اليومية.

الدليلبيــان
املوحد

308000308000

280000
28000

لــهمنه

من حـ/ عمالء وأوراق قبض وحسابات مدينة
حـ/ عمالء

إلى مذكورين
حـ/ إجمالى مبيعات إنتاج تام

حـ/ مصلحة الضرائب على املبيعات
)بيع بضاعة باألجل(

17
171

411
2842
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الدليلبيــان
املوحد

500

120000

161000

5000
4000

500

120000

160000
1000

9000

لــهمنه

من حـ/ مصروفات نقل وانتقاالت
إلى حـ/ نقدية بالبنوك بالصندوق

)سداد مصروفات نقل البضاعة تسليمه
محل املشترى(

من حـ/ نقدية بالبنوك وبالصندوق
إلى حـ/ إجمالى مبيعات إنتاج تام

)إثبات مبيعات نقدية(

من حـ/ عمالء وأوراق قبض وحسابات
مدينة

161000  حـ/ عمالء
إلى مذكورين

حـ/ إجمالى مبيعات إنتاج تام
حـ/ خدمات مباعة

)مبيعات آجلة وإيرادات نقل بضائع(

من مذكورين
من حـ/ مرجتعات مبيعات
من حـ/ مردودات املبيعات

إلى حـ/ عمالء وأوراق قبض
وحسابات مدينة
9000  حـ/ العمالء

)مردودات مبيعات من مبيعات السنة
املالية احلالية(

3315
19

19
411

17

171

411
414

4112

17

171

دفتر اليومية
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)تابع( دفتر اليومية :

الدليلبيــان
املوحد

48000
2000

2970
30

50000

3000

لــهمنه

من مذكورين
حـ/ نقدية بالبنوك وبالصندوق

حـ/ خصم مسموح به 
إلى حـ/ عمالء وأوراق قبض وحسابات مدينة 

50000 حـ/ عمالء 
) حتصيل مديونية على شركة قطاع عام (

من مذكورين
حـ/ نقدية بالبنوك وبالصندوق

حـ/ ضرائب غير مباشرة على النشاط
إلــى حـ/ عمـالء وأوراق قبـض وحـسـابـات

مدينة
حـ/ عمالء

)حتصيل املـستحق على مـصلحة ....... بعـد خصم
رسوم الدمغة(

19

19
336

مثال تطبيقى رقم )2( :
فيـما يلـى العملـيات الـتى مت إجنـازها بـإحدى شـركات املقـاوالت واإلسكان

وذلك عن النصف األول من السنة املالية 2002/2001:
1- بلغ إجمـالى قـمية املـستخلصـات اجلاريـة لعمليـات املقاوالت التـى تقوم
بـتنفيـذها مبـدينـة القاهـرة اجلديـدة 19500000 جنـيه، وقامـت اجلهات
املـسـندة لهـذه العمليـات بســداد مبلغ 13800000 جنيـه بـشـيكات مت
إيـداعــهـا حســاب جــارى الـبنـك بعــد خـصـم عمــولـة حتـصـيل قـيمتهـا

4800 جنيه.
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2- قامت الشركـة باستكمال وحدات سكنيـة قيمتها السوقية 14600000
جنيه، وتعـاقدت الـشركـة على وحـدات منهـا بقيمـة بيعـية 6900000
جنيـه وتسـلمت الـقيمـة نقـداً بعـد الـسمـاح بخـصم نقـدى 5%، وقـامت
الـشركـة ببيع بـاقى الـوحدات بـالتقسيـط على أن تضـاف أرباح تقـسيط
مبعـــدل 12%، ولقــد اسـتـحق كل مـن القــسـطـني األول والـثــانــى مـن
إجمـالى عـدد األقسـاط والتـى تبلـغ 60 قسطـاً. وبلغت الـدفعة املقـدمة

نقداً 20% من قيمة الوحدات املباعة بالتقسيط.
3- تعاقد الـشركة علـى تنفيذ بـرج إدارى إلحدى املصـالح احلكوميـة، بقيمة
إجـمالـى 9200000 جنيـه، وحصلت علـى 20% مقدمـة مقابل خـطاب
ضـمان مت إصـداره لصـالح مـالك املشـروع بلغـت قيمـته 120000 جنيه

وبلغت مصاريف إصداره 185 جنيهاً، دفعها نقداً.
واملطلوب :

1- تسجيل العمليات السابقة فى دفتر اليومية بالشركة.
2- تصوير حساب إجمالى املبيعات وحساب أرباح مؤجلة 

دفتر اليومية

الدليلبيــان
املوحد

19500000

19500000

لــهمنه

من حـ/ العـمالء وأوراق قبـض واحلسـابـات
املدينة

19500000 حـ/ عمالء
إلى حـ/ إجمالى مبيعات إنتاج تام

)قيمة املستخلصات اجلارية خالل
الفترة(

17
171
411
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تابع دفتر اليومية :

الدليلبيــان
املوحد

13795200
4800

345000
6555000

8451520

1380000

6900000

7546000
905520

لــهمنه

من مذكورين
حـ/ نقدية بالبنوك وبالصندوق
حـ/ مصروفات خدمية أخرى

إلـــــــى حـ/ الـعــمـالء وأوراق الـقــبــــض
واحلسابات املدينة

)إثبـات متحصالت بـشيكات مت إيـداعها حـساب
الشركة لدى البنك بعد خصم عموالت حتصل(

من مذكورين
حـ/ خصم مسموح به

حـ/ نقدية بالبنوك وبالصندوق
إلى حـ/ إجمالى مبيعات إنتاج تام

)مـبيعـات وحـدات سكـنيـة نقـداً بعــد منح خـصم
نقدى %5(

من حـ/ العمالء وأوراق القبض
8450520  حـ/ العمالء

إلى مذكورين
حـ/ إجمالى مبيعات إنتاج تام

حـ/ أرباح مبيعات تقسيط مؤجلة
)إثبـات مبيعات وحدات سكنية بـالتقسيط بقسمة
األقسـاط عن اجلزء املـؤجل دفعه مع جتنـيب أرباح

البيع بالتقسيط )6900000-14600000(

19
3318

17

4112

17
171

411
288
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تابع دفتر اليومية :

الدليلبيــان
املوحد

154000

140859

15092

140859

15092

154000

140859

15092

140859

15092

لــهمنه

من حـ/ نقدية بالبنوك وبالصندوق
إلى حـ/ إجمالى مبيعات إنتاج تام
)إثبات الدفعة املقدمة كمبيعات نقدية(

من حـ/ نقدية بالبنوك وبالصندوق
إلى حـ/ العمالء وأوراق القبض

140859 حـ/ عمالء
)حتصيل القسط األول من مبيعات اإلسكان(

من حـ/ أرباح مبيعات تقسيط مؤجلة
إلى حـ/ إجمالى مبيعات إنتاج تام

)حتـويل األربـاح اخلـاصـة بــاألقسـاط املـؤجلـة
إلى أرباح محققة للقسط األول(

من حـ/ نقدية بالبنوك وبالصندوق
إلى حـ/ عمالء وأوراق قبض

حـ/ عمالء
)حتصيل القسط الثانى من مبيعات اإلسكان(

من حـ/ أرباح مبيعات تقسيط مؤجلة
إلى حـ/ إجمالى مبيعات إنتاج تام

)حتـويل األربـاح اخلـاصـة بــاألقسـاط املـؤجلـة
إلى أرباح محققة للقسط الثانى(

19
17

288
4111

19
17
171

288
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تابع دفتر اليومية :

الدليلبيــان
املوحد

1840000

185

1840000

185

لــهمنه

من حـ/ نقدية بالبنوك وبالصندوق
إلى حـ/ عمالء وأوراق قبض وحسابات مدينة

1840000 حـ/ عمالء
)قيمة الدفعة املقدمة عن تنفيذ برج إدارى(

من حـ/ مصروفات خدمية أخرى
إلى حـ/ نقدية بالبنوك وبالصندوق

)رسـوم إصدار خطـاب ضمان مـقابل عقد إنـشاء برج
إدارى(

مـذكــرة
مت إصـدار خطاب ضمان حلـساب مالك عملـية إنشاء

برج إدارى ومبلغ 1200000 جنيه

17
171

3318
19

مالحظات احلل:
إجمالى قيمة املبيعات 14600000 جنيه

يطرح مبيعات نـقــديـة 6900000
7700000

يخصم دفعة نقدية محصلة %20  154000
قيمة املتبقى بعد خصم املتحصالت النقدية 7546000

يضاف أرباح التقسيط %12

إجمالى قيمة املستحق على عمالء البيع بالتقسيط 8451520

12
100 (×  7546000)905520
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ما يتم تسجيله كمبيعات
)حـ/ إجمالى مبيعات إنتاج تام(  =  7546000

من قيمة مبيعات التقسيط
ما يتم إقفاله فى حـ/ أرباح مبيعات تقسيط مؤجلة = 90520
قيمة القسط الدورى احملصل = 8451520 ÷ 60 قسط شهرى

=  140859 جنيه )بعد التقريب(

قيمة أرباح القسط الواحد 140859 ×           =  15092 جنيه

حـ/ إجمالى مبيعات إنتاج تام

12
112

34271043

34271043

رصيد مرحل
2000/12/31

19500000

6900000

7546000

154000

140859

15092

15092

34271043

مــن حـ/ الـعــمـالء وأوراق الـقــبــــض
واحلسابات املدينة األخرى

مــن حـ/ الـعــمـالء وأوراق الـقــبــــض
واحلسابات املدينة األخرى

مــن حـ/ الـعــمـالء وأوراق الـقــبــــض
واحلسابات املدينة األخرى

مــن حـ/ الـعــمـالء وأوراق الـقــبــــض
واحلسابات املدينة األخرى

مــن حـ/ الـعــمـالء وأوراق الـقــبــــض
واحلسابات املدينة األخرى

من حـ/ أرباح مبيعات تقسيط مؤجلة
من حـ/ أرباح مبيعات تقسيط مؤجلة
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حـ/ أرباح بيع بالتقسيط مؤجلة

905520

إلــى حـ/ إجمـالـى مـبيعــات إنتـاج تـام
)أرباح القسط األول(

إلــى حـ/ إجمـالـى مـبيعــات إنتـاج تـام
)أرباح القسط الثانى(

رصيد مرحل
2000/12/31

905520

905520

مـــن حـ/ العــمـالء وأوراق القــبـــض
واحلسابات املدينة األخرى

3/12 التسجيل احملاسبى لإليرادات األخرى:
نقـصــد بــاإليــرادات األخـــرى هنــا اإليـــرادات التــى ال تـتعلق بـــالنـشــاط
الرئيسى للشركة وتكون مبثابة إيرادات عرضية وهى اإليرادات التى أوردها الدليل
احملــاسبـى بـأرقــام 42 )منح وإعـانـات( 43 )إيــرادات استـثمـارات وفـوائـد(.
باإلضافـة إلى اإليرادات العـرضية املتعلقـة بنشاط املـنشأة مثل إيـرادات التشغيل
للغير )حـ/415( وإليضـاح كيفية تسجـيل هذه اإليرادات فى الـدفاتر والسجالت

احملاسبية للشركة نورد املثال رقم 3 من األمثلة اخلاصة باإليرادات كما يلى:

مثال تطبيقى رقم )3( :
متـت العمليـات التـاليـة فى إحـدى شركـات قطـاع األعمـال العـام خالل شـهر

مارس .2003

1- قام خبراء الشركة بأعمال صيانة اآلالت واملعدات إلحدى شركات القطاع
اخلاص مقـابل 150000 جنيـه، مت حتصيل هـذه القيـمة نقـداً باإلضـافة

إلى 10% قيمة ضريبة املبيعات املستحقة على هذه اخلدمة.
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2- قــامت الـشـركــة بتـشـغيل مـنتجـات إحـدى شـركـات الـقطـاع اخلـاص
على آالتهـا وقدرت تكلفـة التشغيـل التى حصلـت بشيك مبلغ 60000

جنيه.

3- قدرت قـيمة العـمالت األجنبيـة املودعـة بالـبنوك بـاسم الشـركة فـى آخر
الـسنـة املالـية مبـا يعـادل 500000 جنيه مـصرى، فـى حني أن قـيمتـها

قدرت فى بداية السنة مبا يعادل 470000 جنيه مصرى.

4- مت حتصيل املبالغ اآلتية نقداً:

15000     فوائد على احلسابات اجلارية والودائع بالبنوك

60000     إيرادات استثمارات مالية فى شركات شقيقة

كمـا بلغت قيمـة مخصصـات الديون املـشكوك فيهـا التى انتفـى الغرض
منها 100000 جنيه.

واملطلوب: إجراء قيود اليومية الالزمة الثبات ما تقدم.

تاريخبيــان
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احلــل

ملخص
)*( فى حـالة مـا إذا مت حتصـيل اإليرادات فـى ميعـاد استحقـاقها مـباشـرة يتم
تـسجيل اإليـراد مبـاشـرة فـى حـ/ الـصنـدوق أو البـنك دون اإللتـزام بـإثبـات

استحقاق اإليراد أوالً ثم إثبات عملية التحصيل .
)*( فـى حالة مـا إذا استحق اإليراد فـى تاريخ معني ومت حتـصيله فى تـاريخ آخر
يـتم إثبـات استحقـاق اإليـراد أوالً ، ثم إثبـات حتصيـل القيمـة عنـد استالم

النقدية أو الشيكات املسحوبة لصالح الشركة. 
)*( يقصد بإيرادات النـشاط اإليرادات التى تتعلق بـالنشاط الرئيـسى للشركة ،
أما اإليرادات األخرى فيقصد بها اإليرادات التى ال تتعلق بالنشاط الرئيسى
لـلشـركـة وتكـون مبثـابـة إيـرادات عـرضيـة مـثل املنح واإلعـانـات ، إيـرادات

استثمارات وفوائد ، وإيرادات التشغيل لدى الغير.
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أسئلة على الوحدة الدراسية الثانية عشرة

التطبيق األول
تقوم إحدى شـركات قطاع األعمال العـام ببيع منتجاتها بـالنقد والتقسيط -
واآلتـى البيانـات املستخرجـة من سجالت الشـركة عن عمليـاتها عن الـثالثة أشهر

املنتهية فى 12/31/.2001

1- مت بيع بضاعـة مببلغ 152000 جنيه بـالتقسـيط، وكانت شـروط السداد
هى:

)أ ( حتصيل 15% نقداً.

)ب( تقسيط باقى املبلغ على 36 شهراً بعد إضافة أرباح بيع بالتقسيط
مبعدل 12% من كل قسط.

2- مت االسـتغنـاء عـن مبلغ 125000 جـنيه مـن رصيـد مخـصص الـديـون
املشكوك فى حتصيلها.

3- مت حتصيل مبلغ 6200 جنيه مقابل تشغيل منتجات حلساب الغير.

4- قـامت الشركة بتحصـيل أقساط البيع بالتقـسيط قيمتها16800 جنيه،
ويشمل املبلغ احملصل أرباح بيع بالتقسيط قيمتها 2100 جنيه.

واملطلوب :
تسجيل العمليات السابقة فى دفتر اليومية.
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التطبيق الثانى
قامت إحدى شركات قطاع األعمال العام بتنفيذ العمليات التالية وذلك خالل

الثالث أشهر املنتهية فى 12/31/.2001

1- قـامت الـشركـة بتنفـيذ عـقد تـصنيـع منتجـات متنـوعة حلـساب شـركة
أخرى )قـامت الشـركة األخـرى بتوريـد اخلامـات الرئـيسيـة ومستلـزمات
التــشغيل إلـى الـشـركــة( وبلغت قـيمــة ذلك العقـد 12800 جـنيه ومت
حتصيل نـصف القيمة نقداً وتعهدت الشركة األخرى بسداد املبلغ املستحق

بعد ثالثة شهور.

2- مت بـيع بضاعـة قيمتهـا 66000 جنيه مـنها 45500 جنـيه بشيك أودع
حساب الشركة فى البنك ، وذلك إلحدى شركات القطاع اخلاص.

3- مت منح إحدى شركات قطاع األعمال العام خصم تعجيل دفع مقداره %3
مقـابل سـداد مـديـونـيتهـا نقـداً وفـى احلـال ، وكــان رصيـد املـديــونيـة

185000 جنيه.

4- بلغت مـردودات املبيعات والـسابق بيـعها إلحدى شـركات قطـاع األعمال
العام 2800 جنيه.

واملطلوب:

إجراء قيود اليومية بدفاتر الشركة.

التطبيق الثالث
كان رصـيد حسـاب إجمالـى مبيعـات اإلنتاج التـام فى إحـدى شركـات قطاع
األعـمال العام فـى 2002/1/1، 12650000 جنيه ، وخالل شهر يـناير 2002

متت العمليات التالية:

1-  بلغت إيـرادات الصـيانـة التـى مت إجراؤهـا خلطـوط إنتـاج أحد املـصانع
اجملاورة 186000 جنيه.
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2- مت بيـع بضـاعـة إلـى شـركــة التجـارة الــدوليــة )قطـاع خـاص ، مبـبلغ
672000 جنيه بشيك أودع حساب الشركة لدى البنك.

3- بلغت مسمـوحات املبيعـات إلحدى شركـات قطاع األعـمال العام 1200
جنيه وذلك بسبب وجود عيوب فى منتجات الشركة.

4- بلـغت املبيـعات اآلجلـة إلحدى شـركات القـطاع اخلـاص 852000 جنيه
ومت منـح الشركة خصم تعجيل دفع مبعدل 5% مقابل السداد فى احلال.

واملطلوب:

1- تسجيل العمليات السابقة فى دفتر اليومية.

2- الترحيل إلى حساب إجمالى مبيعات اإلنتاج التام.

التطبيق الرابع
قامت إحـدى شركات املقـاوالت واإلسكان )شـركة قطـاع أعمال عـام( بإجناز

العمليات التالية ، وذلك خالل الثالثة أشهر املنتهية فى 2001/9/30:

1-  قامت الشـركة بالتعاقد على تـنفيذ برج سكنى مببلغ 3800000 جنيه،
ومت تــنفـيـــذ 40% مـن قـيـمـــة الـعقـــد خـالل الفـتـــرة ولــم يعـتـمـــد

استشارى العميل 9% من إجمالى قيمة األعمال املنفذة.

2- مت تـنفيذ اخملـططات الـتـصـمـيــمـيـة ملـشروع إسـكان يتـكون من 1200
وحـدة سكنيـة وقيمـة الوحـدة 53200 جنيه ، وكـانت شروط الـبيع تنص
علـى حتـصـيــل 20% نقـداً وتقسـيط باقـى املبلغ علـى 36 شهراً بـأرباح
تقسـيط 12%، ولقـد مت بيع 500 وحـدة وفقـاً لشـروط البيـع املوضـحة

بعاليه.

3- مت حتصيل مبلغ 1400 جنيه مقابل خدمات صيانة حلساب الغير.

4- بلغت الـقيمة اإلجمـالية لألقـساط احملصلـة 246800 جنيه ، وذلك عن
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الوحـدات السكنـية املبـاعة بـالتقسـيط ، وبلغت أربـاح البيـع بالتقـسيط
14800 جنيه.

واملطلوب:
إجراء قيود اليومية بدفاتر الشركة.

التطبيق اخلامس
بلغ رصيـد حساب إيـرادات تشغيل للغيـر فى 2002/1/1 بإحـدى شركات
قطـاع األعمـال العـام 146800 جنيه - ولـقد متـت العمليـات التـاليـة خالل شـهر

يناير:

1-  بلغ إجـمالـى قيمـة إيرادات تـصنيـع املنتجـات حلسـاب شركـات أخرى
98600 جنيه مت حتصيلها نقداً.

2- قامت الشـركة ببيع بضـاعة قيمتهـا 836200 جنيه وحصلت 40% من
هذه القيمة.

3- مت إجراء صيانة لسيارات إحدى الشركات األخرى قيمتها 16800 جنيه
ومت حتصيل القيمة بشيك مت إيداعه حساب الشركة لدى البنك.

