
 ١

  بسم هللا الرحمن الرحیم
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 تعریف االندماج     
                 

  
 مقابل االندماج     

  
  

 مزایا االندماج     
  
  

 أنواع االندماج    

 
        

  ج الجزئياتحاد السیاسات                     االندماج الكلي                    االندما           
  
  
 القوائم المالیة الموحدة  

  
  
  
  
  
  
  

مقدمة في القوائم المالیة 

  الموحدة               
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  تعریف االندماج  : 
ھي تحالف مصالح بین وحدتین اقتصادیتین أو أكثر بحیث یتم وضع الشركة المندمجة تحت 

  .سیطرة وتحكم الشركة الدامجة لتحقیق مجموعة من األھداف الفنیة والمالیة والتسویقیة 

  

  مقابل االندماج: 
 

  
  
  

  مقابل مالي                                       مقابل عیني                                 مقابل نقدي             
  

  مبالغ تسدد من الشركة الدامجة             في صورة أراضي أو عقارات               في صورة أسھم عادیة

  سلمھا الشركة الدامجة          أو ممتازة یمتلكھا مالكإلى مساھمي الشركة المندمجة             أو بضائع ت

  الشركة المندمجة في رأس.                 إلى مالك الشركة المندمجة .            مقابل التنازل عن ملكیتھم لھا 

  .         مال الشركة الدامجة                                                                                                

  مزایا اإلندماج: 

 .تحسین أسالیب اإلدارة واستخدام وسائل إداریة متطورة   - أ

تحقیق مزایا فنیة وتكنولوجیة من خالل استخدام أسالیب إنتاج متطورة لتطویر المنتجات   -  ب

 .وتحقیق جودة اإلنتاج 

واجھة المنافسة وخفض وم) األسواق ( التوسع في أسالیب ومنافذ التوزیع للمنتجات  -ج

 .تكالیف الدعایة واإلعالن 

  .االستفادة من مزایا اإلنتاج الكبیر وتخفیض تكالیف اإلنتاج   -  د
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 أنواع االندماج\ ا :  
  

 
        
  الجزئياتحاد السیاسات              االندماج الكلي                    االندماج       

  
  :اتحاد السیاسات  .١

   سیاسات بیعیة أو –                     حیث تتفق مجموعة من الشركات على إتباع سیاسات موحدة 

  .                     إنتاجیة أو دعائیة للحد من المنافسة فیما بینھم 

  

   :اندمـاج كـــلي .٢

  تقلة تعرف باسمضم شركتین أو أكثر في وحدة اقتصادیة لھا شخصیة معنویة مس

  تكامل رأسي   أو   تكامل أفقي                   الشركة الدامجة من خالل 

  
 

      شركات تزاول أنشطة متشابھة                        اندماج بین شركات یمثل نشاطھا سلسة  اندماج بین  

الیب                       متتابعة بحیث یكون مخرجات إحداھا  للتمتع بمزایا اإلنتاج الكبیر وتحسین أس  

.مدخالت لألخرى .                   الطاقة وزیادة الربحیة وخفض تكالیف اإلنتاج  

  اج شركة للغزل مع أخرى  اندم:مثال                                                                                                            

                                                                                  للنسیج مع أخرى للطباعة والصباغة وذلك

                                                                                  لضمان توفیر مدخالت اإلنتاج لوحدات

                                                                               المجموعة وتحسین مواصفات اإلنتاج للشركة  

  .                                                                               الدامجة 

  



 ٥

                   

  :االندماج الكلي ویكون صور                      

  

                                                        أو

      تصفیة مجموعة من الشركات المندمجة                              یتم تصفیة جمیع شركات المجموعة 

  .   وإدخال صافي أصولھا ضمن عناصر الشركة                       وإنشاء شركة جدیدة 

  شركة أ ، ب ، ج ،  د: لدامجة وتختفي الشخصیة المعنویة للشركات                       مثال   ا

  یتم تصفیتھم جمیعا وإنشاء شركة ھي شركة ھـ.                                                                 المندمجة 

  د ، ج ، ب ، شركة أ :   مثال 

   الشركة د  تم إدماج أ ، ب ، ج في

    شركات مندمجة   أ ، ب ، ج

    شركة  دامجة      د     

  

  :اندمـاج جزئي .٣

  تحصل الشركة الدامجة على كل أو جزء من األسھم في الشركة األخرى وتكون الشركة 

  المستثمر وتعرف باسم الشركة األم أو القابضة ،  الدامجة 

  ـفرع أو الشـركة التابـعة،المستثـمر فیـھا وتـعرف بال  والشـركة المندمجة  

  وال یعني االندماج الجزئي أن تذوب الشركة التابعة في الشركة األم بل تبقى ككیان مستقل

  لھ شخصیة معنویة قائمة بذاتھا ولھا مجموعتھا الدفتریة ونظامھا المحاسبي أي تكون 

قتصادیة لذلك مستقلة محاسبیا إال أن ھذا االندماج یجعل ھذه الشركات جمیعا تشكل وحدة ا

  األم ( یتطلب األمر ضرورة إعداد قوائم مالیة موحدة تعبر عن الموقف المالي للمجموعة 

  وھذه القوائم في نھایة كل سنة بناء على قوائم الدخل والمركز المالي التي تعدھا ) والتابعة 

  .  كل شركة على حدة باعتبار كل منھما وحدة محاسبیة مستقلة 

       

  ة االندماج الجزئي فقطسنھتم بدراس

    أو
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  القوائم المالیة الموحدة:  
  

 :تعریف القوائم المالیة الموحدة   - أ

ھي قوائم فعلیة تعد على مستوى المجموعة والتي یرأسھا شركة أم تسیطر على 

  شركة أو أكثر تابعة وذلك من منطلق أنھا تمثل جمیعا وحدة اقتصادیة واحدة اال أن

  .اسبیة مستقلة كل منھا یعتبر بمثایة وحدة مح

                           

 :أنواع القوائم المالیة الموحدة   -  ب

  

  

  

  قائمة تدفقات نقدیة موحدة                 قائمة مركز مالي موحدة                    قائمة دخل موحدة          

    توضح صافي التدفقات النقدیةیتم من خاللھا مقارنة ایرادات            تتضمن تجمیع أصول وخصوم       