4- مت تـخفيض رصيد حـساب مخصص الـديون املشكـوك فيها مببلغ 8200
جنيه.

5- حصلت الشركة إيرادات األوراق املالية عن الفترة وقيمتها 6900 جنيه.

6- بلغت مردودات املبيعات من إحدى شركات القطاع اخلاص 1200 جنيه.

واملطلوب :

1- تسجيل العمليات السابقة بدفتر اليومية.

2- تصوير حساب إجمالى إيرادات إنتاج تام بدفاتر حسابات األستاذ.
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الوحدة الدراسية الثالثة عشرة
احلسابات التحليلية اخلتامية

األهدف :
بعد دراسة هذه الوحدة ، ينبغى أن يكون الدارس قادراً على أن :

1- يذكر القوائم والتقارير اخلتامية التى تعدها شركات قطاع األعمال العام .
2- يوضح الهدف من إعداد احلسابات التحليلية اخلتامية .

3- يفرق بني أنواع احلسابات التحليلية اخلتامية .
4- يحدد أسس إعداد احلسابات التحليلية . 

5- يعد احلسابات التحليلية اخلتامية للشركة .

العناصر :
1/13  مقدمة .

2/13  الهدف من إعداد احلسابات التحليلية اخلتامية  .
3/13  أسس إعداد احلسابات التحليلية اخلتامية  .

4/13  مثال تطبيقى محلول .

أهم املفاهيم :
1- القوائم املالية األساسية .

2- احلسابات التحليلية اخلتامية .
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الوحدة الدراسية الثالثة عشرة
احلسابات التحليلية اخلتامية

1/13 مقـدمـة:
تلتزم املنشأة فى نهاية الفترة املاليـة بإعداد القوائم املالية التالية، وذلك بعد
مراعاة تـطبيق ما تقضى به أحكام النظام احملاسبـى املوحد واملعايير احملاسبية وما
استقـر عليه الـعرف احملـاسبـى، كمـا تلـتزم املـنشـأة بأن تـرفق مع الـقوائـم املالـية
اإليضـاحات املتممـة لها متـضمنة كـافة البـيانات الـتى أوجبت املعـايير احملـاسبية
اإلفصـاح عنهـا، وتعتـبر هـذه اإليضـاحات جـزءاً ال يتجـزأ من هـذه القوائـم وتقرأ

معها.
وتتمثل تلك القوائم املالية فيما يلى:

أوالً- القوائم املالية األساسية:
1- قائمة املركز املالى.

2- قائمة الدخل.
3- قائمة توزيعات األرباح املقترحة.

4- قائمة التدفقات النقدية.
5- قائمة التغير فى حقوق امللكية.

6- اإليضاحات واملعلومات املتممة للقوائم املالية.
7- قائمة اإلنتاج والقيمة املضافة.

ثانياً- احلسابات التحليلية:
1- حساب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات املباعة.

2- حساب املتاجرة.
3- حساب األرباح واخلسائر.

كما تلـتزم الشركـات القابضة بـاإلضافة إلـى إعداد القوائم الـسابقة بـتصوير
القوائم املالية اجملمعة لشركات اجملموعة.



النظام احملاسبى املوحد 202

2/13 الهدف من إعداد احلسابات التحليلية اخلتامية  :
تقوم فكرة إعداد احلسابات اخلتامية التحليلية على أساس التحليل الوظيفى
لعناصـر االستخدامـات . حيث ميكن من خالل إعـداد هذه احلسـابات التـعرف على
تكلفة أداء الوظائف األساسيـة للشركة ، وهى وظيفـة اإلنتاج ، وظيفة التسويق ،
ووظيفة اإلدارة والتمويل . فمن خالل حـ/ تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات املباعة ،
ميكن التعـرف على تكلفة تصنيع الوحدات املباعـة خالل الفترة )فى حالة الشركات
الـصناعـية( أو تكلفـة شراء هـذه الوحـدات )فى حـالة الـوحدات التجـارية( .. من
خالل حـ/ املتاجـرة ميكن التعـرف على تـكاليف تـسويق الـوحدات املبـاعة ، وميكن
أيضاً التعـرف على التكلفـة الكلية لـوحدات النشـاط ، بجانب ما يـحققه النشاط
الرئيسى للمنشأة من إيرادات وبالتالى حتديد مجمل الربح أو اخلسارة عن الفترة .

أما من خالل حـ/ األرباح واخلسائر فإنه ميكن التعرف على التكاليف اإلدارية
والتمـويلـية ، بـجانـب أى إيرادات أخـرى ليـست لـها عـالقة بـالنـشاط الـرئيـسى
للمنـشأة، كمـا ميكن من خـالل هذا احلسـاب التعرف علـى صافـى أرباح أو خسـائر

النشاط عن الفترة .

وتتكون احلسابات التحليلية اخلتامية من احلسابات التالية :

@ حسابات تكلفة اإلنتاج أو شراء الوحدات املباعة .

@ حساب املتاجرة .

@ حساب األرباح واخلسائر .

@ حساب توزيع األرباح .

3/13 أسس إعداد احلسابات التحليلية اخلتامية :
1/3/13 حساب تكلفة اإلنتاج أو شراء الوحدات املباعة :

يعتمـد األسلوب الـذى يتم تـطبيقه فـى إعداد ذلك احلـساب - علـى أسلوب
اجلرد ونظـامه وطبقاً ملا هـو مطبق بالـشركة. والـذى سيتم بيان األسلـوب الذى يتم
االعتمـاد عليه فى إعداد ذلك احلـساب طبقاً لنـظامني للجرد وهمـا : نظام أسلوب

اجلرد الدورى للمخزون . ونظام أو أسلوب اجلرد الدفترى املستمر .
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أ- حـساب تكلفـة اإلنتاج - فـى حالـة تطبـيق أسلوب اجلـرد الدفتـرى الدورى
للمخزون:

طبقاً ألسلوب اجلرد الـدفترى الدورى فإن قيمة اخملـزون ، آخر الفترة يتم حتديد
تكلفته فـى نهايـة الفتـرة احملاسـبية ولـذلك يتم اسـتخدام حـساب تـكاليـف اإلنتاج
بغرض حتديـد عناصر تـلك التكاليف وإقفـالها فى اجلـانب املدين من حـساب تكلفة
اإلنـتاج باإلضـافة إلى عـناصر اخملـزون أول وآخر الفتـرة ، واملشتريـات بغرض البيع
وكذا املشتـريات بغرض الـبيع ويكون رصيـد هذا احلسـاب هو تكلفـة إنتاج أو شراء

الوحدات املباعة . ويتم إعداد ذلك احلساب على الوجه التالى :
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ب- حساب تكلفة اإلنتاج - فى حالة تطبيق أسلوب اجلرد الدفترى املستمر:
ويتم إعداد ذلك احلـساب على أساس أن تكلفـة البضاعة املبـاعة وكذا تكلفة
اخملزون يتم حتديدها أوال بـأول - ولذا يتم إعداد حساب تكلـفة اإلنتاج باالعتماد

على اإلجراءات التالية )فى حالة تطبيق أسلوب اجلرد الدفترى املستمر( .
1- يظهر فى اجلـانب املدين من احلسـاب تكلفة إنتاج الـوحدات املباعـة والتى يتم

احلول عليها من حساب مخزون إنتاج تام .
كما يـظهر أيضـاً فى ذلك احلـساب تكلفـة شراء الـوحدات املبـاعة والـتى يتم

احلصول عليها من حساب مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع .
وال تظهــر حسـابـات مـشتـريـات بضـائع بغـرض الـبيع ، وتكـالـيف اإلنتـاج

وحسابات اخملزون أول وآخر الفترة فى ذلك احلساب .
هـذا ، ويتم إعـداد حسـاب تكـلفة اإلنـتاج فـى حالـة استـخدام أسلـوب اجلرد

املستمر على الوجه التالى :
حساب تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات املباعة

عن الفترة املالية من   /   /    إلى    /    /

تكلفة إنتاج الوحدات املباعة
)مستخرج من حساب مخزون

إنتاج تام(
تكلفة شراء الوحدات املباعة

)مستخرج من حساب مخزون
بضائع مشتراة بغرض البيع(

تـكـلفــــة إنـتــــاج أو شــــراء
الـوحــدات املبـاعـة )مــرحل

حلساب املتاجرة(

-

--
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2/3/13 حساب املتاجرة :
ويهـدف إعداد ذلك احلسـاب إلى حتديـد أو استخراج نـتيجة أعمـال عمليات
تسويق وبيع منتجات الشركة ويعتمد إعداد ذلك احلساب على اإلجراءات اآلتية :
أ- يتم إقفـال رصيد حـساب تكلـفة إنتـاج أو شراء الـوحدات املبـاعة فـى اجلانب
املدين حلسـاب املتاجرة )وهـو الرصيد اخلـاص بحساب تكلفـة اإلنتاج - سواء
مت تطبيق أسلوب اجلرد الدفترى الدورى أم أسلوب اجلرد الدفترى املستمر( .

ب- تـدرج كـافـة عنـاصـر التكـاليف الـتسـويقيـة فـى اجلـانب املـدين مـن حسـاب
املتاجرة.

جـ- يتم إدراج عنـاصر إيـرادات نشـاط التسـويق والبـيع فى اجلـانب الدائـن لذلك
احلساب ، باإلضـافة إلى إيرادات املنح واإلعـانات التى حتصل عليـها الشركة

التابعة إن وجدت .
د- يتم إيجاد الفـرق بني اجلانب املدين واجلانب الدائن حلـساب املتاجرة والذى يعبر
عن مجمل الربح أو مجمل اخلسـارة لعمليات وظيفة البيع والتـسويق بالشركة

التابعة .
واآلتى تـوضيح حلساب املتاجرة والـذى يتم إعداده فى نهايـة الفترة احملاسبية

للشركة التابعة :
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3/3/13  حساب األرباح واخلسائر :
ويتم إعداد ذلك احلساب بغرض التوصل إلى نتيجة األعمال الصافية للشركة

التابعة .
ويعتبر رصيد حساب املتاجرة من مجمل ربح أو مجمل خسارة نقطة البدء فى

إعداد حساب األرباح واخلسائر .
ويـتم التوصل إلـى صافى الـربح على مـرحلتني ، املرحـلة األولى : ويـتم فيها
حتـديد صـافى أربـاح النشـاط ، واملرحلـة الثانيـة : ويتم فيهـا حتديـد صافـى الربح
النهـائى بعـد إضافـة اإليرادات غـير املـرتبـطة بـالنـشاط وخـصم املصـروفات غـير

املرتبطة بالنشاط أيضاً من صافى الربح املتعلق مباشرة بالنشاط .
واآلتـى حسـاب األرباح واخلـسائـر مبوبـاً به حسـابات اإليـرادات واملصـروفات

بخالف عناصر تكاليف البضاعة املباعة .
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4/3/13  حساب توزيع األرباح :
ويـوضح ذلـك احلسـاب أسلـوب تـوزيع األربـاح احملققـة بـالشـركـة التـابعـة .
ويـشمل ذلك احلـساب فـى اجلانـب املديـن كافـة االحتيـاطيـات التـى مت تكـوينـها

باإلضافة إلى توزيعات األرباح ، وكذلك لألرباح املرحلة إلى العام القادم .

أما اجلـانب الدائـن فيظهـر به صافـى األرباح احملققـة خالل العام وكـذا الربح
املرحل من العام السابق ، واالحتياطيات احملولة إلى أرباح خالل العام .

ويظهر حساب توزيع األرباح على الوجه التالى :
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4/13  كيفية إعداد احلسابات التحليلية اخلتامية  :
يحتـاج إعـداد احلسـابـات اخلتـاميـة التحـليليـة بجـانب الـتسـويـات اجلـرديـة
التقلـيديـة التـى حتتـاج إليهـا احلسـابات الـرئيـسيـة إلى ضـرورة تبـويب عنـاصر

التكاليف )االستخدامات( حسب مراكز التكاليف وهى :

)1( مراكز اإلنتاج )5( التى من خاللها يتم إنتاج وتصنيع السلع .

)2( مراكز اخلدمات اإلنتاجية )6( التى تقدم خدماتها ملراكز اإلنتاج .

)3( مراكز اخلدمات التسويقية )7( التى تقوم بأعمال تسويق وبيع السلع .

)4( مراكز اخلـدمات اإلدارية والـتمويليـة )8( التى تـقدم خدمـاتها للـشركة
بصفة عامة .

)5( مـراكز اخلـدمات الـرأسمـاليـة )9( املتعلـقة بـإنشـاء أو حتديـد األصول
الثابتة.

بـحيث يتـم توزيـع كل عنصـر من عـناصـر التكـاليف )االستخـدامات( تـبعاً
للـوظيفة التـى يؤديهـا على مـراكز الـتكاليف اخملـتلفة ، ثم نـرحل تكاليف مـراكز
اإلنتـاج واخلدمـات اإلنتـاجيـة إلى حـ/ تكـلفة إنـتاج أو شـراء الوحـدات املبـاعة ،
وترحل تكاليف مراكـز اخلدمات التسويقـية إلى حـ/ املتاجرة ، أمـا تكاليف مراكز

اخلدمات اإلدارية والتمويلية فترحل إلى حـ/ األرباح واخلسائر .

وإليضاح كيفية إعداد احلسابات نأخد فيما يلى املثال التالى احمللول .

استخـرجت البيـانات اآلتـية مـن السجالت احملـاسبيـة إلحدى شـركات قـطاع
األعمال العام عن السنة املالية املنتهية فى 2001/6/30 :
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أوآلً- بيانات التحليل الوظيفى لالستخدامات :

ثانياً - أرصدة حسابات اإليرادات :
صافـى مبيعـات إنتـاج تام 1200000 ج - مـخزون إنـتاج تـام أول الفـترة
68000 ، إيرادات تشغيل للغير 12000 ،  إيرادات سنوات سابقة 2500 ج -
إيجـارات دائنـة 4300 ج - إعانـات إنتـاج 8600 ج - إعانـات تصـدير 3500
ج- إيرادات أوراق مالية 2600 - 1800 إيـرادات متنوعة - مخـزون إنتاج غير

تام أول الفترة 12000 ج ، أرباح رأسمالية 1800 .
وكانت بيانات املصروفات األخرى كما يلى :

مصـروفـات سنـوات سـابقـة 1500 ج - مخـصصـات أخـرى بخالف اإلهالك
3200 ج - ضــرائـب عقــاريــة 1200 ج - ضــرائـب دخل - 1400 ج - ديــون

معدومة 1200 ج .

فاملطلوب :
إعداد حساب تكلفة اإلنتاج وحساب املتاجرة ، وحساب األرباح واخلسائر عن

السنة املنتهية فى 2001/6/30 .

عناصر املصروفات مراكز
اخلدمات
اإلدارية

مراكز
اخلدمات
التسويقية

مراكز
اخلدمات
اإلنتاجية

مراكز
اإلنتاج

198000
282000
12000
4100
9000
---

2400
---

66000
32000
4000
2200
2000
---

2800
---

32000
18000
11000

---
4000
---

1600
---

14000
4000
3000
2400
1800
5600
2400
8500

أجـــــور
خامات ومواد

خدمات مشتراة
ضرائب غير مباشرة

إيجارات
فوائد

إهالك واستهالك
مصروفات أخرى
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617500

12000

68000

697500

314000

264000

16000

23500

-----

6300

6200

11000

-----

تكاليف اإلنتاج
خامات ومواد

أجور
خدمات مشتراة

ضرائب غير مباشرة
إهالك واستهالك

إيجارات

تكلفة إنتاج غير تام
أول الفترة

تكلفة إنتاج تام أول
الفترة

81000

616500

69750

72000

9000

-----

تكلفـة اإلنتاج التام
آخر الفترة

تكلفـة إنتـاج غيـر
تام آخر الفترة

تكـلفـــة إنـتـــاج تـــام
للبـضاعـة املبـاعة خالل

الفترة
)يرحل إلى  حساب
ــــــــاجــــــــــرة( ـاملـــت ـ

إذا علـمت أن مخزون اإلنتاج التام آخر الفتـرة من واقع اجلرد العملى مت تقديره
مببلغ 72000 جنيه ، كما بلغت تكلفة اإلنتاج غير التام آخر الفترة 9000 جنيه .

حساب تكلفة اإلنتاج عن السنة املنتهية فى 2001/6/30
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616500

66600

541000

1224100

18000

32000

11000

5600

-----

1600

4000

-----

إجمالى تكلفة
اإلنتاج التام

للبضاعة املباعة

تكاليف تسويقية
خامات ومواد

أجور
خدمات مشتراة

إهالك واستهالك
إيجارات

مجمل فائض املتاجرة
)يرحل إلى حساب
األرباح واخلسائر(

1224100

1200000

12000

12100

-----

8600

3500

----

إيراد النشاط
اجلارى

صافى مبيعات
إنتاج تام

إيرادات تشغيل
للغير

إعانات
إعانات إنتاج

إعانات تصدير

حساب املتاجرة عن السنة املنتهية فى 2001/6/30
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32200

14100

502400

-----

549700

2900

503800

506700

12200
-----
3200

1200
1200
8500

-----

1500

1400
-----

4000
14000
3000
2400
2400
1800
5600
----

مصروفات عمومية وإدارية
خامات ومواد

أجور
خدمات مشتراة

ضرائب غير مباشرة
إهالك واستهالك

إيجارات
فوائد

مخصصات أخرى
بخالف اإلهالك

ديون معدومة
ضرائب عقارية

مصروفات أخرى

أرباح النشاط
)رصيد مرحل(

مصروفات سنوات
سابقة

ضرائب دخل

صافى األرباح القابلة للتوزيع

)الفائض القابل
للتوزيع(

541000

2600
4300
1800

549700

502400

4300

506700

1800
2500
----

مجمل فائض املتاجرة
)رصيد منقول من
حساب املتاجرة(

إيرادات أوراق
مالية

إيجارات دائنة
إيرادات متنوعة

أرباح النشاط اجلارى
)رصيد منقول(
أرباح رأسمالية

إيرادات سنوات سابقة

حساب األرباح واخلسائر
عن السنة املنتهية فى 2001/6/30
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ملخص

)*( تقوم شـركات قـطاع األعمـال العام بـإعداد مجـموعتني مـن القوائم املـالية
واحلسابات اخلتامية فى نهاية السنة املالية ، هما القوائم املالية األساسية،

واحلسابات اخلتامية التحليلية .
)*( تتمـثل القوائم املالية األسـاسية فى : قائـمة املركز املالـى ، قائمة الدخل ،
قـائمة توزيعات األرباح املقترحـة ، قائمة التدفقات النقـدية ، قائمة التغير

فى حقوق امللكية ، قائمة اإلنتاج والقيمة املضافة .
)*( تـتمثل احلـسابـات التحليلـية فـى حسـاب تكلفـة اإلنتـاج أو تكلفـة شراء

البضاعة املباعة ، حـ/ املتاجرة وحـ/ األرباح واخلسائر .
)*( يهـدف حـ/ تكلـفة إنـتاج أو شـراء الوحـدات املبـاعة إلـى حسـاب تكلـفة
تصنـيع البضاعـة املباعة فـى الشركـات الصناعيـة ? أو تكلفة شـرائها فى
الشـركات التجـارية ، ويختلـف أسلوب إعداد هـذا احلساب وفـقاً ألسلوب

وسياسة اجلرد التى تطبقها الشركة .
)*( يـهدف حـ/ املتاجـرة إلى حتديـد أو استخراج نـتيجة عمليـات بيع وتسويق

منتجات الشركة .
)*( يهـدف حـ/ األرباح واخلـسائـر إلى التـوصل إلى نـتيجة األعـمال الصـافية

)صافى الربح أو اخلسائر( للشركة .
)*( يهدف حـ/ التوزيع إلى حتديد أسلوب توزيع األرباح احملققة .
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أسئلة على الوحدة الدراسية الثالثة عشرة

س1: اذكر القوائم والتقارير اخلتامية التى تعدها شركات قطاع األعمال العام .
س2: يهـدف كل حساب من احلسابات التحليلية اخلتامية التى تعدها الشركة إلى

حتقيق هدف معني .
وضح ذلك .

س3: اشرح األسس التى يتم بناءً عليها إعداد احلسابات التحليلية اخلتامية .

التطبيق األول
فـيما يلى البيانات املتعلقة بإحدى الشركات التابعة لقطاع األعمال العام عن

السنة املنتهية فى 2001/6/30 :
أ- بيانات املصروفات :

ب- بيانات اخملزون :

إجمالى املراكز األخرى مركز خدمات اإلنتاج مراكز اإلنتاج بيـــان
7900000
7000000
4000000
4500000
2500000
400000
450000

2000000

2500000
4300000
1900000
4500000
500000
270000
350000

2000000

400000
700000
300000

---
700000
30000
20000

---

5000000
2000000
1800000

---
1300000
100000
80000

---

خامات ومواد
أجور

خدمات مشتراة
بضاعة مشتراة

إهالك واستهالك
ضرائب غير مباشرة

إيجارات
فوائد

2001/7/1 2001/6/30 بيــــــــــــــــــــــــــــان

إنتاج غير تام بالتكلفة
إنتاج تام بالتكلفة

بضائع بغرض البيع بالتكلفة

750000
2400000

700000

400000
2000000

1000000
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جـ- بيانات عن اإليرادات :
صافـى مبـيعات إنـتاج تـام 20000000 - صافـى مبـيعات بـضائـع بغرض
البيع 7000000 - إيرادات خـدمات 1000000 - مشغـوالت داخلية بـالتكلفة
- 800000 - مبيعات مخلفات 300000 - إيـرادات تشغيل للغير 200000

- إعانات إنتاج 850000 - إعانات تصدير 700000 .
واملطلوب :

إعداد حساب تكلفة اإلنتاج عن السنة املنتهية فى 6/30/.2001

التطبيق الثانى
اآلتـى البيانات املستخرجة من سجالت إحدى شركات قطاع األعمال العام عن

السنة املالية املنتهية فى2001/6/30 )القيمة بألف اجلنيهات( :

حسابات مراقبة مراكز التكاليف

فإذا أعطيت البيانات اآلتية :
صـافـى مـبيعـات إنتـاج تـام 87000 ج - مخـزون اإلنتـاج التـام أول الفتـرة
بـالتكلفـة 18000 ج - مخزون إنتـاج غير تـام بالـتكلفة 2500 ج - املـشغوالت
الداخليـة التامة بـالتكلفة 4000 ج - إعانـات اإلنتاج 400 ج وإعانـات التصدير

300 ج - إيرادات األوراق املالية 1500 ج - إيرادات رأسمالية 2500 ج .

فاملطلوب :
تصوير حسابات تكلفة اإلنتاج وحساب املتاجرة وحساب األرباح واخلسائر عن

رأسمالية تسويقية خدمات إنتاجية اإلنتاج املصروفات

2400
240
120
240
---

2700
1500
480
720
---

7800
3600
1200
4800
---

21600
9000
2400
9000
---

خامات ومواد
أجور

خدمات مشتراة
إهالك واستهالك
مصروفات أخرى

إدارية

1320
1800
480

3000
2400
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السنة املالية املنتهية فى 2001/6/30 علماً بأن مخزون اإلنتاج التام آخر الفترة
- 23000 جنيه ومخزون اإلنتاج غير التام آخر الفترة - 4000 جنيه .

التطبيق الثالث
فيما يلى أرصدة بعض احلسابات املسـتخرجة من دفاتر إحدى شركات القطاع

العام فى 2001/6/30 :

أرصدة مدينة : ) املبالغ باجلنيهات (:
7000 مخـزون إنتـاج تـام - 9100 أجـور نقـديـة - 830 مـزايـا عـينيـة -
2030 تـأمينـات اجتمـاعيـة - 3050 إهالك - 900 إيجـارات فعليـة ملعـارض
الـبيع- 800 فـوائـد محليـة - 700 ضـرائب عقـاريـة - 1600 ضـرائب دخل -

8900 مخزون إنتاج تام أول املدة )بالتكلفة( .

أرصدة مدينة : ) املبالغ باجلنيهات (:
500 مخصـص ديون مشكـوك فيها - 132000 صـافى مبيعـات إنتاج تام
- 5000 مشغوالت داخلـية تامـة بالتكلفـة - 5000 إعانات تـصدير - 2000

إيراد أوراق مالية - 500 إيجارات دائنة - 3300 إيرادات متنوعة .
وعند اجلرد فى ذلك التاريخ تبني ما يلى :

1- تشمل األجور 65% أجور إنتاجية ، 25 تسويقية ، 10% أجور إدارية .

2- تقيـد اإلهالكات شهرياً ، وقـد بلغت إهالكات الشهـر األخير 500 منها 100
خاصة بأصول مت إهالكها دفترياً .

3- هنـاك 100 إيجـار جراPات سـيارات اإلدارة مـستحق - 200 إيـجار وسـائل
نقل مقدم .

4- توجد إيرادات أوراق مالية مستحقة قيمتها 500 .

5- تبلغ تكلفة مخزون اإلنتاج التام آخر املدة 9500 .
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6- يقـدر إهالك األصـول الثـابتـة لقطـاع اإلنتـاج 2100 جنيـه ، وباقـى اإلهالك
لقطاع البيع والتسويق .

واملطلوب :
1- إجراء قيود التسويات اجلردية .
2- إعداد قائمة التسويات اجلردية .

3- تصـوير حساب تكلفة اإلنتاج وقائمـة الدخل عن السنة املنتهية فى 30/
. 2001/6
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 الوحدة الدراسية الرابعة عشرة
القوائم املالية األساسية

)قائمة الدخل(

األهداف :
بعد دراسة هذه الوحدة ، ينبغى أن يكون الدارس قادراً على أن :

1- يوضح مراحل إعداد قائمة الدخل .
2- يصف اإلطار العام لقائمة الدخل .

3- يجرى التسويات اجلردية املرتبطة بقائمة الدخل ويعد قائمة بها .
4- يعد قائمة الدخل للشركة .

العناصر :
1/14  اإلطار العام لقائمة الدخل.

2/14  أمثلة تطبيقية محلولة لكيفية إعداد قائمة الدخل.

أهم املفاهيم :
1- قائمة التسويات اجلردية .

2- قائمة الدخل .
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الوحدة الدراسية الرابعة عشرة
القوائم املالية األساسية

)قائمة الدخل(

وتتناول هذه الوحدة قـائمة الدخل بالشرح والتـوضيح على أن يتم تناول باقى
القوائم فى الوحدات التالية.

1/14 قائمة الدخل:
تهـدف قائمة الدخل إلـى إظهار نتيجة أعمـال الشركة عن الفتـرة املالية حيث
يـتم فيها مـقابلة اإليـرادات التى حتـققت خالل الفترة، بـاملصروفـات التى تكـبدتها

الشركة خالل نفس الفترة. وتعد هذه القائمة على ثالث مراحل:
املـرحلـة األولى: وتـهدف إلـى حتديـد مجـمل خسـارة أو ربح الـنشـاط. وفيهـا تتم
املقـارنــة بني إيــرادات النـشـاط اجلـارى )صـافـى املـبيعـات، وإيـرادات
التشغيل للغيـر، واخلدمات املـباعة، وبني تـكاليف النشـاط )سواء كانت

تكاليف إنتاجية أو تكاليف تسويقية(.
املرحلة الثـانية: يتم من خاللهـا التوصل إلى صـافى أرباح أو خسـارة النشاط قبل
املـصروفـات التمـويليـة والفوائـد الدائـنة حـيث يضـاف إلى مجـمل الربح
إيرادات االستثمار واإليـرادات األخرى، ويخصم منه املـصروفات اإلدارية

واألعباء واخلسائر األخرى.
املرحلة الثـالثة: وتهدف إلى حساب صافى أرباح أو خسارة العام وذلك بأن يضاف
إلـى صافى أربـاح النشاط أربـاح )أو خسائر( فـروق العملة واألرباح )أو
اخلـســائــر( الــرأسمــاليــة علــى أن تخـصم ضــرائب الــدخل للــوصــول

إلى صافى الربح أو اخلسارة عن العام.
وفيمـا يلى اإلطـار العام لقـائمة الـدخل كما ورد فـى القرار رقم 204 لـسنة

. 2001
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قائمة الدخل
عن الفترة املالية من   /   /      إلى   /  /

رقم
اإليضاح

-

)-(

-
-

-

-
×

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-

-

-
-

سـنـة
املـقـارنة

إيرادات النشاط
صافى مبيعات إنتاج تام

صافى مبيعات بضائع مشتراة
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام

خدمات مباعة
إيرادات تشغيل للغير

عائد عقود تأجير متويلى
إيرادات النشاط األخرى

يخصم منها:
تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات املباعة

التكاليف التسويقية )البيع والتوزيع(
تكلفة إيرادات النشاط

يضاف إليها:
منح وإعانات

مجمل الربح )اخلسارة(
يضاف إليه:

إيرادت االستثمارات
إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة/ شقيقة

إيرادات استثمارات مالية أخرى
إيرادات وأرباح أخرى

مخصصات انتقى الغرض منها )بخالف مخصصات هبوط أسعار
اخملزون(

ديون سبق إعادمها
أرباح بيع أوراق مالية

بعــــــــده
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تابع قائمة الدخل
عن الفترة املالية من   /   /      إلى   /  /

رقم
اإليضاح

-

)-(

)-(
-

)-(
-
-

-

-
)-(
-

-

-

-

-
-
-

-
-
-
-

ما قبله
يخصم منه:

املصروفات اإلدارية
رواتب مـقطـوعـة وبــدالت حضــور وانتقــال أعضـاء مجلـس

اإلدارة
مصروفات إدارية أخرى

أعباء وخسائر
مخـصصــات )بخالف اإلهالك ومخـصصــات هبـوط أسعـار

اخملزون(
ديون معدومة

خسائر بيع أوراق مالية
أعباء وخسائر متنوعة

صافـى أرباح )خـسائـر( النشـاط Xقبل مـصروفـات التـمويل
Zوالفوائد الدائنة
مصروفات متويلية

فؤاد دائنة
صافى أرباح )خسائر( النشاط
يضاف إليه )يخصم منه(:
أرباح )خسائر( فروق عملة

إيرادات )مصروفات( سنوات سابقة
أرباح )خسائر رأسمالية

إيرادات وأرباح )خسائر( غير عادية

صافى الربح )اخلسارة( قبل ضرائب الدخل
ضرائب الدخل

صافى الربح )اخلسارة(

سـنـة
املـقـارنة
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2/14  أمثلة تطبيقية محلولة :
وإليضـاح كيفية إعداد قائمـة الدخل وما يتعلق بها من تـسويات جردية نورد

فيما يلى املثالني التاليني:

مثال تطبيقى رقم )1(:
فيـما يلى البيانات التى أمكن جمعها من إحدى شركات قطاع األعمال العام
عن نـشاطها وأرصـدة  حسابـاتها عن السـنة املنتهيـة فى 2002/6/30 )األرقام

باأللف جنيه(.

األرصدة املدينة:
1.500 أجور نقدية، 400 مزايـا عينية، 250 تأمينات اجتماعية، 1800
خامات، 250 إهـالكات أصول ثـابتة، 130 إيجـارات مخازن لإلنتـاج التام، 35
خـدمات مشتـراة، 12 خسائر رأسـمالية، 30 ديـون معدومة، 150 فـوائد قروض،
25 مخـصصـات )خالف مخـصصـات اإلهالك، 210 مـخزون إنـتاج تـام أول املدة

بالتكلفة.

األرصدة الدائنة:
صـافـى املـبيعــات من اإلنتـاج العـام، 150 إيـرادات تـشغيـل للغيـر، 120

إيرادات أوراق مالية، 160 فوائد دائنة، 10 إيرادات متنوعة.

وعند اجلرد تبني ما يلى:

1- يـتضـمن اإلهالك مــا قيمـته 50000 جنـيه استهالكـات أصـول مهلكـة
دفـتريـاً كمـا يتـضمن 60000 إهالكـات أصول خـاصة بـاإلدارة العـامة

للشركة.

2- تقرر عنـد فحص املدينني اعـتبار ديون قـدرها 20 ألف جنيه مبثـابة ديون
معدومة، وأن الديون املشكوك فيها حوالى 50 ألف جنيه.

3- تبـني وجود إيجارات مخـازن لإلنتاج التـام مستحقـة لم تدفع بعـد قدرها
20 ألف جنيه، كمـا تبني وجـود قيمـة خدمـات مشتـراة مدفـوعة مقـدماً
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قيمتها 5 أالف جنيه.

4- تكلفـة مخـزون آخــر الفتـرة مـن اإلنتـاج التـام 300000 جنـيه، وهنـاك
خامات متبقية باخملازن قيمتها 300000 جنيه.

5- توزع األجور بـني الوظائف اخملـتلفة للشـركة بنسـبة 70% لوظيـفة اإلنتاج
و20% لوظيفة التسويق، 10% لوظيفة اإلدارة.

6- تقدر ضريبة الدخل فى حدود 40% من صافى الربح.

7- تقدر الفوائد الدائنة السنوية مببلغ 200 ألف جنيه وإيرادات األوراق املالية
مببلغ 100000 جنيه.

واملطلوب :
1- إعداد قائمة التسوية عن السنة املالية املنتهية فى 2002/6/30 .

2- تصوير حـ/ تكلفة اإلنتاج كما يظهر فى 2002/6/30 .

3- إعداد قائمة الدخل فى 2002/6/30 .
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احلــل :
قائمة التسوية عن العام املنتهى فى 2002/6/30

)باأللف جنيه(

اسم احلساب

1500
400
250
1800
250
130
35
12
30
150
25
210

6400
150
120
160
10
-

20

20
-
50

40

300

األرصدة املدينة:
أجور نقدية
مزايا عينية

تأمينات اجتماعية
خامات

إهالكات أصول
إيجارات مخازن
خدمات مشتراه

خسائر رأسمالية
ديون معدومة
فوائد قروض

مخصصات أخرى
مخزون إنتاج أول

الفترة

األرصدة الدائنة:
صافى مبيعات

إيرادات تشغيل للغير
إيرادات أوراق مالية

فوائد دائنة
إيرادات متنوعة

مخزون إنتاج تام
آخر الفترة

300

5

20

1500
400
250
1500
250
150
30
12
50
150
75

@@210

6400
150
100
200
10

@@300

@@  يراعى إقفال أرصدة اخملزون فى حساب تكلفة اإلنتاج.

الرصيد قبل
التسوية

الرصيد بعدالتسويات
التسوية طرحإضافة
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حساب تكلفة اإلنتاج :
تـرجع أهمية حساب تكلفـة اإلنتاج إلى أنه ميكن من خاللـه الوصول إلى رصيد
حسـاب تكلفة اإلنتـاج الذى يتم إدراجه فـى قائمـة الدخل ، ويعـد هذا احلسـاب بأن
تقفل فـى اجلـانب املـديـن منه تكـالـيف عنـاصـر اإلنتـاج اخملتلفـة من مـواد وأجـور
وخدمـات إنتاجـية )تتـعلق باإلنتـاج( وأيضاً تـكاليف مخـزون أول املدة مـن اإلنتاج
التـام وغيـر التـام وفى اجلـانب الـدائن تـسجل فيه تكـاليـف مخزون آخـر الفتـرة من

اإلنتاج التام وغير التام.
ويعد هذا احلساب على النحو التالى:

حـ/ تكلفة اإلنتاج

1500
1505

220

210

3435

تكاليف عناصر اإلنتاج
خامات

أجور
تكاليف أخرى

خدمات مشتراة 
إهالك أصول إنتاجية

مخزون إنتاج تام أول املدة

300

3135

3435

مخزون إنتاج تام آخر الفترة

تكلفة إنتاج الوحدات املباعة

30
190

ملحوظة:
إجمالى األجور            = 1500 + 400 + 250 = 2150

ما يخص اإلنتاج          = 2150  ×    %70      =  1505
ما يخص التسويق         = 2150  ×   %20      =  430
ما يخص اإلدارة والتمويل = 2150  ×   %10      =  215

2150     
إهالك األصول اإلنتاجية = 250 - 60 إهالك مبانى اإلدارة = 190
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قائمة الدخل عن الفترة املنتهية فى 2002/6/30
)باأللف جنيه(

6550

)3715(
2835

110
)275(

)125(

2545

200

)150(
2595
1038
1557

إيرادات النشاط
صافى مبيعات إنتاج تام

إيرادات تشغيل للغير
يخصم منها:

تكاليف اإلنتاج
تكاليف التسويق

مجمل الربح
يضاف إليه:

إيرادات أوراق مالية
إيرادات متنوعة

يخصم منه:
املصروفات اإلدارية

أعباء وخسائر
مخصصات )بخالف مخصصات اإلهالك(

ديون معدومة
صافى أرباح النشاط )مثل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة(

يضاف:
فوائد دائنة

يخصم
فوائد مدينة

صافى الربح مثل الضرائب
الضرائب على الدخل

صافى الربح

6400
150

3135
580

100
10

75
50
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ملحوظة:
1- تكاليف التسويق

تكاليف أجور  +  إيجارات مخازن
580  =  150  +  430

2- املصروفات اإلدارية =  أجور  +  إهالك مبانى اإلدارة
275  =    60   +  215

3- ضرائب الدخل      =  2595  ×  %40  =  1038

مثال تطبيقى رقم )2(:
فـيما يلـى بعض األرصـدة املستخـرجة من دفـاتر إحـدى شركـات القطـاع العام

التجارية بتاريخ 2001/6/30 )املبالغ باجلنيهات(:

أرصدة مدينة: 30000 أجور نقدية - 7000 مزايا عينية - 1500 تأمينات
اجتمـاعيـة - 35000 خـامـات ومـواد - 18000 خـدمـات مـشتـراة - 390000
بـضـــائع مــشـتـــراة بغــرض الـبـيع - 140000 ضــرائـب دخل - 36000 إهالك
مبـانى اإلدارة - 7000 إيـجار مخـازن - 8000 فوائـد محلـية - 2000 ضـرائب

عقارية.

أرصدة دائنة: 31000 خـدمات مباعـة - 1210000 صافى مبـيعات بضائع
بغــرض البيع - 8000 إيـرادات أوراق مـاليـة - 12000 إيـرادات متنـوعـة، منح

وإعانات .120000

وعند اجلرد فى ذلك التاريخ تبني ما يلى:
1- تكلفـة مخـزن الـبضـائع بغـرض البـيع 62000 جنـيه، علمـاً بـأن تكلفـة

اخملزون أول السنة كانت 18000 جنيه.
وبـفحص مكـونات قـوائم جـرد اخملزون آخـر السـنة تـبني أن هنـاك بضـائع
تكلفـتها 25000 جنيه وقيمتهـا البيعية 18000 جنيه، علـماً بأن رصيد

مخصص هبوط أسعار البضائع فى الدفاتر 2000 جنيه.
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2- إهالكات الفترة األخيرة 12000 جنيه، ويتضمن ذلك 2000 جنيه إهالك
أصول مت إهالكها دفترياً.

3- لم تثبـت بالـدفاتـر الهدايـا والعيـنات املقـدمة لعـمالء الشـركة فـى أواخر
الشهـر األخيـر والتـى تبلـغ قيمتهـا 5000 جنيه، كـما لـم يثبت بـالدفـاتر
القيمة التقديـرية لنقل مبيعات البضـائع بواسطة سيارات الـشركة وقيمتها

8000 جنيه.
4- الديون املشكـوك فى حتصيلها 25000 جنيه، علـماً بأن رصيد مخصوص

الديون املشكوك فى حتصيلها بالدفاتر 17000 جنيه.
5- املـستحقـات علـى الشـركة كـما يـلى: 400 جـنيه إعالن مـستحـق الحتاد
اإلذاعـة والـتليفـزيـون - 100 جـنيه إيجـار مخـازن - 500 جـنيه إيجـار
سيـارات من شـركة قـطاع خـاص مسـتخدمـة لنقل الـعاملـني بالـشركـة من

مراكز التجمع.