  شركات المجموعة مع تكالیف           وحقـوق ملـكیة المجـموعة مع         الداخلة والخارجة من األنشطة

  الحصـول على ھذه االیـرادات           األخـذ في الحسـبـان العالقـــات         التشغیلیة والتمویلیة واالستثماریة

  .لشركات المجموعة .       في فـي             المتبادلة بین شركات المجموعةوالوصـول الى الصـا

  .المجموعة 

  

  : أسباب اعدادھا - ج                   

    اتاحة الفرصة لمساھمي الشركة األم في التعرف على المركز المالي الستثماراتھم -                         

  .نجاح االدارة في ادارة ھذه االستثمارات                           ومدى 

  استخدامھا ألغراض التحلیل المالي والمحاسبي وفحص المركز المالي والسیولة  - 

  .والربحیة والكفاءة التشغیلیة 
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  : شروط اعدادھا - د

    أن تكون األنشطة لكل من الشركة األم والشركة التابعة متشابھة ومتجانسة أو - 

  .عضھا البعض على األقل مكملة لب

  .  أن تتشابھ األصول وااللتزامات على مستوى المجموعة - 

  .  أن تتواجد السنة المالیة فیما بین الشركة األم والشركة التابعة - 
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  من سیطرة الشركة األم على الشركة التابعة من خالل ملكیة كل أو أغلبیة أسھم رأس مال الشركة التابعة بما یض

  .ھیمنة الشركة األم على إدارة وتشغیل الشركة التابعة 

   

 
  

  %)١٠٠وأقل من % ٥٠أكثر من (ملكیة جزئیة  % )                                            ١٠٠( ملكیة كاملة 
  
  

  حصص أصحاب       وقد تشتري الشركة األم أسھم الشركة التابعة بمقابل نقدي أو عیني أو إصدار أسھم تعادل 

  .     الشركة التابعة 

  

  :.تكالیف السیطرة        

          ھي المقابل الذي تدفعھ الشركة األم للسیطرة على الشركة التابعة ویعتبر استثمار طویل األجل بالنسبة

  . االستثمار في شركات تابعة/ حـ        للشركة األم ویفتح لھ حساب یسمى 

  

  
         یعتبر ضمن أصول الشركة األم ویتم استبعاده من القوائم المالیة الموحدة حیث ال                     

  والتـي یتـم التعبیـر عـنھا(                              یثبت مرتین ألنھ یمثل  صـافي أصول الشـركة التـابعة 

  ویتم أیضا استبعـاد حقـوق )  المـوحدة                            بأصـول وخصوم الشركة التـابعة في القائمة

                             ملكیة الشركة التابعة من القوائم الموحدة لنفس السبب وال یظھر في قائمة المركز 

  .                          المالي إال حقوق ملكیة  الشركة األم 

  

  

  ندماج الجزئيإلا
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   :حاالت تكالیف السیطرة

  

  
  
  

  ول               تزید عن صافي أصول                             تقل عن صافي أصول    معادلة لصافي أص

  .الشركة التابعة .                                    الشركة التابعة .                        الشركة التابعة 

  
  
  

  :                                      أي أن 

   -  األصول <  الخصوم         تكالیف السیطرة– األصول > أصول      تكالیف السیطرة= طرة    تكالیف السی

   خصوم التابعة                                   للشركة التابعة                                الخصوم للشركة–   التابعة 

  .                                                                   التابعة                                                   

  
  
  

      شھرة سالبة                              الفرق یسمى  شھرةالفرق یسمى  
     

  
  

  تعالج كمخصص انخفاض أسعار                                                                                               

  .                                                                                               األصول للشركة التابعة 

  :  الشھرة          

  ة وتعتبر من               ال تظھر في دفاتر الشركة األم أو التابعة وإنما تظھر في القائمة الموحدة للمیزانی

               أصول القائمة الموحدة وتضطر الشركة األم لدفع مبالغ تزید عن صافي أصول الشركة التابعة 

   السیطرة على أسواق منتجات معینة أو مناطق :مثل              لرغبتھا في تحقیق أھداف إستراتیجیة ، 

  .ستفادة من شھرة الشركة التابعة              التوزیع أو ضمان االنتشار الدولي أو اال



 ١٠

  

  

  
  
  
  
  
  

             ملكیة كاملة                                                                                        ملكیة جزئیة

  :                  في حالة احتمالین 

  

  

  

   السیطرة أكبر من                            تكالیف السیطرة أكبر من تكالیف السیطرة تعادل                 تكالیف

   صافي أصول الشركة                  صافي أصول الشركة                                 صافي أصول الشركة  

  .                التابعة .                                 التابعة .                                   التابعة 

                                        

  

  )في تاریخ السیطرة ( إعداد قائمة المركز المالي الموحدة في حالة الملكیة الكاملة : أوال         

  

     :تكالیف السیطرة تعادل صافي أصول الشركة التابعة: االحتمال األول               

                               

   ١/١/٢٠٠٢                            بفرض أن شركة الھالل قامت بشراء أسھم رأس مال شركة النجمة في 

   لایر تم سدادھا نقدا لمساھمي شركة النجمة وتم تقییم٣٠٠٠٠٠                           بالكامل مقابل مبلغ 

  أي أن قیمة أصول( الشركة التابعة بنفس قیمتھا الظاھرة في الدفاتر                            أصول وخصوم 

  .                          وخصوم الشركة التابعة قبل السیطرة مساویة مع قیمتھا بعد السیطرة 

  

  

  إعداد قوائم مالیة موحدة

 في تاریخ السیطرة

 أو

   تـمرین
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  :                           وكانت بیانات الشركتین كما یلي 

  جمةشركة الن  شركة الھالل  البیــــــــــــان

  ١١٠٠٠٠  ٤٠٠٠٠٠    أصول متداولة

  ٢٥٠٠٠٠  ٤٠٠٠٠٠  )الصافي (   أصول ثابتة 

  ٦٠٠٠٠  ٢٨٠٠٠٠    الخصوم

  ٢٠٠٠٠٠  ٤٠٠٠٠٠    رأس مال األسھم

  ١٠٠٠٠٠  ١٢٠٠٠٠    أرباح محتجزة

  