واملطلوب:
@  إعداد قائمة الدخل عن السنة املنتهية فى 6/30/.2001
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حـل املـثـــال :
قائمة الدخل عن الفترة املالية من 2001/7/1 إلى2002/6/30

1249000

458000

120000
578000

20000

46000
512000

8000
52000
14000
38000

صافى مبيعات بضائع مشتراة بغرض البيع
خدمات مباعة

يخصم:
تكلفة شراء الوحدات املباعة

تكاليف التسويق
تكلفة إيرادات النشاط

يضاف:
منح وإعانات
مجمل الربح

يضاف:
إيرادات أوراق مالية

إيرادات متنوعة
يخصم:

املصروفات اإلدارية
إهالك مبانى اإلدارة

ضرائب عقارية
أعباء وخسائر )مخصص ديون مشكوك فيها(

صافى أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة
يضاف:

فوائد محلية
صافى الربح قبل الضرائب

ضرائب دخل
صافى الربح

1210000
39000

351000
107000

8000
12000

36000
2000
8000
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مالحظات على احلل:
قيمة اخلدمات املباعة:

قيمة اخلدمات املباعة  +  قيمة تقديرية لنقل البضائع بسيارات الشركة

=  31000 +  8000 = 39000 جنيه

تكاليف شراء الوحدات املباعة

390000    تكلفة بضائع مشتراة بغرض البيع

18000  +  تكلفة مخزون أول املدة

5000    +  خسـارة هبوط أسعـار البضـاعة )قيمـة مخصص هبـوط أسعار
البضاعة الواجب تكوينه )25000 - 18000 - 2000(

62000   )-( تكلفة مخزون سلعى آخر الفترة

351000

ملحــوظة:
مخصص هبوط أسعار البضاعة = قيمة البضاعة بسعر التكلفة  -  قيمة البضاعة بسعر السوق

18000 - 25000

7000 =

وحيث إن هناك رصيداً سابقاً للمخصص قيمته 2000 جنيه

000  اخملصص املراد تكوينه هذا العام = 7000 -  2000 = 5000 جنيه

وهذه القيمة يجرى بها قيد التسوية اآلتى:

5000     من حـ/ تكلفة شراء الوحدات املباعة

5000     إلى حـ/ مخصص هبوط أسعار اخملزون
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تكاليف التسويق
أجور نقدية + مزايا عيـنية + تأمينات اجتماعية + خامات ومواد + خدمات

مشتراة +  إهالكات + إيجار مخازن + هدايا وعينات.

+  -  + 18000 + 25000 + 15000 +  7000 + 30000  =
7000 + 5000 = 107000 جنيه

ملحــوظة:
اإلهالك يخص مبانى اإلدارة لذلك يدرج ضمن املصروفات اإلدارية .
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ملخص
)*( تهدف قائمة الدخل إلى إظهار نتيجة أعمال الشركة خالل الفترة املالية.

)*( تعد قائمة الدخل إلى ثالث مراحل كالتالى :
- املرحلـة األولى وتهـدف إلى حتـديد مجـمل خسـارة أو ربح النـشاط ،
وفيها تتم املقارنة بني إيرادات النشاط اجلارى وبني تكاليف النشاط.
- املرحلـة الثانـية يتم مـن خاللها التـوصل إلى صـافى أرباح أو خـسائر

النشاط قبل املصروفات التمويلية والفوائد الدائنة .
- املرحلة الثالثة : تهدف إلى حساب صافى أرباح أو خسائر النشاط .

)*( إلعـداد قائمة الدخل البد أوالً مـن إعداد قائمة التسـويات وثانياً إعداد
حساب تكلفة اإلنتاج .

)*( يهدف إعداد قائمـة التسويات إلى التوصل إلـى قيم عناصر املصروفات
واإليـرادات اخلاصـة بالفتـرة ، حيث يتـم فيها إجـراء التسـويات اجلـردية
اخلاصـة باملقدمات واملستحقـات للوصول إلى القيم التـى تدرج فى قائمة

الدخل .
)*( يـهدف حـ/ تكلـفة اإلنتـاج املعد قـبل إعداد قـائمة الـدخل إلى الـوصول
إلى قيـمة تكلفـة إنتاج الـوحدات املبـاعة الـتى يتـم إدراجها ضمـن بنود

قائمة الدخل .
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أسئلة على الوحدة الدراسية الرابعة عشرة
التمرين األول:

فـيما يلى بـعض األرصدة املستخـرجة من دفاتـر شركة قطـاع عام بتاريخ 30/
2001/6 )املبالغ باجلنيهات(:

أرصدة مدينة:
14000 مخـزون إنتاج تـام - 19820 أجور نقـدية - 1500 مـزايا عيـنية-
39030 تـأمينات اجتمـاعية - 30000 خامـات ومواد - 2130 خدمـات مشتراة
- 5000 ضــرائب أخـرى - 8100 إهالك واسـتهالك -700 إيجـارات - 2000
فـوائد محلـية -080 خـسائـر رأسمـاليـة -1800 مخصصـات بخالف مخصـصات

اإلهالك - 2000 ضرائب عقارية.

أرصدة دائنة :
700 مخـصص ديـون مـشكـوك فـى حتـصيلهـا - 800 مخـصصـات أخـرى 
)مـخصص هـبوط أسعـار اإلنتـاج التـام( - 91000 صافـى مبيعـات إنتـاج تام -
1000 خدمــات مبــاعـة - 3000 إيـرادات أوراق مالـية - 200 فـوائد دائـنــة -

700 إيرادات سنوات سابقة - 800 إيرادات متنوعة.

وعند اجلرد جتمعت املعلومات اآلتية:

1- بفحص حسابات العمالء تبني ما يلى:

)أ ( رصيد شـركة قـطاع عـام 100ج ميثل خـصما مـنح لهذه الـشركـة ولم يتم
تسويته عند حتصيل املستحق عليها.

)ب( تقرر إعدام رصيد شركة قطاع خاص وقدره 800 ج.

)جـ( الديون املشكوك فى حتصيلها 1200ج.

2- تكلفـة مخزون اإلنتاج التام 1000ج، وتـتضمن قوائم جرد هـذا اخملزون أصنافا
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تالفة تلفا طبيعيا تكلفتها 3000ج.

3- هناك إيجارات لم تسدد بعد قيمتها 1200 جنيه.

واملطلوب:

1- إعداد قائمة تسوية احلسابات املدينة والدائنة.

2- إعداد قائمة الدخل عن السنة املنتهية فى 6/30/.2001

التمرين الثانى:
اسـتخرجت األرصدة اآلتـية من دفاتـر شركة قطـاع عام بتاريخ 2001/6/30

)املبالغ باجلنيهات(.

أرصدة مدينة:
2000 مخـزون إنتـاج تام - 15800 أجـور نقديـة - 1800 مزايـا عينـية -
2300 تأمينات اجتـماعية - 35000 خامات ومـواد - 6000 خدمات مشتراة -
1000 ضرائب أخـرى - 8800 آالت - 1000 إيجارات - 2200 فـوائد محـلية

- 2000 مخصصات اإلهالك - 200 ضرائب عقارية.

أرصدة دائنة:
900 مخـصص ديـون مـشكـوك فــى حتصـيلهـا - 800 مخـصصـات أخـرى
)مخـصص هبـوط أسعـار اإلنتـاج التـام( - 1000 صـافـى املبيعـات إنتـاج تـام -
2000 إيـرادات تشغـيل للغيـر - 700 خـدمـات مبـاعـة - 1300 إيـرادات أوراق

مالية - 500 إيرادات سنوات سابقة - 800 إيرادات متنوعة.

وعند اجلرد جتمعت املعلومات التالية :

1- إهالك األصـول من الفتـرة 3000ج - وبفحص اإلهالكـات املثبـتة فـى الدفـاتر
تبني أنهـا تتضمـن 400ج إهالك أصول مـشتراة قـدمية عـلماً بـأن هذا اإلهالك

حسب املعدالت الواردة مبلحق النظام احملاسبى.
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2- بفحص حسابات العمالء تبني ما يلى:

)أ ( الديـون املعدومـة 1000ج )الديـون مستحقـة على شـركات قطـاع خاص
والديون املشكوك فى حتصيلها 700ج.

)ب( رصـيد إحـدى املصـالح احلكـوميـة 100ج ميثل مبـالغ سبق أن خـصمتـها
املصلحة عند املنبع مقابل رسوم الدمغة ولم يتم تسويتها عند السداد.

3- الفاقد الطبيعى فى مخزون اخلامات تكلفته 300ج.

4- املـستحقـات واملقـدمـات كمـا يلـى: 100ج إيجـار مخـازن مـستحق - 300ج
إيرادات تشغيل للغير مستحقة - 80ج ضرائب عن السيارات مقدمة.

5- تكلفة مخزون اإلنتاج التام 16000ج، وتتضمن قوائم جرد هذا اخملزون أصنافاً
تكلفتها .3000

واملطلوب:

1- قائمة تسوية احلسابات املدينة والدائنة .

2- إعداد قائمة الدخل عن السنة املنتهية فى 6/30/.2001

التمرين الثالث:
استخرجت األرصـدة التاليـة من دفاتـر إحدى شركـات قطاع عـام بتاريخ 30/

2002/6 )األرقام باأللف جنيه( .

أرصدة مدينة:
6000 مخـزون إنتـاج تـام - 9000 أجـور نقـديـة - مـزايـا عـينيـة - 1100
تـأمينات اجـتماعيـة - 30000 خامات ومـواد - 4000 خدمات مـشتراة - 500
ضرائب أخـرى - 8100 إهالك - 900 إيجارات فعـلية- 1200 فـوائد محـلية -
800 مخــصـصــــات بخــــالف مخـصصـات اإلهــــالك  300 ضـــرائب عقـــاريــة -

200 ضرائب محلية.
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أرصدة دائنة:
800 مخـصص ديـون مـشكـوك فــى حتصـيلهـا - 300 مخـصصـات أخـرى
)مـخصص هـبوط أسعـار اإلنتـاج التـام( - 70000 صافـى مبيعـات إنتـاج تام -
800 إيـرادات - تشغـيل للغيـر - 2000 إيرادات أوراق مـاليـة - 400 إيرادات

سنوات سابقة - 500 إيرادات متنوعة.

وعند اجلرد فى ذلك التاريخ تبني ما يلى:

1- تـكلفة مخـزون اإلنتاج الـتام 10000، علمـاً بأن قـوائم جرد هـذا اخملزون
تتضمن أصنافاً تالفة تلفا طبيعيا تكلفتها 2000 .

2- بفحص حـسابـات العمالء تقـرر إعدام ديـن قدره .600 ومـستحق عـلى
شركة قطاع خاص، ويتبني أن الديون املشكوك فى حتصيلها .700

3- املستحقـات كما يلـى: 400 إيرادات تشـغيل للغير مـستحقة علـى شركة
قطـاع عام - 1000 إيرادات أوراق ماليـة مستحقة علماً بـأن قيمتها بعد

خصم الضريبة .900

4- إهالك الـفتـــرة األخيـــرة 2700، ويتــضمـن ذلك 200 إهالك أصــول مت
إهالكها دفترياً.

واملطلوب:
1- إعداد قائمة تسوية حسابات نتيجة األعمال للشركة.

2- إعداد قائمة الدخل عن السنة املنتهية فى 2002/6/30 .



243النظام احملاسبى املوحد

 الوحدة الدراسية اخلامسة عشرة
القوائم املالية األساسية
)قائمة التدفقات النقدية(

األهداف :
بعد دراسة هذه الوحدة ، ينبغى أن يكون الدارس قادراً على أن :

2- يحدد املقصود بقائمة التدفقات النقدية .
2- مييز بـني الطريقة املبـاشرة والطريقـة غير املباشـرة إلعداد قائمـة التدفقات

النقدية .
3- يصف اإلطار العام لقائمة التدفقات النقدية .

4- يفرق بني  األنشطة اخملتلفة التى متارسها شركات قطاع األعمال العام .
5- يذكر خطوات إعداد قائمة التدفقات النقدية .

6- يجرى التسويات اجلردية املتعلقة بالتدفقات النقدية .
7- يعد قائمة التدفقات النقدية للشركة .

العناصر :
2/25  مقدمة.

2/25  طرق إعداد قائمة التدفقات النقدى.
3/25  الشكل العام لقائمة التدفقات النقدية.

4/25  خطوات إعداد قائمة التدفقات النقدية .
5/25 مثال تطبيقى محلول .

أهم املفاهيم :
قائمة التدفقات النقدية .
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الوحدة الدراسية اخلامسة عشرة
القوائم املالية األساسية

)قائمة التدفقات النقدية(

2/25 مقـدمـة:
من املـتعارف علـيه أن القوائـم املاليـة التقليـدية كـقائمـة الدخل وقـائمة املـركز
املـالى تعد عـلى أساس االستحقـاق، الذى ال يبرز تـأثير أنشـطة ومعامالت الـشركة
على التـدفقات النقـدية الداخـلة واخلارجـة ، وعلى األنـشطة املـتعلقة بتـوفير سـيولة
نقدية للشركة. لذا فقد اهتمت معايير احملاسبة بإعداد قائمة ميكن من خاللها دراسة
تأثيـر معامالت الـشركـة على الـنقديـة، وحتديـد املصـادر التى سـاهمت فـى حتقيق
تـدفقـات نقـديـة داخلـة In Cash flow لـلشـركـة، وحتـديــد أوجه استخـدام هـذه
النقديـة، ومن ثم اهتم النظـام احملاسبى املوحـد بتوفير أداة ميكـن من خاللها التعرف
على مصـادر احلصول علـى النقديـة واستخدامـات هذه النقـدية خالل الفتـرة املالية ،

وذلك من خالل إعداد قائمة التدفقات النقدية.

2/25  طرق إعداد قائمة التدفقات النقدية:
تعد هذه القائمة بإحدى طريقتني:

2/2/25 الطريقة املباشرة:
ويتـم مبوجب  هذه الطـريقة اإلفصاح عـن األنواع الرئيسـية للمقبوضـات النقدية
واملـدفـوعـات النقـديـة إمـا من الـسجالت احملـاسبيـة مبـاشـرة أو عن طـريق تعـديل
املبيعـات وتكلفـة املبيعـات والبنـود األخرى لـقائمـة الدخل بـالتغـيرات التـى حدثت
أثنـاء الفترة فـى اخملزون السلعـى وحسابـات املدينني والـدائنني والبنـود غير الـنقدية

األخرى التى يكون لها تأثير على النقدية.

2/2/25 الطريقة غير املباشرة:
يتم مبـوجب هـذه الطـريقـة حتـديـد صـافـى التـدفق النقـدى عن طـريـق تسـويـة
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صـافـى أربــاح أو خسـائـر الفتـرة بـآثـار املعـامالت ذات الطـبيعـة غيـر النقـديـة أو
أى تـأجيل الستحقـاق ملقبوضـات أو ملدفـوعات التـشغيل السـابقة. وبنـاءً عليه يتم

تعديل صافى ربح الفترة أو اخلسارة باألمور التالية:
-  الـتغيرات التـى حدثـت أثناء الفتـرة فى اخملـزون وحسابـات مدينـى ودائنى

التشغيل.
-  البنود غيـر النقدية مثل اإلهالكات واإلستهالكـات واخملصصات والضرائب
املؤجلـة وأرباح وخسـائر الـعمالت األجنبيـة غير احملققـة وأرباح الشـركات

املستثمر فيها غير املوزعة وحقوق األقلية.
-  جـميع البنود األخرى والتـى يكون أثرها النقـدى متعلقاً بالتـدفقات النقدية

ألنشطة االستثمار أو التمويل.

3/25  الشكل العام لقائمة التدفقات النقدية:
نعرض فيما يلى منـوذجاً لقائمة التدفقات الـنقدية كما وردت بالقرار رقم 204
لسنـة 2002، ونورد بعـد عرض هـذا النمـوذج أهم املالحـظات والـنقاط الـرئيسـية

اخلاصة بإعداد هذه القائمة.
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قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة املالية املنتهية فى   /   /    

رقم
اإليضاح

-

-
-

-

سـنـة
املـقـارنة

التدفقات النقدية من أنشطة  التشغيل)@(:
صافى الربح )اخلسارة(

تسوية البنود غير العادية
اإلهالك واالستهالك

مخصصات
مخصصات انتفى الغرض منها.

خسائر )أرباح( تقييم العمالت األجنبية
تسـويــة البنـود التـى تـؤثـر علـى صـافـى الـربـح )اخلسـارة( وال تـدخـل ضمن

التدفقات من أنشطة التشغيل
خسائر )أرباح( بيع األصول الثابتة

خسائر أرباح بيع االستثمارات املالية
تسوية التغيرات فى أرصدة اخملزون واحلسابات املدينة والدائنة

النقص )الزيادة( فى اخملزون
النقص )الزيادة( فى العمالء وأوراق القبض ومدينى التشغيل

الزيادة )النقص( فى العمالء وأوراق الدفع ودائنى التشغيل
إجمالى التسويات

صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل )2(
التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

مدفوعات القتناء أصول ثابتة )مشروعات حتت التنفيذ(
متحصالت من بيع أصول ثابتة

مدفوعات لشراء استثمارات مالية
متحصالت من بيع استثمارات مالية

مدفوعات قروض طويلة األجل
متحصالت من قروض طويلة األجل

مدفوعات القتناء أصول أخرى طويلة األجل

-
-

)-(
-

-
-

-
-
-

)-(
-

)-(
-

)-(
-

)-(

)@( يجـوز اتباع الـطريقـة املباشـرة فى عـرض التدفقـات النقديـة من أنشـطة التـشغيل، وفقـاً ملا
يقضى به املعيار احملاسبى اخلاص بقائمة التدفقات النقدية.
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تابع قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة املالية من   /   /      إلى   /  /

رقم
اإليضاح

-

-
-
-
-

سـنـة
املـقـارنة

متحصالت من بيع أصول أخرى طويلة األجل

صافى التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار )2(
التدفقات النقدية من أنشطة  التمويل

متحصالت من إصدار أسهم رأس املال )أسهم نقدية(
متحصالت من قروض طويلة األجل

مدفوعات لسداد قروض طويلة األجل
متحصالت من إصدار سندات

مدفوعات لسداد سندات
مدفوعات لسداد التزامات عقود التأجير التمويلى

متحصالت من قروض قصيرة األجل
مدفوعات لسداد قروض قصيرة األجل
متحصالت من سحب على املكشوف

مدفوعات لسداد السحب على املكشوف
مدفوعات لشراء الشركة جانباً من أسهمها )أسهم اخلزينة(

متحصالت من إعادة بيع الشركة ألسهمها املشتراة
توزيعات أرباح مدفوعة

صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل )3(
التغير فى حركة النقدية خالل الفترة املالية )3+2+2(

رصيد النقدية وما فى حكمها أول الفترة املالية
رصيد النقدية وما فى حكمها آخر الفترة املالية

-

-
-

)-(
-

)-(
)-(
-

)-(
-

)-(
)-(
-

)-(
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أهم املالحظات على قائمة التدفقات النقدية:
2- اسـتخدام القـرار الوزارى وفقـاً للنمـوذج الذى صـدر لقائـمة الـتدفقـات النقـدية
الطـريقـة غيـر املبـاشـرة فـى إعـداد هـذه القـائمـة، حـيث اعـتمـد علـى تعـديل
صـافى أرباح وخسائر الـفترة وتسويتها بـالبنود غير النقديـة بهدف الوصول إلى

صافى التدفقات النقدية من األنشطة اخملتلفة للمنشأة.