  

  .عمل  مع إعداد ورقة ال٢٠٠٢ / ١ /١                            إعداد قائمة المركز المالي الموحدة في 

  

  : ورقة العمل – ١                            

  قائمة موحدة  التســــــویات  شركة النجمة  شركة الھالل  بیـــــــــــــــــان

  أصول متداولة

  استثمارات في شركات تابعة/حـ

  )صافي( أصول ثابتة 

١٠٠٠٠٠  

٣٠٠٠٠٠  

٤٠٠٠٠٠  

١١٠٠٠٠  

------  

٢٥٠٠٠٠  

-------  

 )٣٠٠٠٠٠(   

-------  

٢١٠٠٠٠  

-------  

٦٥٠٠٠٠  

  ٨٦٠٠٠٠   )٣٠٠٠٠٠(   ٣٦٠٠٠٠  ٨٠٠٠٠٠  

  الخصوم

  رأس مال األسھم

  أرباح محتجزة

٢٨٠٠٠٠  

٤٠٠٠٠٠  

١٢٠٠٠٠  

٦٠٠٠٠  

٢٠٠٠٠٠  

١٠٠٠٠٠  

-------  

 )٢٠٠٠٠٠(   

 )١٠٠٠٠٠(   

٣٤٠٠٠٠  

٤٠٠٠٠٠  

١٢٠٠٠٠  

  ٨٦٠٠٠٠   )٣٠٠٠٠٠(   ٣٦٠٠٠٠  ٨٠٠٠٠٠  

  

  

 المطـلوب

 الحل
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  ٢٠٠٢ / ١ / ١مة المركز المالي الموحد في  قائ-٢                           

  

                           األصـــــــــــول                         

  ٢١٠٠٠٠                                    متداولة                       

  ٦٥٠٠٠٠)              صافي (                                    ثابتة 

                                                                                       ٨٦٠٠٠٠  

  الخصــــــــوم وحقوق الملكیة                      

  ٣٤٠٠٠٠                                   الخصــــــــوم               

                                                                                       ٣٤٠٠٠٠  

  حقوق الملكیة                       

  ٤٠٠٠٠٠                                 رأس مال األسھم              

    ١٢٠٠٠٠                                أرباح محتجزة                  

                                                                                       ٥٢٠٠٠٠  

                                                                                        ٨٦٠٠٠٠           

  

  :مالحــــــظات                 

  التي تم سدادھا مقابل تكالیف السیطرةاألصول المتداولة للشركة األم تنقص بمقدار النقدیة .١

  ٤٠٠٠٠٠                أصول متداولة للشركة األم 

    ٣٠٠٠٠٠           ـــ     تكالیف السیطرة نقـــدا

                                                                          

األصول للشركة األم ویحمل بتكالیف االستثمارات في شركات تابعة یعتبر من حسابات / حـ .٢

السیطرة ویجعل مدینا بھا ویتم استبعاده في عامود التسویات حتى ال یتم إثبات ملكیة الشركة 

 ٢٠٠٠٠٠( األم للشركة التابعة مرتین وفي المقابل یتم استبعاد حقوق ملكیة الشركة التابعة 

 .وذلك لغرض إعداد القائمة الموحدة فقط  ) ١٠٠٠٠٠+ 

  

  ١٠٠٠٠٠   



 ١٣

  

 

           متساویین٣٠٠٠٠٠تكالیف السیطرة                                .٣

  ٣٠٠٠٠٠صافي أصول الشركة التابعة               

  ٦٠٠٠٠ خصوم الشركة التابعة – ٣٦٠٠٠٠أصول الشركة التابعة                  = 

  ٣٠٠٠٠٠= أو  صافي أصول الشركة التابعة 

              حقوق ملكیة الشركة التابعة                      

  

 .نستخدم              و            في عامود التسویات بدال من المدین والدائن  .٤

 

 تتضمن قائمة المركز المالي الموحدة حقوق ملكیة الشركة األم فقط أما حقوق ملكیة  .٥

  ستبعاد حقوق ملكیةالشركة التابعة فیعبر عنھا بصافي أصول الشركة التابعة لذلك تم ا

  .التابعة لغرض إعداد قائمة المركز المالي الموحدة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

+ - 
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   صافي أصول الشركة التابعة أو حقوق ملكیة>تكالیف السیطرة : االحتمال الثاني 

    :الشركة التابعة

  

  بفرض نفس بیانات التمرین السابق إال أن شركة الھالل قامت بشراء رأس مال   

  . لایر تم سدادھا نقدا ٣٨٠٠٠٠ مقابل ١/١/٢٠٠٢                              شركة النجمة في          

                      

  )ملكیة كاملة  ( ١/١/٢٠٠٢                                      اعداد قائمة المركز المالي وورقة العمل في 

  
  

 :ورقة العمل  .١
 

  قائمة موحدة  التســــــویات  شركة النجمة  شركة الھالل  بیـــــــــــــــــان

  أصول متداولة

  استثمارات في شركات تابعة/حـ

  )صافي( أصول ثابتة 

  الشھرة

٢٠٠٠٠  

٣٨٠٠٠٠  

٤٠٠٠٠٠   

------  

١١٠٠٠٠  

------  

٢٥٠٠٠٠   

------  

-------  

 )٣٨٠٠٠٠(   

 -------   

+٨٠٠٠٠  

١٣٠٠٠٠  

-------  

٦٥٠٠٠٠   

٨٠٠٠٠  

  ٨٦٠٠٠٠   )٣٠٠٠٠٠(   ٣٦٠٠٠٠  ٨٠٠٠٠٠  

  الخصوم

  رأس مال األسھم

  أرباح محتجزة

٢٨٠٠٠٠  

٤٠٠٠٠٠  

١٢٠٠٠٠  

٦٠٠٠٠  

٢٠٠٠٠٠  

١٠٠٠٠٠  

-------  

 )٢٠٠٠٠٠(   

 )١٠٠٠٠٠(   

٣٤٠٠٠٠  

٤٠٠٠٠٠  

١٢٠٠٠٠  

  ٨٦٠٠٠٠   )٣٠٠٠٠٠(   ٣٦٠٠٠٠  ٨٠٠٠٠٠  

  
  