2- مت تقسيم أنشطة املنشأة إلى ثالث مجموعات:

)أ ( أنشـطة التـشغيل: وهى األنـشطة الـرئيسيـة املنتجـة لإليراد وأى أنـشطة
أخرى ال متثل أنشطة استثمار أو متويل.

)ب( أنشطـة االستثمـار : وهى األنشـطة املتعلقـة باقتنـاء األصول الثـابتة أو
التصرف فيها.

)جـ( أنـشطـة التمـويل : وهـى األنـشطـة التـى ينـتج عنهـا تغيـرات فـى حجم
ومكونات حقوق امللكية واالقتراض باملنشأة.

3- أجاز القرار الوزارى أن يـتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة املباشرة
فـى عرض التـدفقات النقـدية من أنـشطة الـتشغيل، وفقـاً ملا يقضـى به املعيار

احملاسبى اخلاص بقائمة التدفقات النقدية.

4/25  خطوات إعداد قائمة التدفقات النقدية:
يتم إعـداد قائـمة الـتدفقـات النقـدية بـاستخـدام الطـريقة غـير املـباشـرة وفقاً

للخطوات التالية:

2- احلصـول علـى رقم صـافى الـربح أو صـافى اخلـسارة مـن واقع تسفـر عنه
قائمة الدخل من نتائج أعمال عن الفترة املالية.

2- يتم تـسويـة صافـى الربح أو صـافى اخلـسائـر بأرصـدة حسـابات اإلهالك
واالستهالك واخملـصصـات، وخسـائر أو أربـاح تقـييم العـمالت األجنبـية،
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واخملـصصـات التـى انتفـى الغـرض منهـا. وكـذا بــاخلسـائـر أو األربـاح
الرأسمالية، وبالتغيرات فى أرصدة اخملزون، واحلسابات املدينة والدائنة.

3- يـتم إضـافــة أو خصـم التـدفقـات النقـديـة الـداخلـة أو اخلـارجـة نـتيجـة
التغـيرات فـى األرصدة الـنقديـة من عمليـات وأنشطـة االستثمـار، ومن
أنشطة التـمويل )إصدار أسهم، إصـدار سندات، احلصـول على قروض /

سداد قروض(.

4- يتم خصم توزيعات األرباح من الناجت اخلاص بالتدفقات النقدية الصافية
النـاجتة من املرحلة السابقة، وذلك للحصول على صافى التدفقات النقدية

من أنشطة التمويل.

5- يـتم إضافة رصـيد النقديـة بالبنـوك وبالصنـدوق فى أول املدة إلـى صافى
التـدفق النقدى بعـد تسويـة التدفقـات النقديـة من أنشـطة التمـويل فيتم
احلصـول على رصيد النـقدية آخر املـدة والذى البد وأن يتـطابق مع رصيد
النقدية بالبنوك وبالصندوق والظـاهر بقائمة املركز املالى واملعدة فى نهاية

الفترة احملاسبية.

5/25 مثال تطبيقى محلول :
وفيمـا يلى ميزانيـة الشركة العـربية للسنـة املالية 2002/2000 و2002/

2002 والتغيرات فى األرصدة القائمة فى تلك التواريخ.
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معلومات إضافية:
-  بـتاريـخ 2002/8/2 قامـت الشـركة الـعربـية بـبيع آالت بلغـت تكلفتـها
45000 جنيه وقـد بلغت القيـمة الـدفتـرية لهـذه اآلالت فى تـاريخ البيع

28000 جنيه وذلك مقابل مبلغ نقدى قدره 28000 جنيه.

-  بتاريـخ 2002/9/2 قامت الـشركـة ببيع أحـد استثـماراتهـا املاليـة مببلغ
229000 جـنـيه هــذا ولـم تكـن هـنـــاك معـــامالت أخـــرى خالل العــام

على حساب االستثمارات املالية.

2002/6/30

472000
250000
)20000(
550000
820000
420000
2245000
)345000(
209000
330000

845000
600000
290000
850000
230000
585000
3300000

نقدية يالصندوق والبنوك
استثمارات مالية )بالتكلفة(

مخصص هبوط أسعار استثمارات مالية
العمالء التجاريون

اخملرون
استثمارات طويلة األجل فى شركة )×(

أصول ثابتة )بالتكلفة(
مجمع إهالك األصول الثابتة

أصول غير ملموسة )براءة اختراع بالصافى(
إجمالى األصول

االلتزامات املتداولة :
املوردون 

قروض طويلة األجل
ضرائب مستحقة

رأس املال املدفوع )القيمة األسمية للسهم(
عالوة إصدار األسهم

األرباح احملتجزة
إجمالى االلتزامات وحقوق املساهمني

2002/6/30البـيـــــــــــــــــان

307000
250000
)25000(
525000
890000
390000
2070000
)280000(
228000
3235000

960000
900000
290000
650000
270000
365000
3235000

صافى التغير

264000
)200000(

25000
35000

)80000(
3000
75000

)65000(
)9000(
65000

)225000(
)300000(

-
200000
60000
220000
65000
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-  بتـاريخ 2002/2/2 قـامـت الشـركـة بـزيـادة رأسمـالهـا وذلك عن طـريق
إصدار 20000 سهم عادى مببلغ 23 جنيهاً للسهم الواحد.

-  بلغ صـافـى أربـاح عـام 2002/2002 مبلغ 305000 جـنيه وقـد قـامت
الـشركة بتاريخ 2002/8/5 بسـداد توزيعات عن األرباح بلغت 85000

جنيه .

-  متتلك الـشركـة نسبـة 20% من رأسمـال شركـة )س( مشتـراة عام 2000
وتثبت هذه االستـثمارات بالدفـاتر بطريقـة حقوق امللكية وقـد حققت شركة
)س( عـام 2002/2002 صـافـى أربـاح قـدره 250000 جـنيه ولـم تقم

بأية توزيعات لألرباح عام 2002 .

بيانات مستخرجة من قائمة الدخل عن عام 2002/2002:

صافى املبيعات
تكلفة البضاعة املباعة

مجمل الربح
حصة الشركة فى أرباح الشركة املستثمر فيها

استهالك مصروفات التأسيس
صافى أرباح العام

2664000
2940000
724000
280000
)4000(
900000

معلومات إضافية :
-  بـتاريـخ 2002/8/2 قامـت الشـركة بـشراء حـاسب آلـى بلغت تـكلفته
270000 جـنيه تتـضمـن 25000 جنيه ضـريبــة مبيعـات ومصـروفـات
والتـسلـم والتــركيـب كمــا لم يـتم اسـتبعــاد أى أصل من األصـول خالل

الفترة.

-  خالل عـام 2002/2002 قــامت الـشـركـة بــامتالك 25% مـن األسهم
العاديـة لشـركة )ص( ومن خـالل هذه النـسبة فـإن الشـركة بـذلك متارس
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تأثيراً جوهرياً على السياسات التـشغيلية واملالية لشركة )ص( وبالتالى
مت معاجلة هذا االستثمار بطريقة حقوق امللكية.

-  مت خالل عـام 2002/2002 إصدار أسهـم عاديـة مببـلغ 340000 جنيه
كما مت سداد توزيعات نقدية قدرها 630000 جنيه.

-  خالل عـام 2002/2002 قــامت شـركــة )ص( بتــوزيع أربــاح نقـديـة
علـى مسـاهميهـا قدرهـا 384000 جنيه كـما حققت صـافى أربـاح قدره

720000 جنيه .

املطلوب:
إعداد قائمة التدفقات النقدية للشـركة من السنة املالية املنتهية فى 6/30/

. 2002

متهيد احلل:

)أ ( هنـاك بـعـض التغيرات بـني أرصـدة األصول وااللتزامـات فى أول الفترة
وآخـر الفتـرة يتم تبـويـبـهــا مـبــاشـــرة بقائمة التدفق النقدى حسب طبيعة
األنشـطــة املتعـلـقــة بها )تـشغيل - استـثمار - متـويل( ولهذا مت إدراج
صـافـى الـتغيـر فـى أرصـدة اخملــــزون واملــوردين وااللتـزامـات املتـداولـة
البالغـة 80000 جنيه، 225000 جنــيـه على الـتــوالى مبـاشرة بقـائمة
التدفق النقـدى ضمن أنشطة التـشغيل باعتـبـــارهـا ضــمــن عناصر رأس
املال العـامل للمنـشأة ، كـما مت تبـويب التغيـر فى رأس املـال والقروض

طويلة األجل مباشرة بقائمة التدفق النقدى ضمن أنشطة التمويل.

)ب( هنـاك بعض التغيرات األخـرى بني أرصدة األصول وااللـتزامات فى أول
الفترة وآخـر الفترة ال ميكن تبـويبها مبـاشرة بقائمـة التدفق النقـدية ضمن
أحـد األنشطـة وذلك بسبـب أن كل تغير مـنها ميثل فـى حقيقته أكـثر من
نـوع من التغير، لذا ينبغى حتليل تلك التغيـرات إلى عناصرها ثم تبويب
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هذه العناصر على األنشطة اخملتلفة املتعلقة بها بقـائـمــة التدفق النقدى.

2- مجمع إهالك األصول الثابتة :

2- تكلفة األصول الثابتة

رصيد 2002/7/2
يضاف: إهالك العام

يخصم: مجمع إهالك األصول الثابتة مباعة

280000
82000

)27000(
345000

رصيد 2002/7/2
يضاف: تكاليف أصول ثابتة مشتراة

يخصم: أصول ثابتة مباعة
رصيد 2002/6/30

2070000
220000
)45000(
2245000

)مت تبــويبهـا ضـمن
أنشطة االستثمار(

تكلفة االستثمارات املالية املباعة
يخصم: مخصص هبوط أسعار أوراق مالية

القيمة الدفترية لالستثمارات املباعة
املتحصالت النقدية من البيع

أرباح بيع االستثمارات املالية

200000
)25000(
85000
229000
34000

3- االستثمارات املالية واخملصصات املتعلقة بها:

4- مت تسوية صافى أرباح العام بقيمة حصة الشركة فى األرباح غير املوزعة
من االستثمارات طـويلة األجل أثبتت بطـريقة حقوق امللكـية ؛ حيث إنها
ال متثل تدفق نقدى )صافى أرباح الشركة املستثمر فيها( = 250000×

20% نسبة املساهمة = 30000 جنيه .
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5- مت تسوية صافى أرباح العـام بقيمة استهالك األصول غير امللموسة حيث
ال متثل تدفقاً نقدياً .

6- األرباح احملتجزة .

رصيد 2002/7/2
يضاف: أرباح العام

يخصم: توزيعات مسددة
رصيد 2002/6/30

365000
305000
)85000(
585000

)مت تبــويبهـا ضـمن
أنشطة التمويل(

7- ميثل صافى الزيادة فى النقديـة وما فى حكمها خالل العام ناجت جمع كل
من صافـى النقديـة الناجتـة من أنشـطة التـشغيل واالستـثمار بعـد خصم
النقدية املستحقة فى أنشطة التمويل، والذى يتعني أن يتطابق مع التغير

بني أرصدة النقدية وما فى حكمها فى بداية ونهاية الفترة.
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الشركة العربية
قائمة التدفقات النقدية عام 2002/2002
)الفترة من 2002/7/2 حتى 2002/6/30(

305000
9000
82000
20000

)30000(
)34000(
342000
80000

)225000(
)35000(
272000

2290000
28000

)220000(
27000

260000
)85000(
)300000(
)225000(
264000
307000
472000

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:
صافى أرباح العام

تعديالت لتسوية صافى األرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
استهالك األصول غير امللموسة )براءة اختراع(

إهالك األصول الثابتة
حصة الشركات فى األرباح غير املوزعة من االستثمارات طويلة األجل

أرباح بيع استثمارات مالية
أرباح التشغيل قبل التغيرات فى رأس املال العامل

النقص فى اخملزون
النقص فى املوردين وااللتزامات املتداولة

الزيادة فى أرصدة العمالء
صافى النقدية الناجتة من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار:
متحصالت من بيع استثمارات مالية

متحصالت من بيع أصول ثابتة
مدفوعات شراء أصول ثابتة

صافى النقدية الناجتة من أنشطة االستثمار
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:

متحصالت من إصدار رأس املال
توزيعات األرباح املسددة
سداد قروض طويلة األجل

صافى النقدية املستخدمة فى أنشطة التمويل:
صافى الزيادة فى النقدية وما فى حكمها خالل العام

النقدية وما فى حكمها فى بداية العام
أرصدة النقدية وما فى حكمها فى نهاية العام
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ملخص
)*( تعـد قائمة الـتدفقات الـنقدية بهـدف التعرف علـى مصادر الـنقدية وأوجه

استخداماتها .
)*( تعد قائمة التدفقات النقدية بإحدى طريقتني :

الـطريقـة املباشـرة  : وفيهـا يتم مقـارنة املـقبوضـات النقـدية بـاملدفـوعات
النقدية بهدف الوصول إلى صافى التدفقات النقدية .

الطـريقة غيـر املباشـرة  : ومنها يتـم حتديد صـافى التـدفقات النقـدية عن
طريق تسوية صافـى أرباح أو خسائر الفترة بـآثار املعامالت ذات الطبيعة

غير النقدية .
)*( تتمثل التدفقات النقدية التى حتتوى عليها قائمة التدفقات النقدية فى :

- التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل .
- التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار .

- التدفقات النقدية من أنشطة التمويل .
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أسئلة على الوحدة الدراسية اخلامسة عشرة

س : ضع عـالمة )      ( أمـام العـبارة الـصحيـحة وعـالمة )x( أمـام العـبارة
اخلطأ فى كل مما يأتى مع التعليل :

أ- ميكن من خالل قائمـة التدفقات النقديـة معرفة تأثيـر معامالت الشركة
اخملتلفة على النقدية .

ب- ال يوجد اختالف بني الطريقة املباشرة والطريقة غير املباشرة فى إعداد
قائمة التدفقات النقدية .

ج- تقسم أنشطة املنشـأة إلى ثالث مجموعات من األنـشطة هى التشغيل
، االستثمار ، والتمويل .

د- يتـم إجراء التـسويـات اجلرديـة اخلاصـة بقائمـة التدفقـات النقديـة بعد
إعداد هذه القائمة .

تطبيق رقم )2(
البيانات التالية مستخرجة من سجالت احدى شركات قطاع األعمال العام:

2002/6/30 صافى التغير2002/6/30البـيـــــــــــــــــان

323000
275000
)23000(
428000
595000
385000
755000

)299000(
)57000(
2486000

نقدية يالصندوق والبنوك
استثمارات مالية )بالتكلفة(

مخصص هبوط أسعار استثمارات مالية
العمالء التجاريون

اخملرون
أراضى

آالت ومعدات
مجمع إهالك اآلالت واملعدات

الشهرة )بالصافى(
إجمالى األصول

295000
275000
)24000(
440000
525000
270000
690000

)245000(
60000

2086000

228000
-

22000
)22000(
70000
225000
65000

)54000(
)3000(
40000
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معلومات إضافية:

250000
595000
300000
44000
279000
883000
335000
2486000

اجلزء املتداول من قروض طويلة األجل
املوردون وااللتزامات املتداولة

قروض طويلة األجل
ضرائب مستحقة

حقوق األقلية
رأس املال

أرباح محتجزة
إجمالى االلتزامات وحقوق امللكية

250000
474000
450000
32000
262000
624000
295000
2086000

-
222000

)250000(
22000
28000
259000
240000
400000

-  بتـاريخ 2002/8/20 قــامت الـشـركـة بـإصــدار أسهم عـاديـة مقـابل
حـصـولـهم علـى قـطعــة أرض قيـمتهــا 225000 جنـيه أدرجت ضـمن

أصولها الثابتة كما أصدرت أسهماً عادية نقدية مببلغ 44000 جنيه.

-  بتــاريخ 2002/5/25 قـــامت الـشــركــة بـســداد تــوزيعــات نقــديــة
على أسهمها العادية بلغت 58000 جنيه.

-  بتـاريخ 2002/3/30 باعت الشركة آالت مـقابل نقدية قدرها 40000
جنيـه وقد بلغت تـكلفة اآلالت املبـاعة 62000 جنـيه وقيمتهـا الدفتـرية

فى تاريخ البيع 34000 جنيه.

-  بتــاريخ 2002/5/8 قــامت الـشـركـة بـشــراء آالت بلـغت تـكلفـتهـا
227000 جنيه .

-  بتاريخ 2002/8/25 قامت إحدى الشركات التابعة بتوزيع أرباح نقدية
قدرهـا 50000 جنيه ومتـتلك الشـركة العـربية نـسبة 70% مـن رأسمال

تلك الشركة التابعة.

-  بلغ صـافـى أربـاح الـشـركــة القـابـضــة عن عـام 2002/2002 مـبلغ
298000 جنـيه فى حني بلغ صافى أرباح الشركة التابعة عن نفس العام
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مبلغ 220000 جنيه.

املطلـوب:
-  إعداد قائمـة التدفقات النقدية للشركة عن السنة املالية املنتهية فى 30/

20020/6

تطبيق رقم )2(
البيانـات التاليـة مستخرجـة من سجالت إحدى شـركات قطـاع األعمال العام
التـى متارس نشاطاً صناعياً عن السـنة املالية املنتهية فى 2002/6/30 )األرقام

باأللف جنيه( .
أوالً : بيانات تتعلق ببعض عناصر قائمة الدخل :

أربـاح بيع أصول ثابـتة 50 ، خسائـر بيع استثمارات مـالية 25 ، إيرادات
استثمارات مالية 800 .

ثانياً : بيانات تتعلق ببعض عناصر قائمة املركز املالى :

فإذا علمت اآلتى :
2- بلـغت تكلفة األصـول الثابتـة املشتـراة خالل الفترة 2250 ألف جـنيه ، ويُقدر

إهالك هذه األصول خالل الفترة مببلغ 50 ألف جنيه .
2- بلغت تكلفة االستثمارات املالية املشتراة خالل الفترة 500 ألف جنيه .

2002/6/30

2500
2500
5000
400
200

األصـول:
أصول ثابتة )بعد اإلهالك(

مشروعات حتت التنفيذ
استثمارات مالية

قروض طويلة األجل )ممنوحة  للغير(
أصول غير ملموسة )صافى بعد االستهالك(

2002/6/30البـيـــــــــــــــــان

3200
2000
4800
600
235
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3- بلغ احملصل من أقساط القروض التى سبق منحها للغير 250 ألف جنيه .
4- بلغت تكلفة األصول غير امللموسة املشتراة خالل الفترة 40 ألف جنيه ، ويُقدر

إهالك هذه األصول خالل الفترة مببلغ 5 آالف جنيه .
املطلوب :

إعداد قائـمة التدفقـات النقدية املـتعلقة بأنـشطة االستثـمار عن السنـة املالية
املنتهية فى 2002/6/30 .

تطبيق رقم )3(
البيانـات التاليـة مستخرجـة من سجالت إحدى شـركات قطـاع األعمال العام
التى متارس نشـاطاً صناعياً وجتـارياً عن السنة املالـية املنتهية فى 2002/6/30

)األرقام باأللف جنيه( .
أوالً : بيانات تتعلق ببعض عناصر املركز املالى :

ثانياً : بيانات أخرى :
2- حـصلت الشركـة على قروض جـديدة من الغيـر خالل السنة املـالية املنتـهية فى

2002/6/30 قدرها 400 ألف جنيه .

2- بلغ صافى الربح بعد الضـرائب عن السنة املالية املنتهية فى 2002/6/30 م
250 ألف جنيه .

فإذا علمت أن توزيعات األرباح تتم فى صورة نقدية .
املطلوب :

إعداد قائمـة التدفقات النقدية بـأنشطة التمويل عن السنـة املالية املنتهية فى
. 2002/6/30

2002/6/30

5000
500
200
300

رأس املال )أسهم عادية(
قروض طويلة األجل

أرباح محتجزة
توزيعات أرباح مستحقة

2002/6/30حقوق امللكية واخلصوم

6000
800
250
250
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الوحدة الدراسية السادسة عشرة
القوائم املالية األساسية
- قائمة توزيعات األرباح )املقترحة(

- قائمة املركز املالى

األهداف :
بعد دراسة هذه الوحدة ، ينبغى أن يكون الدارس قادرا على أن :

1- يذكر أسس توزيع أرباح شركات قطاع األعمال العام.
2-  يعد قائمة توزيعات األرباح املقترحة .