  
  
  
  

   تـمرین

 المطـلوب

 الحل



 ١٥

  
  ٢٠٠٢/  ١ / ١ قائمة المركز المالي الموحدة  في -٢                           

  

                           األصـــــــــــول                         

  ١٣٠٠٠٠                                    متداولة                       

  ٦٥٠٠٠٠)              صافي (                                    ثابتة 

  ٨٠٠٠٠  شھرة                                                           

                                                                                        ٨٦٠٠٠٠  

  الخصــــــــوم وحقوق الملكیة                      

  ٣٤٠٠٠٠                                   الخصــــــــوم               

                                                                                       ٣٤٠٠٠٠  

  حقوق الملكیة                       

  ٤٠٠٠٠٠                                 رأس مال األسھم              

    ١٢٠٠٠٠                                     أرباح محتجزة             

                                                                                       ٥٢٠٠٠٠  

                                                                                        ٨٦٠٠٠٠           

  :مالحــــــظات                 

  الشھرة                 أصل معنوي أو أصل ثابت غیر ملموس وتكون .  ١                 

    صافي أصول الشركة التابعة>                                 في حالة                   تكالیف السیطرة   

                           أو                                                                              

                                                                                         حقوق ملكیة الشركة التابعة

                                                                  ٣٠٠٠٠٠      >     ٣٨٠٠٠٠  

  ٨٠٠٠٠  شھرة                      ال

                       وال تظھر في أصول الشركة األم ولكن تظھر فقط في قائمة المركز المالي الموحدة

  .                     ضمن األصول 



 ١٦

  

  )في تاریخ السیطرة ( إعداد قائمة المركز المالي الموحدة في حالة الملكیة الجزئیة :  ثانیا             
  

   %١٠٠وتقل عن  % ٥٠عني سیطرة الشركة األم على الشركة التابعة بنسبة تزید عن             ت

             وال تختلف السیطرة عنھ في حالة الملكیة الكاملة حیث أن االندماج یترتب علیھ تكوین وحدة 

  ة            اقتصادیة متكاملة مما یعني ظھور كافة عناصر أصول وخصوم الشركتین في قائمة موحد

  )مع استبعاد االستثمارات في شركات تابعة وحقوق ملكیة الشركة التابعة            ( 

  حقوق األقلیة           ویترتب على الملكیة الجزئیة ظھور                     

            

  ة عدم             ھي جزء من حقوق ملكیة الشركة التابعة ال تسیطر علیھ الشركة األم ویكون بنسب

  .   السیطرة وتعتبر من االلتزامات تظھر في القائمة الموحدة 

  حقوق ( فھذا یعني أن نسبة عدم السیطرة  % ٩٠اذا كان سیطرة الشركة األم :    مثال 

   % .١٠)            األقلیة 

    

  من أسھم شركة  % ٩٠ اشترت شركة الصناعات األھلیة ١/١/٢٠٠٢في   

   لایر تم سدادھا نقدا وفیما یلي ٣٦٠٠٠٠         أبو الخیر للمحركات مقابل مبلغ                    

     .١/١/٢٠٠٢                            بیان بعناصر المركز المالي لكل من الشركتین في 

  أبو الخیر للمحركات  الصناعات األھلیة  البیــــــــــــان

  ١٦٠٠٠٠  ٣٨٠٠٠٠    أصول متداولة

  ٢٨٠٠٠٠  ٦٢٠٠٠٠  )الصافي ( ابتة   أصول ث

  ٩٠٠٠٠  ٧٠٠٠٠    الخصوم

  ٣٠٠٠٠٠  ٨٠٠٠٠٠    رأس مال األسھم

  ٥٠٠٠٠  ١٣٠٠٠٠    أرباح محتجزة

  

   .١/١/٢٠٠٢    اعداد قائمة المركز المالي الموحدة وورقة العمل في   

  

   تـمرین

 المطـلوب



 ١٧

  

              

  :ورقة العمل  .١

  قائمة موحدة  التســــــویات  خیر للمحركاتأبوال  الصناعات األھلیة  بیـــــــــــــــــان

  أصول متداولة

  استثمارات في شركات تابعة/حـ

  )صافي( أصول ثابتة 

  الشھرة

٢٠٠٠٠  

٣٦٠٠٠٠  

٦٢٠٠٠٠   

------  

١٦٠٠٠٠  

------  

٢٨٠٠٠٠   

------  

-------  

 )٣٦٠٠٠٠(   

 -------   

+٤٥٠٠٠  

١٨٠٠٠٠  

-------  

٩٠٠٠٠٠   

٤٥٠٠٠  

  ١١٢٥٠٠٠   )٣١٥٠٠٠(   ٤٤٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠٠  

  الخصوم

  حقوق األقلیة

  رأس مال األسھم

  أرباح محتجزة

٧٠٠٠٠   

-------  

٨٠٠٠٠٠  

١٣٠٠٠٠  

٩٠٠٠٠   

-------  

٣٠٠٠٠٠  

٥٠٠٠٠  

-------  

 +٣٥٠٠٠  

 ) ٣٠٠٠٠٠(   

 )٥٠٠٠٠(   

١٦٠٠٠٠  

٣٥٠٠٠  

٨٠٠٠٠٠  

١٣٠٠٠٠  

  ١١٢٥٠٠٠   )٣١٥٠٠٠(   ٤٤٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠٠  

  

  :مالحــــــظات             
 ٢٠٠٠٠ = ٣٦٠٠٠٠ – ٣٨٠٠٠٠= تداولة للشركة األم األصول الم .١

  
      صافي أصول الشركة التابعة بنسبة السیطرة >نسبة السیطرة      .٢

                                                          أو
                                     حقوق ملكیة الشركة التابعة بنسبة السیطرة

  
     ٣١٥٠٠٠      >       ٣٦٠٠٠٠  

    
    ٩٠ ×  ٣٥٠٠٠٠%   

                                  الفرق
  ٤٥٠٠٠                      الشھرة               

    
٣١٥٠٠٠  -  ٣٦٠٠٠٠  

 الحل



 ١٨

  

  حقوق األقلیة   % ١٠نسبة عدم السیطرة                  . ٣                         

       تعتبر التزامات تظھر في القائمة الموحدة فقط وفي عامود التسویات بالزیادة                       

   :حقوق األقلیة                           

  %١٠ ×صافي أصول الشركة التابعة    
                                                                  أو

   %١٠ ×                  حقوق ملكیة الشركة التابعة                                      

                                                           ٣٥٠٠٠%                  =    ١٠ × ٣٥٠٠٠٠       

  

             حقوق األقلیة                                                                                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٩

  

  
  
  
  
  

    
  

                     طریقة الملكیة                                                                طریقة التكلفة
  
  

        
  ملكیة كاملة            ملكیة جزئیة        ملكیة كاملة            ملكیة جزئیة                                        

   
                  للمحاسبة عن نصیب الشركة األم وحقوق األقلیة في صافي أرباح الشركة التابعة 

  :                                   توجد طریقتین 

        
  

  طریقة التكلفة:           ثانیا طریقة الملكیة                                     : أوال            

 االسـتثمارات في شركــات                     /   ال یتـأثر حـ●االسـتثمارات في شركــات                       / یتـأثر حـ

  تابعة باألرباح أو الخسائر التي تحقــقھا                       تابعـة باألربـاح المحقـقة أو الموزعـة أو 

  .         باألرباح                      الخسائر التي تحققھا الشركة التابعة یزیدالشركة التابعة حیث 

    األرباح المحتجزة للشركة األم ال یتم ●.                                    المحققة في الشركة التابعة 

        تعدیلھا في الدفاتر بصافي الربح المحقق        بالخسائر أو األرباح الموزعة               ینقص

  أو الموزع للشركة التابعة وإنما یتم تعدیلھا.                                               في الشركة التابعة 

 یتم تعدیل األربـاح المحتـجزة للـشركة                     في التسویات فقط بالربح غیر الموزع للشركة 

  .م في الدفـاتر بنصـیبھا من األربـــاح                      التابعة   األ

    یتم تعدیل األرباح المحتجزة للشركة التابعة ●المحقــقة فقـط للـشركة الــتابعة ، ویتــم                       

  ح المحقق والموزع للشركةتعـدیل األرباح المحتجزة للشـركة التابعة                       بنصیبھا من الرب

  .بنصیـبھا من األربــاح المحقــقة للشركة                        التابعة 

  . التابعة واألرباح الموزعة 

  إعداد قوائم مالیة موحدة

 في تاریخ الحق للسیطرة



 ٢٠

  

  : طریقة الملكیة : أوال            

  

  :ملكیة كاملة .             أ 

                                                          

   ٢٠٠٢ / ١٢ / ٣١یلي البیانات الخاصة بشركة اإلخالص والوفاء في فیما   

   .٢٠٠٢ / ١ /١                                علما بأن سیطرة شركة اإلخالص على شركة الوفاء في 

  

  شركة الوفاء  شركة اإلخالص  البیــــــــــــان

  ١٩٠٠٠٠  ١٦٦٠٠٠    أصول متداولة

  ------  ٣٥٠٠٠٠    استثمارات في شركات تابعة

  ٢٣٠٠٠٠  ٤٢٠٠٠٠  )الصافي (   أصول ثابتة 

  ٨٠٠٠٠  ٣٨٨٠٠٠    الخصوم

  ٢٠٠٠٠٠  ٤٠٠٠٠٠    رأس مال األسھم

  ١٠٠٠٠٠  ١٢٠٠٠٠    أرباح محتجزة

  ٤٠٠٠٠  ٧٨٠٠٠    صافي أرباح العام

  

  . لایر نقدا ٣٠٠٠٠                       وقد قامت شركة الوفاء بتوزیع أرباح بمبلغ 

  
  

  ٢٠٠٢ / ١٢ / ٣١إعداد قائمة المركز المالي الموحدة وورقة العمل في   

   % ) .١٠٠ملكیة                               ( 

    

  

  

  

   تـمرین

 المطـلوب



 ٢١

  

  

 : ورقة العمل  -١
  

  قائمة موحدة  التســــــویات  شركة الوفاء  شركة اإلخالص  بیـــــــــــــــــان

  أصول متداولة

  استثمارات في شركات تابعة/حـ

  )صافي( صول ثابتة أ

  الشھرة

١٩٦٠٠٠  

٣٦٠٠٠٠  

٤٢٠٠٠٠   

------  

١٦٠٠٠٠  

------  

٢٣٠٠٠٠   

------  

-------  

 )٣٦٠٠٠٠(   

 -------   

+٥٠٠٠٠  

٣٥٦٠٠٠  

-------  

٦٥٠٠٠٠   

٥٠٠٠٠  

  ١٠٥٦٠٠٠   )٣١٠٠٠٠(   ٣٩٠٠٠٠  ٩٧٦٠٠٠  

  الخصوم

  رأس مال األسھم

  أرباح محتجزة

٣٣٨٠٠٠   

٤٠٠٠٠٠  

٢٣٨٠٠٠  

٨٠٠٠٠   

٢٠٠٠٠٠  

١١٠٠٠٠  

-------  

 ) ٢٠٠٠٠٠(   

 )١١٠٠٠٠(   

٤١٨٠٠٠  

٤٠٠٠٠٠  

٢٣٨٠٠٠  

  ١٠٥٦٠٠٠   )٣١٠٠٠٠(   ٣٩٠٠٠٠  ٩٧٦٠٠٠  

  

  :مالحــــــظات             

  الشھرة  . ١              

  
         صافي أصول الشركة التابعة>تكالیف السیطرة         

                           أو                                                 
                                                                  حقوق ملكیة الشركة التابعة

               

                      االستثمارات في شركات تابعة               في تاریخ السیطرة

                                           في تاریخ السیطرة        

                           ٣٠٠٠٠٠                >                   ٣٥٠٠٠٠  

                                      

  ٥٠٠٠٠                                                         الفرق                                        

 الحل



 ٢٢

  
االستثمارات في شركات تابعة       / رصید حـ. ٢                  

                
          یزید بصافي الربح المحقق للشركة التابعة                 وینقص باألرباح الموزعة للشركة التابعة

       