3-  يعد قائمة املركز املالى .

العناصر :
1/16  قائمة توزيعات األرباح املقترحة .

2/16  قائمة املركز املالى .
3/16  مثال تطبيقى محلول .

أهم املفاهيم :
1- قائمة توزيعات األرباح املقترحة .

2- قائمة املركز املالى .
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الوحدة الدراسية السادسة عشرة
القوائم املالية األساسية

1/16 قائمة توزيعات األرباح املقترحة :
1/1/16 مقدمة :

لم يتـضمن القرار رقم 204 لسـنة 2001 أى إشارة لكيفيـة توزيع األرباح فى
شـركات قـطاع األعمـال العام ، حيـث يحكم التـصرف فـى الربح القـانون رقم 203
لسنـة 1991 )قانون شـركات قطـاع األعمال العـام( الذى ينص علـى ما يلـى فيما

يتعلق بعملية توزيع أرباح شركات قطاع األعمال العام :

1- يجب على مجلس اإلدارة أن يحجز 5% من األرباح الصـافية لتكوين احتياطى
قـانونـى ، ويجوز استخـدام هذا االحتيـاطى فـى تغطيـة خسائـر الوحـدة . وفى
زيادة رأس املال ، ويجـوز للجمعية العمومية للوحدة وقف حجز هذا االحتياطى

أو تخفيض نسبته إذا بلغ ما يساوى نصف رأس املال .

2- يجـوز أن ينـص النظـام األساسـى للـوحدة عـلى حـجز نـسبـة معيـنة مـن األرباح
الصافية لتكوين احتياطى نظامى بحد أقصى 10% بالنسبة للشركات التى ال
تـزاول النشـاط بنفـسها، و20% بـالنسـبة لغـيرهـا من الـشركـات . ويسـتخدم
االحتيـاطـى الـنظـامـى حـسب األغـراض املـنصـوص عليهـا فـى نظـام الـوحـدة
األساسـى وإذا لم تكن تلك األغراض مـنصوصاً عليـها جاز للجمعيـة العمومية
- بناء على اقتراح مجلس اإلدارة - أن تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على

الوحدة أو على املساهمني .

3- يجـوز للـجمعيـة العمـوميـة للشـركة الـتابـعة تـكويـن احتيـاطيـات أخرى غـير
االحتياطى القانونى والنظامى . كما يجوز هـذا أيضاً بالنسبة للشركة القابضة
بنـاء على اقـتراح مجلـس اإلدارة على أال تـتجاوز هـذه االحتيـاطيـات األخرى
10% من املتبقى من األرباح الصافية بعد حجز االحتياطى القانونى والنظامى
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وتخصيـص نسبـة ال تقل عن 5% من رأس املـال املسـاهمني والعـاملني كـدفعة
أولـى ونسبـة ال تزيـد على 5% مـن األرباح الـصافـية بـعد تخـصيص الـدفعة

األولى للمساهمني والعاملني كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة .

4- يتم تخصيص دفعة أولى للمساهمـني والعاملني من األرباح الصافية بنسبة %5
من رأس املال ويجـب أال يقل نصيب العاملني فـى األرباح التى يتـقرر توزيعها
عن 10% من هـذه األربـاح وال يجـوز أن يـزيـد مـايصـرف للعـاملني نقـداً من
األرباح التى تقرر توزيعها على مجموع أجورهم السنوية األساسية ويتم جتنيب
ما يزيد على ذلـك فى حساب خاص إلنشاء مشـروعات إسكان وتقدمي خدمات

إجتماعية .

5- يتم تـخصيـص ما اليـجاوز 5% مـن األرباح الـصافـية بـعد تـخصيـص الدفـعة
األولى للمساهمني والعاملني كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة .

6- يخصـص ما اليـزيد عـلى 10% مـن األرباح الـصافـية بـعد تـخصيـص الدفـعة
األولـى للـمسـاهـمني والعــاملني ومكـافـأة أعضـاء مجلـس اإلدارة كتـوزيعـات

ألصحاب حصص التأسيس .

2/1/16  منوذج قائمة توزيعات األرباح املقترحة :
نعــرض فيـمـا يلـى منـوذج قـائمــة توزيعــات األربـاح املقـترحـة كمـا وردت فى

القرار 204 لسنة 2001 التى كانت على النحو التالى :
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قائمة توزيعات األرباح )املقترحة(
عن الفترة املالية املنتهية فى     /       /

سنة
املقارنة

رقم
اإليضاح

صافى الربح )اخلسارة(
األرباح )اخلسائر( املرحلة من العام السابق

احتياطيات محولة )تذكر تفصيالً(
األرباح القابلة للتوزيع

ويتم توزيعها على النحو التالى : 
احتياطيات :

احتياطى قانونى
احتياطى نظامى )يذكر تفصيالً(

احتياطى رأسمالى )إن وجد(
احتياطيات أخرى )تذكر تفصيالً(

أرباح موزعة :
توزيعات للمساهمني )بواقع ... للسهم(

توزيعات للعاملني
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

توزيعات أخرى )تذكر تفصيالً(

أرباح مرحلة للعام التالى

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-

-
×



النظام احملاسبى املوحد 268

2/16  قائمة املركز املالى :
تعد قـائمـة املركـز املالـى )امليـزانيـة( فى نهـاية الفـترة املـاليـة لبيـان إجمـالى
استـثمارات الـشركـة ومصادر متـويل هذه االستـثمارات. ونعـرض فيمـا يلى عنـاصر
قائمة املـركز املالـى وفقاً ملعايـير احملاسبـة املصرية والـدولية بالـشكل الذى ميكن من
خالله التعـرف علـى األصـول واالسـتثمـارات طـويلـة األجل ، ورأس املـال العـامل،
ومصادر متويل االستثمارات سواء أكانت فى صورة حقوق ملكية أم التزامات طويلة

األجل .
هذا ، وتأخذ قائمة املركز املالى الشكل التالى :
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قائمة املركز املالى
فى   /    /

سنة
املقارنة

رقم
اإليضاح

األصول طويلة األجل
أصول ثابتة

أراضٍ
مبانٍ وإنشاءات ومرافق وطرق

آالت ومعدات
وسائل نقل وانتقال

عدد وأدوات
أثاث وجتهيزات مكتبية

ثروة حيوانية ومائية

مشروعات حتت التنفيذ
تكوين استثمارى
إنفاق استثمارى

استثمارات طويلة األجل
استثمارات عقارية

استثمارات فـى أسهم فى شركـات تابعة/
شقيقة )القيمة السوقية ... جنيه(

استثمارات فى أسهم فى شركات أخرى
استثمارات فى سندات

استثمارات فى وثائق استثمار

بعده

-
-

-
-

-
-
-

-

-
×

تكلفة مجمع
إهالك

الصافى

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

@  تقرير مراقب احلسابات مرفق .
@ اإليضاحات املتممة جزء ال يتجزأ من القوائم املالية وتقرأ معها .
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)تابع( قائمة املركز املالى
فى   /    /

سنة
املقارنة

رقم
اإليضاح

ما قبله
قروض وأرصدة مدينة طويلة األجل

قروض لشركات قابضة / تابعة / شقيقة
قروض جلهات أخرى

أصول غير ملموسة )بالصافى(
شهرة

بـراءات اختـراع/عالمـات جتـاريـة/ حقـوق
امتياز وتأليف

تكاليف التطوير

نفقات مرسملة )بالصافى(
نفقات مؤجلة )بالصافى(

مجموع األصول طويلة األجل )1(
األصول املتداولة

مخزون
مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار *

مخزون إنتاج غير تام )بعد خصم اخملصص
البالغ قيمته .. جنيه( *

مخــزون إنتـاج تـام )بعـد خـصم اخملـصص
البالغ قيمته .. جنيه( *

مخزون بضـائع مشتـراة بغرض الـبيع )بعد
خصم اخملصص البالغ قيمته .. جنيه( *
اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات
عمالء وأوراق قبض وحسابات مدينة

عمالء )بعـد خصـم اخملصص الـبالغ قـيمته
.. جنيه(

أوراق قـبض )بعــد خصـم اخملصـص البـالغ
قيمته .. جنيه(

بعده

-
-

-
-
-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-

-

×
@ يتضمن اخملزون لدى الغير .
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)تابع( قائمة املركز املالى
فى   /    /

سنة
املقارنة

رقم
اإليضاح

ما قبله
حسـابات مـدينة لـدى الشـركات القـابضة/

التابعة/الشقيقة
حسابات مدينة لدى املصالح والهيئات

إيرادات مستحقة التحصيل
مصروفات مدفوعة مقدما
موردون )أرصدة مدينة(

حسابات مدينة أخرى

اسـتثمـارات وأوراق مـاليـة متـداولـة )بعـد
خصم اخملصص البالغ قيمته ... جنيه(

نقدية بالبنوك والصندوق
ودائع بالبنوك ألجل أو بإخطار سابق

غطاء خطابات ضمان
حسابات جارية بالبنوك

نقدية بالصندوق
مجموع األصول املتداولة

االلتزامات املتداولة
مخصصات

مخصص الضرائب املتنازع عليها
مخصص املطالبات واملنازعات

مخصصات أخرى )تذكر تفصيالً(

بعده

-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-

-
-

-

-

-

×
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)تابع( قائمة املركز املالى
فى   /    /

سنة
املقارنة

رقم
اإليضاح

ما قبله
بنوك دائنة

سحب على املكشوف
متويل اعتمادات مستندية

قروض قصيرة األجل
موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة

موردون
أوراق دفع

حسابـات دائنة للشركات القـابضة/ التابعة
/ الشقيقة

حسابات دائنة للمصالح والهيئات
دائنو التوزيعات

مصروفات مستحقة السداد
إيرادات محصلة مقدماً
عمالء )أرصدة دائنة(

أربـاح مـبيعـات تقـسـيط مـؤجلـة )تـخص
أعواماً الحقة(

أقـســاط قــروض طــويلــة األجل تـسـتحق
السداد خالل السنة املالية التالية

حسابات دائنة أخرى
مجموع االلتزامات املتداولة

رأس املال العامل )2(
إجمـالى االسـتثمـار )1 + 2( ويتم متـويله

على النحو التالى :
حقوق امللكية

رأس املال املصدر
أقساط لم يطلب سدادها

أقساط متأخر سدادها
رأس املال املدفوع احتياطيات

احتياطى قانونى
احتياطى نظامى

بعده

-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-

-

-
)-(
)-(

-
-

-

-

-
)-(
-
-

-

×
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)تابع( قائمة املركز املالى
فى   /    /

سنة
املقارنة

رقم
اإليضاح

ما قبله
احتياطى رأسمالى

احتياطيات أخرى )تذكر بالتفصيل(
أرباح )خسائر( مرحلة

صافى ربح )خسارة( العام
)أسهم اخلزينة(

مجموع حقوق امللكية )3(

االلتزامات طويلة األجل
قروض طـويلة األجل مـن شركات قـابضة /

تابعة / شقيقة
قروض طويلة األجل من البنوك

قروض طويلة األجل من جهات أخرى
سندات

مجموع االلتزامات طويلة األجل )4(
إجمالى متويل االستثمار )3 + 4(

-
-
-
-

)-(

-

-
-
-

-

-
-
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3/16 مثال تطبيقى محلول :
فيمـا يلـى األرصدة املـستـخرجـة من مـيزان املـراجعـة إلحدى شـركات قـطاع

األعمال العام فى 2001/6/30 )املبالغ باأللف جنيه( :
أصول ثابتة مختلفـة 20000 - مجمع إهالك أصول ثابتة 8000 - مخزون
بـضــاعــة )فـــى2000/7/1( 4000 - عمـالء وأوراق قبـض 6250 - ديــون
معـدومـة 500 - مـشـروعــات حتت الـتنـفيــذ 4000 - شهــرة محل 4000 -
حـسابات مدينـة مختلفة 1200 - نقديـة بالبنك والصـندوق 5750 - استثمارات
مــاليــة متـداولــة 4000 - استـثمـارات مــاليـة فـى شـركـات تـابعـة 2000 -
استثمـارات ماليـة فى شـركات شقيقـة 1000 - استثمـارات ماليـة أخرى طـويلة
األجـل 1400 - نفقات مـؤجلة 1600 )بـالصـافى( - بـراءات اختـراع وعالمات
جتـاريــة 2000 - تكــاليف تـطـويــر 1000 - إجمـالـى املـبيعـات 20000 -
املشتـريات 10000 - مـردودات املبيعـات 500 - مرجتعـات املبـيعات 400 -
مسموحات املبيعات 600- خصم مسموح به 500 - تكاليف تسويقية 2000 -
مصـروفات إداريـة 4000 - مصـروفات متـويلـية 1200 - فـوائد دائـنة 400 -
أرباح مـبيعات تقسيـط تخص أعواماً الحقـة 4000 - إيرادات استثمـارات مالية
من شركات تـابعة 500 - إيرادات استثمـارات مالية من شـركات شقيقة 300 -
إيرادات استثمارات ماليـة مـن شــركات أخــرى 200 - عـائد عقـود تأجـير متويلى
تخـص أعـواماً الحقة 2000 - أرباح بيع أوراق مالية 200 - خسائر فروق عملة
600 - مصـروفات تخص سنوات سابقـة 1000 - أرباح بيع أصول ثابتة 4000
- مخصـص هبوط أسعار بضاعـة 1000 - مخصص ديون مشكـوك فى حتصيلها
)رصيـد 2000/7/1( 1050 - مخصـص هبـوط أسعـار أوراق مـاليـة 700 -
مخصـص ضرائب 2000 - بـنوك دائنـة 3000 - موردون وأوراق دفع 4000 -
حسابـات دائنة مختلـفة 4000 - رأس املال املـدفوع 8000 - احتـياطى قـانونى
1200- احـتيـاطــى نظـامـى 1800 - احـتيـاطـى ارتفـاع أسعـار أصـول ثـابتـة
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1000- أسهم اخلزانة 2000 - قـروض طويلة األجل من شـركات شقيقة 2000 -
قـروض طــويلــة األجل أخــرى 950 - سنــدات )10%( 10000 - عالوة إصـدار
السندات 1000 - مخصص ديون مشكوك فيها للحسابات املدينة اخملتلفة 200 .

املطلوب :
أوال : إعداد قـائمة الـدخل عن السـنة املالـية املنتهـية فى 2001/6/30 ، وقـائمة

املركز املالى فى نفس التاريخ إذا علمت ما يلى :
1- فى 2001/6/30 بلغت تكلفة اخملزون 6 مليون جنيه ، وبلغ سعره السوقى 5

مليون جنيه .
2- أعـدم عنـد اجلـرد ديـون مببلغ 250000 جـنيه ويـراد تكـوين مخـصص للـديـون

املشكوك فى حتصيلها بنسبة 5% من رصيد العمالء وأوراق القبض .
3- القيمة السوقية لألوراق املالية املتداولة 3.3 مليون جنيه .

4- القـيمـة الـســوقيـة لـالستـثمـارات فـى شـركـات تــابعـة 2.5 مـليــون جنـيه
ولالستثمارات فى شركات شقيقة 1.5 مليون جنيه .

5- أرباح مـبيعات تقـسيط تخص العـام احلالـى مليون جـنيه ، وعائـد عقود تـأجير
متويلى تخص العام احلالى 500.000 جنيه .

ثانـياً : إعداد قائمـة توزيعات األرباح املقـترحة إذا علمت أن مقتـرحات توزيع الربح
كانت كاآلتى :

1- حجز االحتياطيات القانونية بالنسبة املقررة قانوناً .
2- حجز احتياطى طوارئ بنسبة 10% من صافى الربح .

3- توزيع أرباح على املساهمني والعاملني بنسبة %8 .
4- توزيع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بالنسبة املقررة قانوناً .

5- ترحيل باقى الربح للسنة التالية .
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متهيد للحل :
1- حساب تكلفة شراء الوحدات املباعة )باأللف جنيه(:

مخزون أول الفترة
+ مشتريات

- مخزون آخر الفترة
تكلفة شراء الوحدات املباعة

)2( صافى مبيعات بضاعة مشتراة )باأللف جنيه( :
إجمالى املبيعات

يطرح :
مردودات مبيعات
مرجتعات مبيعات

مسموحات مبيعات
خصم مسموح به

صافى مبيعات بضاعة مشتراة

)3( مخصص الديون املشكوك فى حتصيلها :
رصيد اخملصص فى 2000/7/1

يطرح :
ديون معدومة خالل العام
ديون معدومة عند اجلرد

رصيد اخملصص فى 2001/6/30
مخـصص الـديـون املـشكـوك فــى حتصـيلهـا واملـراد

تكوينه =  6000000  ×  %5
=  300000  جنيه

4000
10000
14000
6000
8000

500
400
600
500

----

500000
250000

-------

20000

2000
18000

1050000

750000
-------
300000

ال يظهر مخصص الديون املشكوك فى حتصيلها فى قائمة الدخل .
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قائمة الدخل عن السنة املنتهية فى 2001/6/30

سنة
املقارنة

رقم
اإليضاح

إيرادات النشاط
صافى مبيعات بضاعة مشتراة

أرباح مبيعات تقسيط تخص العام احلالى
عائد عقود تأجير متويلى تخص العام احلالى

يخصم منها :
تكلفة شراء الوحدات املباعة

تكاليف تسويقية
تكلفة إيرادات النشاط

مجمل الربح
يضاف إليه :

إيرادات استثمارات مالية من شركات تابعة
إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة
إيرادات استثمارات مالية من شركات أخرى

إيرادات وأرباح أخرى
أرباح بيع أوراق مالية

يخصم منها :
مصروفات إدارية

صافى أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد
مصروفات متويلية

فوائد دائنة

صافى أرباح النشاط
يخصم منها :

خسائر فروق عملة
مصروفات سنوات سابقة

يضاف إليها :
أرباح بيع أصول ثابتة

صافى الربح

18000
1000
500

8000
2000

500
300
200

)1200(
400

600
1000

19500

)10000(
9500

1000

200

)4000(
6700

)800(
5900

1600
4300

4000
8300

باأللف جنيه
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قائمة املركز املالى فى 2001/6/30

سنة
املقارنة

رقم
اإليضاح

األصول طويلة األجل :
أصول ثابتة مختلفة

يخصم مجمع اإلهالك

مشروعات حتت التنفيذ
استثمارات طويلة األجل :

استثمارات فى أسهم فى شركات تابعة
)القيمة السوقية 2.5 مليون جنيه(

استثمارات فى أسهم فى شركات شقيقة
)القيمة السوقية 1.5 مليون جنيه(
استثمارات مالية أخرى طويلة األجل

أصول غير ملموسة :
شهرة محل

براءات اختراع وعالمات جتارية
تكاليف تطوير

نفقات مؤجلة )بالصافى(

مجموع األصول طويلة األجل
األصول املتداولة :

مخـزون )بعد خصـم اخملصص البـالغ قيمـته مليون
جنيه(

عمالء وأوراق قـبض )بعـد خصم اخملـصص البـالغ
قيمته 300 ألف جنيه( .

حسـابـات مـدينـة مختلفـة )بـالصـافـى بعـد خصم
اخملصص البالغ 200 ألف جنيه( .

استثمـارات مالـية متـداولة )بعـد خصـم اخملصص
البالغ 700 ألف جنيه( .