   رصید االستثمارات في شركات تابعة  ٣٥٠٠٠٠              

   صافي الربح المحقق للشركة التابعة٤٠٠٠٠           + 

     األرباح الموزعة للشركة التابعة      ٣٠٠٠٠  -           

            ٣٦٠٠٠٠  

  رصید األرباح المحتجزة للشركة األم یتم تعدیلھ في الدفاتر بصافي الربح المحقق فقط . ٣                 

  والربح الموزع للشركة( + ) ، وبصافي الربح المحقق للشركة األم ( + )ة التابعة                     للشرك

   ) .- (                    األم 

   رصید األرباح المحتجزة للشركة األم من التمرین١٢٠٠٠٠                

     صافي الربح المحقق للشركة األم٧٨٠٠٠            +  

   الربح المحقق للشركة التابعة   صافي٤٠٠٠٠            +  

        صفر     الربح الموزع  للشركة األم -             

                ٢٣٨٠٠٠    

 رصید األرباح المحتجزة للشركة التابعة  .٤

    رصید األرباح المحتجزة للشركة التابعة من التمرین١٠٠٠٠٠   

      صافي الربح المحقق للشركة التابعة٤٠٠٠٠+ 

     الربح الموزع للشركة التابعة٣٠٠٠٠  - 

١١٠٠٠٠   

 األصول المتداولة للشركة األم تزداد بقیمة األرباح الموزعة نقدا  .٥

    ١٩٦٠٠٠ = ٣٠٠٠٠ + ١٦٦٠٠٠  

  واألصول المتداولة للشركة التابعة تنقص بقیمة األرباح الموزعة نقدا

  ١٦٠٠٠٠ = ٣٠٠٠٠ – ١٩٠٠٠٠  



 ٢٣

         

  :كیة جزئیة مل.                 ب 

           

   اشترت شركة الھناء أسھم شركة الوفاء وبلغت تكالیف السیطرة ٢٠٠٢ / ١ / ١                في 

   % )٨٠نسبة السیطرة (  لایر سددتھا نقدا ٣٥٠٠٠٠                

  ٢٠٠٢ / ١٢ / ٣١               وفیما یلي البیانات التي تم استخراجھا من دفاتر الشركتین في 

  

  شركة الوفاء  شركة اإلخالص  البیــــــــــــان

  ٢١٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠٠    أصول متداولة

  ------  ٣٥٠٠٠٠    استثمارات في شركات تابعة

  ٣٥٠٠٠٠  ٤٥٠٠٠٠  )الصافي (   أصول ثابتة 

  ١٢٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠٠    الخصوم

  ٣٠٠٠٠٠  ٦٠٠٠٠٠    رأس مال األسھم

  ١٠٠٠٠٠  ١٦٠٠٠٠    أرباح محتجزة

  ٤٠٠٠٠  ٩٠٠٠٠  رباح العام  صافي أ

   

  . لایر ٣٠٠٠٠                           علما بأن شركة الوفاء وزعت أرباح نقدا بمبلغ 

  

  ٢٠٠٢ / ١٢ / ٣١                      إعداد قائمة المركز المالي الموحدة وورقة العمل في 

   % ) .٨٠ ملكیة جزئیة(                        بافتراض طریقة الملكیة 

  

  

  

  

  

  

   تـمرین

 المطـلوب



 ٢٤

  : ورقة العمل  -٢

  قائمة موحدة  التســــــویات  شركة الوفاء  شركة الھناء  بیـــــــــــــــــان

  أصول متداولة

  استثمارات في شركات تابعة/حـ

  )صافي( أصول ثابتة 

  الشھرة

٣٢٤٠٠٠  

٣٥٨٠٠٠  

٤٥٠٠٠٠   

------  

١٨٠٠٠٠  

------  

٣٥٠٠٠٠   

------  

-------  

 )٣٥٨٠٠٠(   

 ------ -   

+٣٠٠٠٠  

٥٠٤٠٠٠  

-------  

٨٠٠٠٠٠   

٣٠٠٠٠  

  ١٣٣٤٠٠٠   )٣٢٨٠٠٠(   ٥٣٠٠٠٠  ١١٣٢٠٠٠  

  الخصوم

  حقوق األقلیة

  رأس مال األسھم

  أرباح محتجزة

٢٥٠٠٠٠   

------  

٦٠٠٠٠٠  

٢٨٢٠٠٠  

١٢٠٠٠٠   

------  

٣٠٠٠٠٠  

١١٠٠٠٠  

-------  

 +٨٢٠٠٠  

 ) ٣٠٠٠٠٠(   

 )١١٠٠٠٠(   

٣٧٠٠٠٠  

٨٢٠٠٠  

٦٠٠٠٠٠  

٢٨٢٠٠٠  

  ١٣٣٤٠٠٠   )٣٢٨٠٠٠(   ٥٣٠٠٠٠  ١١٣٢٠٠٠  

  

  ٢٠٠٢ / ١٢ / ٣١ قائمة المركز المالي الموحدة  في - ٢                    

                           األصـــــــــــول                         
  ٥٠٤٠٠٠                                    متداولة                       

  ٨٠٠٠٠٠)              صافي (                        ثابتة             

  ٣٠٠٠٠                                  الشھرة                          

                                                                                        ١٣٣٤٠٠٠  

  ـــــوم وحقوق الملكیةالخصـــ                      
  ٣٧٠٠٠٠                                   الخصــــــــوم               

  ٨٢٠٠٠                                   حقوق األقلیة                

                                                                                       ٤٥٢٠٠٠  
  حقوق الملكیة                       

  ٦٠٠٠٠٠                                 رأس مال األسھم              

    ٢٨٢٠٠٠                                أرباح محتجزة                  
                                                                                       ٨٨٢٠٠٠  

                                                    ١٣٣٤٠٠٠           

 الحل



 ٢٥

             

  :مالحــــــظات           

  االستثمارات في شركات تابعة یتم تعدیلھ باألرباح المحققة والموزعة للشركة التابعة/ حـ .١