نقدية بالبنك والصندوق
مجموع األصول املتداولة

20000
8000

2000

1000

1400

4000
2000
1000
1600

5000

5700

1000

3300

5750
20570

12000
4000

4400

8600
29000

باأللف جنيه
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) تابع ( قائمة املركز املالى فى 2001/6/30

سنة
املقارنة

رقم
اإليضاح

االلتزامات املتداولة
مخصص الضرائب

بنوك دائنة
موردون وأوراق دفع

أرباح مبيعات تقسيط تخص أعواما الحقة
عائد عقود تأجير متويلى يخص أعواما الحقة

حسابات دائنة مختلفة

مجموع االلتزامات املتداولة
رأس املال العامل

إجمالى االستثمار : يتم متويله على النحو التالى:

حقوق امللكية
رأس املال املدفوع

احتياطيات
ا. قانونى
ا. نظامى

ا. ارتفاع أسعار أصول ثابتة
صافى أرباح العام

- أسهم اخلزانة
مجموع حقوق امللكية           )1(

اإللتزامات طويلة األجل
قروض طويلة األجل من شركات شقيقة

قروض أخرى طويلة األجل 
سندات  %10

عالوة إصدار السندات

مجموع االلتزات طويلة األجل   )2(
إجمالى متويل االستثمار  )1 + 2(

2000
3000
4000
1500
4000
4000

17500(
)

8000

1200
1800
1000
8300

)2000(

10000
1000

3250
32250

18300

2000
950

11000
13950
32250

باأللف جنيه
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ثانياً : قائمة توزيعات األرباح املقترحة :
)األرقام باأللف جنيه(

متهيد حسابى :
@  االحتياطى القانونى  =  8300    ×    5 %        =    415
@  احتياطى طوارئ     =  8300    ×    10 %      =    830

@  دفعة أولى للتوزيع على الدولة واملساهمني العاملني :
رأس املال املدفوع

400    =                    % 5      ×          8000        =
إجمالى التوزيعات                                              1645

الربح املتبقى    =    8300    -      1645                =       6655
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  =  6655  ×  5 %          =   332.25
دفعة ثانية للعاملني واملساهمني والدولة  =  8000  ×  %3 =       240
فائض مرحل  )الربح املتبقى(                                     6082.75

حصة العاملني فى األرباح ومجموع دفعتى التوزيع  ×  %10
)400  +  240(  ×  10%  =  64   جنيها

حصة الدولة واملساهمني  =  )400  +  240(  ×  90%  =  576  جنيها
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قائمة توزيعات األرباح املقترحة

سنة
املقارنة

رقم
اإليضاح

صافى الربح
أرباح أو خسائر مرحلة 

احتياطيات محولة للربح

ويتم توزيعها كاآلتى :
إحتياطيات

احتياطى قانونى
احتياطى طوارئ

أرباح موزعة
توزيعات للمساهمني

توزيعات للعاملني
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

أرباح مرحلة للعام التالى

8300
--
--

415
830

576
64

332.25

8300

)1245(

5)972.25(
76
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ملخص

)*( تعد قائمة توزيعات األرباح فـى شركات قطاع األعمال العام بهدف عرض
مقترحات توزيع األرباح احملققة خالل العام وكيفية التصرف فيها .

)*( يتم التصـرف فى أرباح شـركات قطـاع األعمال العـام وفقاً ملـا ينص عليه
قانون شركات قطاع األعمال العام  )القانون رقم 203 لسنة 1991( .

)*( تعـد قائمة املركـز املالى فى نـهاية الفترة املـالية لبيان إجمـالى استثمارات
الشركة ومصادر متويل هذه االستثمارات .
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أسئلة على الوحدة الدراسية السادسة عشرة

س1 : اذكر أسس تـوزيع األرباح فى شركـات قطاع األعمال العـام وفقا للقانون
203 لسنة 1991 .

س2 : مـا الهدف من إعداد قائمة املـركز املالى فى شركـات قطاع األعمال العام
، وما األسس التى اعتمد عليها القرار رقم 204 لسنة 2001 فى التفرقة

بني عناصر األصول بامليزانية .
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الوحدة الدراسية السابعة عشرة
القوائم املالية األساسية

- قائمة اإلنتاج والقيمة املضافة
- قائمة التغير فى حقوق امللكية

األهداف :
بعد دراسة هذه الوحدة ، ينبغى أن يكون الدارس قادراً على أن :

1-  يعد قائمة اإلنتاج والقيمة املضافة .

2- يعد قائمة التغير فى حقوق امللكية .

العناصر :
1/17  قائمة اإلنتاج والقيمة املضافة .

2/17  مثال تطبيقى محلول رقم )1( .
3/17   قائمة التغير فى حقوق امللكية .
4/17   مثال تطبيقى محلول رقم )2( .

أهم املفاهيم :
1- قائمة اإلنتاج والقيمة املضافة .
2- قائمة التغير فى حقوق امللكية .
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)1( تتمثل فيـما تنتجه املـنشأة داخليـاً من األصول الثـابتة أو مـن قطع الغيار واملهـمات ومواد
التعبئة والتغليف الستخدامه ذاتياً .

إيرادات النشاط
إجمالى مبيعات إنتاج تام

إجمالى مبيعات بضائع مشتراة
خدمات مباعة

إيرادات تشغيل للغير
عائد عقود تأجير متويلى
إيرادات النشاط األخرى

يضاف إليها :
مشغوالت داخلية)1( )بسعر السوق( .

مخلفات اإلنتاج )بصافى قيمتها البيعية(
التغير فى اخملزون بسعر البيع )آخر املدة - أول املدة(

تغير مخزون إنتاج غير تام
تغير مخزون إنتاج تام

تغير مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-

سنة املقارنة

الوحدة الدراسية السابعة عشرة
القوائم املالية األساسية

- قائمة اإلنتاج والقيمة املضافة
- قائمة التغير فى حقوق امللكية

1/17  قائمة اإلنتاج والقيمة املضافة :
تعبـر تلك القـائمـة عن قيـمة مـا حتققه الـشركـة من إنتـاج خالل الفتـرة )قيـمة
مضافة للسلع واخلدمات التى حصلت عليها خالل الفترة( ، وأيضاً استخدامات هذه
القيمـة املضـافة مـن أجور ، وإيجـارات عقارات مـضافـاً إليهـا فروق اإليجـار )فرق
اإليجار احملسوب( ، وفوائـد وفرق الفوائد احملسـوبة ، باإلضافة إلـى الربح الصافى

)ربح اإلنتاج خالل الفترة احملاسبية املاضية( .
والنموذج اآلتى لقائمة اإلنتاج والقيمة املضافة والتى تعد عن الفترة املالية

قائمة اإلنتاج والقيمة املضافة
عن الفترة املالية املنتهية فى   /    /
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)1(  تتـمثل فى تكلفـة املستخدم مـن اخلامات واملـواد وقطع الغيار ، وتـكلفة اخلدمـات املقدمة
من الغير .

اإلنتاج اإلجمالى بسعر السوق
يخصم منه :

ضرائب ورسوم سلعية
رسوم جمركية

رسوم إنتاج
حصيلة خزانة

ضريبة مبيعات
ضرائب ورسوم أخرى )غير مباشرة على النشاط(

يضاف إليه :
إعانات إنتاج وتصدير

اإلنتاج اإلجمالى بتكلفة عوامل اإلنتاج
يخصم منه :

تكلفة السلع واخلدمات الوسيطة)1(  )بدون ضرائب
ورسوم الشراء(

القيمة املضافة اإلجمالية
يخصم منها :

اإلهالك واالستهالك

القيمة املضافة الصافية

-
-
-
-
-

)-(

-
-

)-(

)-(

--

سنة املقارنة

)تابع( قائمة اإلنتاج والقيمة املضافة
عن الفترة املالية املنتهية فى   /    /
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مالحظات على قائمة اإلنتاج والقيمة املضافة :
ميكن القول أن قـائمة اإلنتاج والقيمة املضافة للشركة تتكون من ثالثة أجزاء،
كل جزء منهـا يعبر عن قيمة أو نـاجت معني يحسب ألغراض اقتـصادية وذلك على

النحو التالى :
1- اجلزء األول من القـائمة : ويهـدف إلى الـوصول إلـى الناجت الـصافـى للشـركة
مقومـاً بسعر الـسوق وهذا النـاجت الصافـى يتم الوصـول إليه عن طريق إدراج
إيـرادات النشـاط للشـركة - احملققـة عن طريق الـتعامل مع الغـير - مضـافاً
إليهـا اإليـرادات التـى حتقـقت داخليـاً )التغيـرات التـى حـدثت فـى اخملـزون
بجـانب املـشغـوالت الـداخليـة ( وقـيمـة األصـول التـى مت إنتـاجهـا داخليـاً
واستخدامها فى مزاولة الشـركة لنشاطها مخصوماً منه مشتريات الشركة من

البضائع اجلاهزة وقيمة استهالك األصول .

2- اجلزء الـثانـى : ويهدف إلـى قيـاس القيـمة املـضافـة الصـافيـة التـى حققـتها
الشـركـة وحتـسب عن طـريق طـرح الضـرائب والـرسـوم الـسلعيـة من اإلنتـاج
اإلجمـالى بـاعتبـارها حتـويالت على املـستوى القـومى ، وأيـضاً طـرح تكلفة
املبلغ اجلـديـد أو بعـضه التـى استخـدمت فـى اإلنتـاج واالستهالك وإضـافـة
إعـانات اإلنـتاج بـاعتـبارهـا مثل إيـرادات حتصل علـيها الـشركـة من الـدولة

كبديل لقيام الشركة بتخفيض أسعار إنتاجها ألغراض قومية .

3- اجلـزء الثالث : وميـثل استخدامـات القيمـة املضافـة ممثلة فـى تكلفة أو عـوائد
عوامـل اإلنتاج اخملتلفة : )األرض ، العمل ، رأس املال والتنظيم (. على أن
تقـوم هذه الفـوائد بـسعر الـسوق ولـذلك يضـاف إلى اإليجـارات الفعليـة فرق

اإليجار احملسوب ، وإلى الفوائد الفعلية فرق الفوائد احملسوب .
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2/17 مثال تطبيقى محلول رقم )1( :
فيما يلى البيانات التى أمـكن جمعها من إحدى شركات قطاع األعمال العام

فى 2002/6/30 باأللف جنيه :
3200 إجمـالى مبيعات إنتـاج تام ، 300 خدمات مبـاعة ، إيرادات تشغيل
للغيـر 1000 ، 2000 عائـد عقود تـأجيـر متويلـى )منهـا 1500 تخص أعـواماً
الحقة( ، 1000 مشـغوالت داخلية بـسعر السـوق ، 100 مخلفات اإلنتـاج بسعر
السـوق ، 1400 إهالكـات أصـول ، خـامـات مـشتـراة 8000 )متـبقٍ منهـا 200
عـلماً بـأنها تـتضمن رسـوماً جمـركية 200(، إعـانات إنتـاج 100 ، 500 أجور
نقـدية، 100 مزايا عيـنية ، حصة الشـركة 75 من التأمينـات االجتماعية ، 100

إيجارات، فوائد مدينة 150 .
فإذا علمت ما يلى :

)1( تكلفـة مخزون إنتاج تـام فى 2001/7/1 500 بسعـر السوق ، وفى 30/
2002/6 600 ، وبسعر السوق 700 .

)2( مخـزون اإلنتـاج غيـر التـام فـى 2001/7/1 100، وفـى 2002/6/30
15، والقيمة اإليجارية للعقارات اململوكة 100 .

)3( تتضـمن اإلهالكات إهالك مبانى  75 ، والقيمة اإليجارية للعقارات اململوكة
100 ، ورأس املــال املسـتثمـر )8 مليـون جـنيه( ، ومعـدل الفـائـدة )اخلـصم

احملدد بواسطة البنك املركزى ( %10 .

املطلوب : 
إعداد قائمة اإلنتـاج والقيمة املضافة للشركـة عن السنة املنتهية فى 6/30/

. 2002
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إيرادات النشاط 
إجمالى مبيعات إنتاج تام

خدمات مباعة
إيرادات تشغيل للغير

عائد عقود إيجار متويلى تخص الفترة

يضاف إليها :
مشغوالت داخلية بصافى قيمتها البيعية

مخلفات إنتاج

التغير فى اخملزون بسعر السوق :
التغير فى مخزون إنتاج تام

التغير فى مخزون إنتاج غير تام

يخصم منها :
مشتريات بضائع بغرض البيع
اإلنتاج اإلجمالى بسعر السوق

يخصم :
إهالكات واستهالك األصول

اإلنتاج الصافى بسعر السوق

3200
300

1000
500

----

1000
100

250
50

----

5000

1400

--
6400

1400
5000

احلل
قائمة اإلنتاج والقيمة املضافة للشركة

عن السنة املنتهية فى 2002/6/30 باأللف جنيه
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اإلنتاج اإلجمالى بسعر السوق
يخصم منه :

رسوم جمركية )ثمن خامات مستخدمة خالل الفترة(
تضاف :

إعانات إنتاج
يخصم :

تكلفة خامات مستخدمة )بدون رسوم جمركية(

يخصم :
إهالكات واستهالك األصول

القيمة املضافة الصافية

توزيعات القيمة املضافة )عوائد عوامل اإلنتاج(
)1( األجور

أجور نقدية
مزايا عينية

تأمينات اجتماعية

)2( إيجارات العقارات )أراضٍ ومبانٍ(
إهالك مبانى

فرق إيجار

)3( الفوائد
فوائد فعلية

فرق فوائد جتميعية

ربح اإلنتاج )متمم حسابى(

500
100
75

---

75
25

---

150
650
---

6400

150

100

450

1400
4500

675

100

800
2925
4500

)تابع( قائمة اإلنتاج والقيمة املضافة للشركة
عن السنة املنتهية فى 2002/6/30 باأللف جنيه
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مالحظات على احلل :
- التغير فى مخزون إنتاج بسعر السوق = 700 - 450 = 250

- الـتغـير فـى مخــزون إنـتــاج غــيـر تــام )يـؤخــذ بـسـعر التــكلفـة لعـــدم وجــود
سـعر سوق له( =  150  -  100  =  50

- تكلفة اخلامات املستخدمة فى اإلنتاج :
=  اخلامات املشتراة  -  اخلامات املتبقية باخملازن

=      800        -      200    =   600  متضمنة الرسوم اجلمركية
- الرسوم اجلمركية على اخلامات املستخدمة فى اإلنتاج حتسب كاآلتى :

- نسبة الرسوم اجلمركية إلى قيمة اخلامات املشتراة :
=  ـــــــــــــــــ    ×  100  =  %25

- الرسوم اجلمركية على اخلامات املستخدمة فى اإلنتاج :
150   =   %25   ×    600   =

- الرسوم اجلمركية على اخلامات املستخدمة فى اإلنتاج بدون الرسوم اجلمركية:
450     =   150  -  600   =

فرق اإليجار  =  القيمة اإليجارية للمبانى اململوكة  -  إهالك املبانى
25     =     75    -                 100                =

فرق الفوائد  =  الفائدة على رأس املال املستثمر - الفوائد الفعلية على القروض
الفائدة على رأس املال املستثمر  =  رأس املال  ×  معدل اخلصم

800  =    %10    ×     8000  =
فرق الفوائد  =  800  -  150  =  650

200
800
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رصيد
آخر املدة النقص الزيادة

رصيد
أول املدة

رقم
اإليضاح بيــــــان

رأس املال املصدر
أقساط لم يطلب سدادها

أقساط متأخر سدادها
رأس املال املدفوع

االحتياطيات
احتياطى قانونى
احتياطى نظامى

احتياطى رأسمالى
احتياطيات أخرى
)تذكر تفصيالً(

أرباح )خسائر( مرحلة
صافى ربح )خسارة( العام

)أسهم اخلزينة(

-
)-(
)-(
-

-
-
-
-

-
-

)-(
×

-
)-(
)-(
-

-
-
-
-

-

)-(
×

)-(
)-(
)-(
)-(

)-(
)-(
)-(
)-(

)-(

)-(
×

-
)-(
)-(
-

-
-
-
-

-
-

)-(
×

3/17  قائمة التغير فى حقوق امللكية :
تعبر هذه القائمة عن مسببات التغيرات التى طرأت على عناصر حقوق امللكية
من رأسمال واحتيـاطيات وأرباح مـرحلة ، باإلضافـة إلى أسهم اخلزينـة والتى قامت
الشـركة بـشرائهـا وبيعـها عن طـريق بورصـة األوراق املاليـة خالل الفتـرة احملاسـبية

املاضية .
قائمة التغير فى حقوق امللكية

عن الفترة املنتهية فى    /    /
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4/17 مثال تطبيقى محلول رقم )2( :
فيمـا يلى البيـانات التـى أمكن جمعهـا من السجـالت إلحدى شركـات قطاع
األعمـال العـام عن الـسنـة املـاليـة املنـتهيـة فـى 2003/6/30 )األرقـام بـاأللف

جنيه(:

املطلوب :
إعداد قـائمـة التغـير فـى حقـوق امللكيـة إذا علمت أن الـشركـة قررت حـجز
االحتياطى بالنسبة املقررة قانوناً، وأن الشركة حتجز احتياطى نظامى بنسبة %10

واحتياطى رأسمالى بنسبة 5% من صافى أرباح العام .

احلل

اإلحتياطى القانونى  :    3000  ×  %5     =   150

اإلحتياطى النظامى   :   3000  ×  %10    =   300

اإلحتياطى الرأسمالى :   3000  ×   %5     =   150

2003/6/30
9000

?
3000

?
?

1000
1000

2002/6/30
8000
2000
2000
3500
500
600
1000

البيان
رأس املال املصدر
احتياطى قانونى

أرباح العام
احتياطى نظامى

احتياطى رأسمالى
أرباح مرحلة
أسهم اخلزينة
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قائمة التغير فى حقوق امللكية عن الفترة املنتهية فى 2003/6/30

رصيد آخر املدة
2003/7/1

الزيادة رصيد أول املدة
2003/7/1

البيــان

رأس املال املصدر

االحتياطى
احتياطى قانونى
احتياطى نظامى

احتياطى رأسمالى

أرباح العام
أسهم اخلزينة

8000

2000
3500
500

------
6000
2000

)1000(
------
15000

1000

150
300
150

-----
600
1000
--

-----
2600

9000

2150
3800
650

-------
6100
3000

)1000(
------
17600

النقص
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ملخص

)*( تهدف قـائمة اإلنتـاج والقيمة املضـافة إلى حتـديد ما حتققه الـشركة خالل
الفتـرة املالـية من قـيمة مـضافـة على الـسلع واخلدمـات التى مت احلـصول
عليهـا خالل الفتـرة املالـية ، ومـصادر اسـتخدام هـذه القيـمة مـن أجور ،

وإيجارات وفوائد وأرباح .
)*( تعد قائمة اإلنتاج والقيمة املضافة على ثالث مراحل :

املـرحلة األولى : وتهدف إلـى الوصول إلى النـاجت الصافى للشـركة مقوماً
بسعر السوق .

املرحلة الثانـية : وتهدف إلى قياس القيمة املضـافة الصافية التى حققتها
الشركة خالل الفترة .

املـرحلة الثالثة : وتهدف إلـى إظهار استخدامات القيمـة املضافة ممثلة فى
تكلفة أو عوائد عوامل اإلنتاج اخملتلفة.

)*( تعد قائمة التغيـر فى حقوق امللكية إلى حتديـد التغيرات التى حدثت فى
حقوق امللكية خالل الفترة ومسببات هذه التغيرات .
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أسئلة على الوحدة الدراسية السابعة عشرة

تطبيق رقم )1(
البيـانات التـالية مـستخرجـة من سجالت إحدى شـركات قـطاع األعمـال العام
)شـــركــة تـابعــــة( التـى متـــارس نشــاطــاً صــناعـياً عــن الـســنة املـاليـــة املنتهـــية

فى 2002/6/30 )األرقام باأللف جنيه( .
أوالً : بيانات تتعلق ببعض أرصدة احلسابات فى 2000/6/30:

رأس املـال املصرح به 150000 ، رأس املـال املصدر واملـكتتب فيه 100000
، أقساط يُـطلب سدادهـا من رأس املال 5000 ، أقـساط متـأخر سـدادها من رأس
املـال 500 ، احتياطـى قانـونى 10000 ، احتيـاطى نظـامى 12000 ، احتيـاطى

رأسمالى 500 ، أرباح مرحلة 2000 ، أسهم اخلزينة 5000 .

ثانـياً : بيانات تـتعلق ببعض العمليات املـالية التى متـت خالل السنة املالـية املنتهية
فى 2002/6/30 :

1- قامت الشركة بطـلب قسط أول وأخير األسهم املستحق علـى املساهمني القدامى
وقدره 5000 ألف جنيه ، حيث مت السداد بالكـامل فيما عدا بعض املساهمني

الذين تأخروا فى سداد األقساط املستحقة عليهم وقدرها 50 ألف جنيه .

2- قامـت الشركـة بتحصيل األقـساط املتـأخر سدادهـا واملرحلـة من السـنة السـابقة
بالكامل )رصيد 2001/6/30( .

3- قـامـت الشـــركـة بـزيـــادة رأس املـــال بإصـــدار 200000 سهــم قـيمـة اسـمـية
مببلـغ 100جنيه للسهم ، وعالوة إصـدار 10 جنيه ، ولقد مت االكتـتاب فى كل

األسهم ودفعت القيمة مرة واحدة بالبنك .

4- قامـت الشـركة بـبيع أسهم اخلـزينـة املوجـودة لديـها والـتى تُـقدر قـيمتهـا مببلغ
5000 ألف جنيه .
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فإذا علمت اآلتى :
أ- بلغت األرباح الصـافية )بعـد الضرائب( عـن السنة املـالية املنتـهية فى 6/30/
2002 10100 ألف جـنيه ، وتتضـمن هذه األربـاح ربحاً رأسمـالياً نـاجتاً عن

بيع أحد األصول الثابتة بأقل من قيمته الدفترية قدره 100 ألف جنيه .
ب- قررت اإلدارة - وبعد موافقة اجلمعية العامة - التصرف فى األرباح كاآلتى :

@ حجـز احتـياطـى قانـونى بـنسبـة 5% ، احتـياطـى نظـامى بـنسبـة 10% من
صافى الربح .

@ إجراء تـوزيعات للمسـاهمني والعاملني ومـكافأة أعضـاء مجلس اإلدارة مببلغ
5000 ألف جنيه .

@ ترحيل الباقى من األرباح إلى العام التالى .

جـ- قررت إدارة الشركة حتويل عالوة إصدار األسهم إلى االحتياطى .

املطلوب :
إعداد قائمة التغير فى حقوق امللكية عن السنة املنتهية فى 2002/6/30

تطبيق رقم )2(
البيانات التالـية مستخرجة من سجالت إحدى شركات قطاع األعمال العام عن

السنة املنتهية فى 2002/6/30 )األرقام باأللف جنيه( .
إجـمالـى مبيـعات إنـتاج تـام 25000 ، ضرائـب ورسوم جـمركـية 25010 ،
مخـزون إنتـاج تـام آخـر املـدة بـالـتكلفـة 780 ، مخـزون إنتـاج غيـر تـام آخـر املـدة
بـالتكلفـة 490 ، رسوم اإلنتـاج 150 ، ضريـبة مبـيعات 2300 ، ضـرائب ورسوم
أخرى )غـير مباشرة على الـنشاط( 50 ، مشغوالت داخليـة )بسعر السوق( 800،
مخلفـات إنتـاج )صافـى القيـمة الـبيعيـة( 200 ، إيرادات تـشغيل للغـير 500 ،
عـائـد عقـود تــأجيـر متـويلـى 300 ، إيــرادات النـشـاط األخـرى 800 ، اإلهالك
واالستهالك 1500 ، إعـانـات إنتـاج وتصـديـر 500 ، تكلفـة الـسلع واخلـدمـات
الوسيطـة )متضمنة الـضرائب والرسـوم اجلمركية( 13500 ، أجـور نقدية 3000 ،
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مزايـا عينيـة 100، تأميـنات اجتـماعيـة 400، إيجار العقـارات )فعلى( 250 ،
فـوائـد )مـدينـة( 1200، رأس املـال املـدفـوع 20000 ، مبـانٍ وإنشـاءات 3000،

االحتياطيات 5000 ، قروض طويلة األجل 8000 .

فإذا علمت اآلتي :
1- تُقـدر القيمـة السـوقيـة خملزون اإلنـتاج الـتام أول املـدة مببلـغ 500 ألف جنيه ،

وآخر املدة مببلغ 800 ألف جنيه .

2- تُقدر الـقيمة السوقيـة خملزون اإلنتاج غير الـتام أول املدة مببلغ 400 ألف جنيه،
وآخر املدة مببلغ 500 ألف جنيه .

3- يـتضمن بـند إهالك األصـول الثابـتة إهالك عقـارات )مبانٍ وإنـشاءات( مملـوكة
للـشركـة قدرهـا 150 ألف جنيه ، وتقـدر القيمـة اإليجاريـة العقاريـة للمبـانى
واإلنـشاءات التـى متتلكهـا الشـركة - كمـا لو كـانت مؤجـرة من الغيـر - مببلغ

300 ألف جنيه .

4- سعر اخلصم احملدد مبعرفة البنك املركزى فى 2002/6/30 م : %12 .

املطلوب :

إعداد منوذج قـائمة اإلنتـاج والقيمة املضـافة للشـركة عن السـنة املاليـة املنتهية
فـى 2002/6/30 كمـا ورد بـالـنظـام احملـاسبـى املـوحـد ، بحـيث يتـضمن الـقيم

التالية:

@ قيمة اإلنتاج اإلجمالى بسعر السوق .

@ قيمة اإلنتاج الصافى بسعر السوق .

@ قيمة اإلنتاج اإلجمالى بتكلفة عوامل اإلنتاج .

@ القيمة املضافة وتوزيعاتها .



301النظام احملاسبى املوحد

الوحدة الدراسية الثامنة عشرة
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية

األهداف :
بعد دراسة هذه الوحدة ، ينبغى أن يكون الدارس قادراً على أن :

1- يحدد ماهية اإليضاحات املتممة للقوائم املالية .
2- يوضح أهمية اإليضاحات املتممة للقوائم املالية .

3- يعدد اإليضاحات املتممة للقوائم املالية .

العناصر :
1/18  املقصود باإليضاحات املتممة للقوائم املالية وأهميتها .
2/18  املعلومات الواجب اإلفصاح عنها خارج القوائم املالية .

أهم املفاهيم:
1- اإليضاحات املتممة للقوائم املالية .
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الوحدة الدراسية الثامنة عشرة
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية

1/18 املقصود باإليضاحات املتممة للقوائم املالية وأهدافها:
اعـتبر النظـام احملاسبى املـوحد اإليضاحـات املتممة لـلقوائم املالـية مبثابـة قائمة
مالية أساسية ، وهو بـذلك حذا حذو املعايير احملاسبية املـصرية والدولية التى تعتبر

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية مبثابة جزء ال يتجزء من هذه القوائم .

وتتمثل اإليضـاحات املتممـة للقوائم املـالية فـى املعلومـات التى تسـاعد قارئ
القوائم املـالية فى التعرف على الشركة وطبيعـة نشاطها ، والتعرف على السياسات

واملعايير التى مت االعتماد عليها فى إعداد القوائم املالية .

2/18 املعلومات الواجب إرفاقها بالقوائم املالية :
وقـد نص النظام احملـاسبى املوحـد على أن تتضمن اإليـضاحات املتمـمة للقوائم

املالية املعلومات التالية :

1- نبذة عن الشركة :
اسم الشـركة وجـنسيتهـا وموطن تـأسيسهـا وشكلها القـانونـى . شرح مـختصر

لطبيعة نشاط الشركة .

2- السياسات احملاسبية :
تـشمل الـسيـاسـات احملـاسبيـة الـواجب اإلفصـاح عنهـا خـارج القـوائم املـاليـة

السياسات املتعلقة بالعناصر التالية :
أ- ترجمة العمالت األجنبية :

يجـب اإلفصـاح عـن العملـة املـستخـدمـة فـى إثبـات املعـامالت بـالـدفـاتـر مع
اإلفـصاح عن الـسياسـة املتبعـة فى إثـبات املعـامالت التـى تتم بـالعمالت األجنـبية
وكيفيـة معاجلـة فروق العملـة الناجتـة عن تغييـر أسعار الصـرف بني تاريخ املعـاملة
وتاريخ التسوية، وكذلك الفروق الناجتة عن إعادة تقييم البنود ذات الطبيعة النقدية

فى نهاية الفترة املالية .
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ب- إثبات األصول الثابتة وإهالكاتها :
يتم اإلفصاح عن السياسة املتبعة فى إثبات األصول الثابتة .

جـ- الطريقة املستخدمة فى حساب اإلهالك :
العمر اإلنتـاجى املقدر للمجموعات الـرئيسية لألصول الثابتـة املوضحة بالقوائم

املالية أو معدل اإلهالك .

د- تسعير وتقييم اخملزون :
يجب اإلفصاح عن السـياسة املتبعة فـى تسعير وتقييـم كل من عناصر اخملزون
اخملتلفة ، مبـا فى ذلك األساس املتـبع عند تخفيض قيـمة اخملزون إلى صـافى قيمته

البيعية )جتميعى ، مجموعات متجانسة ، كل بند على حدة( .

هـ- معاجلة تكاليف البحوث والتطوير :
يـتم اإلفصـاح عن الـسيـاسـة احملـاسبيـة املـطبقـة بـالنـسبـة لتكـالـيف البحـوث
والتطوير مع إيضاح تكاليف البحوث والتطوير احململة كمصروف وتكاليف التطوير
املرسملة خالل الفترة املالية ، ويجب اإلفصاح أيضاً عن الطريقة املتبعة فى استهالك

تكاليف التطوير فى حالة رسملتها .

و- معاجلة تكلفة االقتراض :
يتم اإلفـصاح عـن السـياسـة املتبعـة فى مـعاجلـة تكـاليف االقتـراض املتعلـقة
بـاقتنـاء األصـول الثـابتـة ، واالسـتثمـارات العقـاريـة وبنـود اخملـزون التـى يتـطلب
جتهيزها لتكون فى صـورة قابلة للبيع فترة زمنية طويلة ، والشروط الواجب توافرها
لرسملـة تلك التكالـيف ، مع اإلفصاح عن تكلـفة االقتراض التـى مت رسملتها خالل

الفترة املالية .

ز- تقييم االستثمارات :
يتم اإلفصاح عن السياسات املتبعة بالنسبة ملا يلى :
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- االستثمارات املالية :
- أساس حتديد القيمة التى تـدرج أو تظهر بها بالقوائم املالية )التكلفة/ سعر

السوق( .

- كيفيـة معاجلـة الفروق بني الـقيمة بـالدفـاتر والقيـمة السـوقية لالسـتثمارات
سواء أكانت متزاولة أم استثمارات طويلة األجل .

- أساس حتديد القيمة السوقية بالنسبة لالستثمارات غير املسجلة بالبورصة.

- أساس حتديد القيـمة الدفترية لالستثمارات املـتداولة )جتميعى ، مجموعات
متجانسة ، كل بند على حدة( .

-  االستثمارات العقارية :
- أساس حتديد القيمة التى تدرج أو تظهر بها بالقوائم املالية .

- طـريقة احملاسـبة عن االستثـمارات فى الـشركات الـتابعة فـى القوائم املـالية
املستقلة للشركة القابضة :

- معاجلة عقود املقاوالت :
يجـب اإلفصـاح عن الـسيـاسـة املـتبعـة فـى احملـاسبــة عن عقـود املقـاوالت ،

والطريقة املستخدمة لتحديد إيرادات العقود .

ح- معاجلة املنح واملساعدات :
يجب اإلفصاح عن الـسياسة احملـاسبية املتبعـة فى إثبات املنح واملـساعدات مبا
فى ذلك أسلوب عـرضها فى القـوائم املالية ، وكـذلك الشروط وااللتـزامات التى لم

تتمكن املنشأة من الوفاء بها .

ط- التغيرات فى السياسات احملاسبية :
يجـب اإلفصاح عن التغيـرات فى السيـاسات احملاسبيـة )إن وجدت( وأثر تلك

التغيرات وأسبابها .
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3- بيانات تفصيلية لعناصر القوائم املالية :
)أ( األصول طويلة األجل :

األصول الثابتة :
- بيان حركة األصـول الثابتة بأنـواعها الرئيسيـة وحركة مجمع اإلهالك خالل

الفترة املالية .

املشروعات حتت التنفيذ :
- بيان حركة املشروعات حتت التنفيذ خالل الفترة املالية .

االستثمارات طويلة األجل :
- بـيان حتليلـى لالستثمـارات طويلـة األجل فى أسهم سـواء املسجلـة أو غير
املسجلة بالبورصة يوضح حـركة هذه االستثمارات والقيمة السوقية للمدرج

منها فى البورصة .

- بيـان حتليلى لالستـثمارات فى سـندات يوضح القـيمة االسميـة للسندات ،
والـرصيـد املتـبقى مـن خصم أو عـالوة اإلصدار دون إهالك أو تـسويـة فى
تاريخ إعـداد القوائـم املاليـة ، وسعر الفـائدة ، وشـروط سداد الـسندات ،

وكذلك ما يستحق حتصيله منها خالل السنة املالية التالية .

- بيان حتـليلى لإل ستثمـارات العقارية يـوضح حركة هـذه االستثمارات خالل
الفترة املالية مع إيضاح القيمة السوقية لها .

قروض طويلة األجل )للغير( :
- بيان حتليـلى للقروض طـويلة األجل املمنـوحة للغيـر ، والضمانـات املتعلقة
بهـا، وسعر الفـائدة ، وشـروط السداد ، وكـذلك ما يـستحق حتصـيله منها

خالل السنة املالية التالية .
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األرصدة املدينة طويلة األجل :
- بيـان حتليلـى لألرصـدة املديـنة طـويلـة األجل يـوضح حـركة هـذه األرصدة ،

وكذلك ما يستحق حتصيله منها خالل السنة املالية التالية .

األصول غير امللـموسة توضح حـركة هذه األصول ، واملـدة املقدرة الستهالك هذه
األصول .

)ب( حقوق امللكية :
- بيان رأس املال املصرح به . 

- بيـان تفـصيلـى يـوضح حـركـة رأس املـال املصـدر ، وعـدد األسهـم املصـدرة
والقيمـة االسميـة واألقسـاط التـى لم تسـدد بعد مـن رأس املال واألقـساط

املتأخر سدادها؛ وذلك بالنسبة لكل نوع من أنواع األسهم .

- بيان احلقوق واالمتيازات والقيود على توزيعات األرباح واسترداد رأس املال
)إن وجدت( .

)جـ( االلتزامات طويلة األجل :
القروض طويلة األجل :

- بيـان حتليلـى للقـروض طويـلة األجـل يوضـح حركـة هذه الـقروض ، وكـذلك
الـضمـانـات املتعلقـة بهـا وأيـة قيـود علـى أصـول املـنشـأة )رهن( ، وسعـر
الفائـدة، وشروط الـسداد ، وأيـضاً مـا يستـحق سداده مـن القروض طـويلة

األجل خالل السنة املالية التالية .

السندات :
- بيان حتليلى للسندات يوضح القيمة االسمية ، والرصيد املتبقى من خصم أو
عالوة اإلصدار دون إهالك أو تـسوية فى تاريخ إعداد القوائم املالية ، وسعر
الفـائـدة ، وشــروط السـداد لهـذه الـسنـدات ومـدى إمكـانيـة حتـويلهـا إلـى
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مسـاهمـات ، وكذلـك ما يـستحـق سداده مـن هذه الـسنـدات خالل السـنة
املالية التالية .

- االلتزامات األخرى طويلة األجل :
- بـيان حتليلى لاللتـزامات األخرى طويلـة األجل يوضح قيمتهـا وما يستحق

سداده منها خالل السنة املالية التالية .

)د( االلتزامات املتداولة :
- بيان حتلـيلى لاللتزامـات املتداولة يـوضح القروض قصيـرة األجل املستحقة
للبنوك والـسحب على املكشوف وغيرها من التسهيالت البنكية واألرصدة
املـستحقة للمـوردين وأوراق الدفع والبنـود املهمة من االلـتزامات املـتداولة

األخرى .

)هـ( اخملصصات :
- بيان حتليلـى ألهم اخملصصـات يوضح رصيـد كل من هذه اخملصـصات فى
أول الفترة املـالية ، واملـستخدم منهـا خالل الفترة املـالية ، وأرصـدتها فى

نهاية الفترة املالية .

)و( عناصر أخرى بالقوائم املالية :
- بيان حتليلى ألية بنود أو أرقام مهمة أخرى بالقوائم املالية .

4- بيانات أخرى :
أ- بيان الشركات التابعة والشركات الشقيقة ونسبة املساهمة فى كل منها .

ب- املعامالت مع األطراف ذوى العالقة )شركات قابضة - تابعة - شقيقة-
أعضـاء مجلـس اإلدارة ... إلخ( . حـيث يجـب اإلفصــاح عن طـبيعـة
وقيمة املـعاملة مع هـذه األطراف وكيفـية حتديـد هذه القيـمة إذا اختلفت

عن األسلوب العادى لتعامالت الشركة مع األطراف األخرى .
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جـ- بيان املوقف الضريبى للشركة .

د- بيان ربحية السهم .

هـ- اإلفـصاح عـن مخاطـر األدوات املالـية )العـمالت األجنبـية - الفـوائد -
االئتمان( .

و- االرتـباطات الـرأسماليـة : يتم ذكر املبـالغ املتعاقـد عليها وغيـر املسجلة
بالدفاتر  .

ز- اإللتزامات االحتمالية : يتم اإلفصاح عن طبيعة ومبلغ االلتزام احملتمل.

5- األحداث التالية لتاريخ امليزانية :
يتم اإلفـصاح عـن طبيـعة األحـداث التـى ال تتـطلب تعـديالً لـألرقام املـدرجة
بالقـوائم املاليـة إذا كانت مهمـة ، مع تقدير األثـر املالى لهـا أو ذكر عدم إمـكانية

تقديره .



النظام احملاسبى املوحد 310

ملخص

)*( يقصد باإليضاحات املتممة للقوائم املالية: املعلومات التى تساعد قارئ
القوائم املالية فى التعرف على الشركة وطبيعة نشاطها ، والتعرف على
السياسات واملعايير التى مت االعتماد عليها فى إعداد القوائم املالية .
)*( يجب أن تتضمن اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املعلومات اآلتية :

- نبذة عن الشركة .
- السياسات احملاسبية التى استخدمت فى إعداد القوائم املالية.

- بيانات تفصيلية لعناصر القوائم املالية .
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أسئلة على الوحدة الدراسية الثامنة عشرة

1- مـا املقصود بـاإليضاحـات املتممة للـقوائم املالـية ? وما الهـدف من إرفاق هذه
اإليضاحات بالقوائم املالية ?

2- اذكـر املعلومـات املتعلقة بـالسيـاسات املـالية الـواجب ذكرهـا فى اإليضـاحات
املتممة للقوائم املالية .

3- ما عناصر القوائم املالـية الواجب أن يتم إرفاق بيانات تفصيلية خاصة بها فى
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية ? مع ذكر أهم هذه البيانات التفصيلية.


	الغلافة
	موضوعات الكتاب
	المحتويات
	توزيع اللقاءات
	كيف تدرس هذا المقرر
	مقدمة
	الوحدة الأولى
	الوحدة الثانية
	الوحدة الثالثة
	الوحدة الرابعة
	الوحدة الخامسة
	الوحدة السادسة
	الوحدة السابعة
	الوحدة الثامنة
	الوحدة التاسعة
	الوحدة العاشرة
	الوحدة الحادية عشرة
	الوحدة الثانية عشرة
	الوحدة الثالثة عشرة
	الوحدة الرابعة عشرة
	الوحدة الخامسة عشرة
	الوحدة السادسة عشرة
	الوحدة السابعة عشرة
	الوحدة الثامنة عشرة