  .وفقا لطریقة الملكیة بنسبة السیطرة 

  ١ / ١رصید    ٣٥٠٠٠٠     

   % )٨٠ × ٤٠٠٠٠( من صافي ربح الشركة التابعة  % ٨٠    ٣٢٠٠٠+   

   % )٨٠ × ٣٠٠٠٠( من الربح الموزع للشركة التابعة  % ٨٠ )  ٢٤٠٠٠   (- 

    ٣٥٨٠٠٠   

  رصید األرباح المحتجزة للشركة األم .٢

  ١ / ١ رصید ١٦٠٠٠٠     

    صافي ربح محقق للشركة األم٩٠٠٠٠ +  

  ر     ربح موزع للشركة األم     صف-  

  %) ٨٠×٤٠٠٠٠( نصیب الشركة األم في صافي ربح الشركة التابعة بنسبة السیطرة٣٢٠٠٠ +  

                  ٢٨٢٠٠٠   

  رصید األرباح المحتجزة للشركة التابعة .٣

  ١ / ١  رصید ١٠٠٠٠٠    

     صافي ربح محقق للربح للنابعة٤٠٠٠٠+  

  لشركة للتابعةربح موزع ل)  ٣٠٠٠٠  (- 

                  ١١٠٠٠٠   

  حقوق األقلیة  .٤

   % )٢٠ × ٤٠٠٠٠٠ %       (٢٠  نصیبھم في حقوق ملكیة الشركة التابعة بنسبة ٨٠٠٠٠   
   % )٢٠ × ٤٠٠٠٠ %    (٢٠   نصیبھم في صافي ربح الشركة التابعة بنسبة ٨٠٠٠+ 

   % )٢٠× ٣٠٠٠٠ % (٢٠نسبة نصیبھم في الربح الموزع للشركة التابعة ب) ٦٠٠٠ (- 

 ٨٢٠٠٠  

  

  



 ٢٦

  

  ٣٠٠٠٠                   الشھرة . ٥

      صافي حقوق الملكیة بنسبة السیطرة>     تكالیف السیطرة    

    

                          عند السیطرة                عند السیطرة

                         ٣٢٠٠٠٠        >     ٣٥٠٠٠٠  

  

                                                ٨٠ × ٤٠٠٠٠٠%   
  

  األصول المتداولة.                                     ٦               

  

  

                                   الشركة األم                                            الشركة التابعة

  بمقدار الربح الموزع من الشركةنقص  بمقدار الربـح المـوزع من الشركة          ادة                  زی

  .التابعة كلھ .         التابعة بنصیب الشركة األم بنسبة السیطرة               

  ١ / ١   رصید ٢١٠٠٠٠                                 ١ / ١   رصید ٣٠٠٠٠٠                

      الربح الموزع من الشركة٣٠٠٠٠  -     نصیب الشركة األم في ربح             ٢٤٠٠٠   +           

  .التابعة كلھ  %                            ٨٠                               الشركة الموزع بنسبة 

               ١٨٠٠٠٠                                                    ٣٢٤٠٠٠  
                                

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٧

  
  :طریقة التكلفة : ثانیا   

  
  

  :                 ملكیة كاملة 

  

  وشركة االتحاد) الشركة األم (  تم االتفاق بین شركة الخلیج ٢٠٠٢/ ١ / ١في                      

  من أسھم الشرمة الثانیة وفي  % ١٠٠                     العربي على أن تمتلك الشركة األولى

   ظھرت البیانات التالیة في دفاتر الشركتین ٢٠٠٢ / ١٢ / ٣١                    

         
  شركة الوفاء  شركة اإلخالص  البیــــــــــــان

  ٦٠٠٠٠  ١٧٥٠٠٠    أصول متداولة

  ------  ١٦٠٠٠٠    استثمارات في شركات تابعة

  ١٦٥٠٠٠  ٣٢٠٠٠٠   )الصافي(   أصول ثابتة 

  ٥٥٠٠٠  ٦٠٠٠٠    الخصوم

  ١٠٠٠٠٠  ٤٠٠٠٠٠    رأس مال األسھم

  ٢٠٠٠٠  ١٣٠٠٠٠    أرباح محتجزة

  ٥٠٠٠٠  ٦٥٠٠٠    صافي أرباح العام
  
  

  . لایر ٣٠٠٠٠                           علما بأن شركة االتحاد العربي وزعت أرباح نقدا بمبلغ 

  

  ٢٠٠٢ / ١٢ / ٣١ قائمة المركز المالي الموحدة وورقة العمل في                       إعداد

  .                       بإتباع طریقة التكلفة 

  

  

  

  

   تـمرین

 المطـلوب



 ٢٨

  : ورقة العمل  -١

  قائمة موحدة  التســــــویات  شركة الوفاء  شركة الھناء  بیـــــــــــــــــان

  أصول متداولة

  استثمارات في شركات تابعة/حـ

  )يصاف( أصول ثابتة 

  الشھرة

١٧٥٠٠٠  

١٦٠٠٠٠  

٣٢٠٠٠٠   

------  

٣٠٠٠٠  

------  

١٦٥٠٠٠   

------  

-------  

 )١٦٠٠٠٠(   

 -------   

+٤٠٠٠٠  

٢٠٥٠٠٠  

-------  

٤٨٥٠٠٠   

٤٠٠٠٠  

  ٧٣٠٠٠٠   )١٢٠٠٠٠(   ١٩٥٠٠٠  ٦٥٥٠٠٠  

  الخصوم

  رأس مال األسھم

  أرباح محتجزة للشركة األم

  أرباح محتجزة للشركة التابعة

٦٠٠٠٠   

٤٠٠٠٠٠  

١٩٥٠٠٠  

------  

٥٥٠٠٠   

١٠٠٠٠٠  

-------  

٤٠٠٠٠  

-------  

 )١٠٠٠٠٠(  

 +   ٢٠٠٠٠   

 )٤٠٠٠٠(   

١١٥٠٠٠  

٤٠٠٠٠٠  

٢١٥٠٠٠  

------  

  ٧٣٠٠٠٠   )١٢٠٠٠٠(   ١٩٥٠٠٠  ٦٥٥٠٠٠  

  

  ٢٠٠٢ / ١٢ / ٣١ قائمة المركز المالي الموحدة  في - ٢                    

                           ــولاألصـــــــــ                         
  ٢٠٥٠٠٠                                    متداولة                       

  ٤٨٥٠٠٠)              صافي (                                    ثابتة 

  ٤٠٠٠٠                                  الشھرة                          

                                                                                        ٧٣٠٠٠٠  

  الخصــــــــوم وحقوق الملكیة                      
  ١١٥٠٠٠                                   الخصــــــــوم                

                                                                                       ١١٥٠٠٠  
  حقوق الملكیة                       

  ٤٠٠٠٠٠                                 رأس مال األسھم              

    ٢١٥٠٠٠                                أرباح محتجزة                  
                                                                                       ٦١٥٠٠٠  

                                                    ٧٣٠٠٠٠           
  
  

 الحل



 ٢٩

  
  :  مالحــــــظات             

  ٤٠٠٠٠  الشھرة . ١  

     صافي أصول الشركة التابعة  >                  تكالیف السیطرة   

                   ١٢٠٠٠٠            >         ١٦٠٠٠٠  

  رصید األرباح المحتجزة للشركة األم یتم تعدیلھا في الدفاتر بصافي األرباح المحققة. ٢             

                 في الشركة األم واألرباح الموزعة في الشركة األم وال یتم تعدیلھا بالربح المحقق للشركة 

  لتابعة إال في التسویات فقط لغرض إعداد القائمة الموحدة حیث یتم تعدیلھا بالربح غیر             ا

    بالزیادة             الموزع للشركة التابعة 

  

   رصید األرباح المحتجزة للشركة األم١٣٠٠٠٠              

    صافي الربح العام للشركة األم٦٥٠٠٠           + 

  صافي الربح المحقق للشركة التابعة * *         الربح الموزع للشركة األم     صفر -           

  الربح الموزع للشركة التابعة  * *   -                                                       ١٩٥٠٠٠            

  الربح غیر الموزع للشركة التابعة       *                                                                                 
  

  

  في عامود التسویات  الربح الغیر موزع للشركة التابعة  

    صافي الربح المحقق للشركة التابعة٥٠٠٠٠   

   الربح الموزع للشركة التابعة٣٠٠٠٠  - 

  ٢٠٠٠٠  

 رصید األرباح المحتجزة للشركة التابعة  .٣

  رباح المحتجزة للشركة التابعة   رصید األ٢٠٠٠٠               

    صافي الربح المحقق للشركة التابعة ٥٠٠٠٠            + 

    الربح الموزع للشركة التابعة٣٠٠٠٠ -             

     رصید٤٠٠٠٠             



 ٣٠

  

  األصول المتداولة .              ٤         

  

    

  

      الشركة التابعة          الشركة األم                        

  
                  ال یتم تعدیلھا باألرباح                      یتم تعدیلھا باألرباح

   )٣٠٠٠٠ = ٣٠٠٠٠ – ٦٠٠٠٠( الموزعة  )                  ١٧٥٠٠٠(                الموزعة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣١

  
  

  ملیات المتبادلة بین شركاتالمحاسبة عن الع

  المجمـــــــــــــوعة

  
          

            
  

  
            عملیات ال یترتب علیھا أرباح                               عملیات ال یترتب علیھا أرباح

                                                        أو خسائر             أو خسائر 
  
  

                 

  المبیعات البینیة          نشـأة أحد األصـول بمـیزانیة إحـدى شـركات                         

           المجموعة ویقابلھ نشأة التزام بنفس القیمة في 

           خصوم میزانیة شركة أخرى داخل المجموعة

  

  : مفھوم المبیعات البینیة .    أ 

  

  .تتمثل في معامالت البیع والشراء للبضائع فیما بین شركات المجموعة أي المبیعات الداخلیة             

  إعداد قوائم مالیة موحدة البد من استبعاد تأثیر المبیعات الداخلیة ألن بیع بضاعة من لغرض             

  بالنسبة للمجموعة ككل           شركة إلى أخرى داخل المجموعة ال یؤدي إلى تحقیق أرباح أو خسائر 

             ویؤدي إلى تضخیم المبیعات والمشتریات حیث یتمثل األمر فقط في تحویل بضاعة من مخزن 

            إلى مخزن آخر، كما أن جزء من مخزون آخر المدة لدى الشركة المشتریة یتم تقییمھ بسعر البیع

  كة المشتریة أي یزید عن سعر التكلفة علما بأن المخزون          عند انتقالھ من الشركة البائعة الى الشر

  .          یتم تقییمھ بالتكلفة على مستوى المجموعة لذلك البد من تخفیض المخزون واستبعاد األرباح 

  

  



 ٣٢

        

  : كیفیة المحاسبة عن المبیعات البینیة لغرض اعداد القوائم المالیة الموحدة .ب            

   

  : البضاعة المتبادلة خالل نفس الفترة المحاسبیة ألطراف خارجیة في حالة بیع -١

  أي عدم وجود مخزون وبالتالي تعتبر األرباح محققة على مستوى المجموعة ویقتصر

  .االستبعاد على مبیعات الشركة البائعة ومشتریات الشركة المشتریة 

  

  قابضة بضاعة من طرف خارجي وھي شركة ) س (                  مثال        اشترت الشركة 

  وھي تابعة لھا ) ص (  لایر ثم باعتھا إلى شركة ١٣٥٠٠٠                             بمبلغ 

  البضاعة إلى طرف ) ص (  لایر ثم باعت الشركة ١٦٥٠٠٠                              بمبلغ 

  ) . یوجد مخزون ال(  لایر ٢٠٥٠٠٠                             خارجي بمبلغ 

                 

               طرف خارجي 

  
  

      مشــــتریات                                  
                                      ١٣٥٠٠٠  
    

  
  

  مبیــــعات                     شركة تابعة       
                        مشــــتریات    ١٦٥٠٠٠                                     

                                                                       ١٦٥٠٠٠  
  

                                                                        
                                                                                                               

  طرف خارجي                                                                            مبیــــعات     
                                                                        ٢٠٥٠٠٠  

  
  

  
  



 ٣٣

  

  م                                                                الشركة التابعة                 الشركة األ

  )ص )                                                                        ( س                   ( 

  

  ٢٠٥٠٠٠                                     مبیـــعات                  ١٦٥٠٠٠                 

  )١٦٥٠٠٠(مشتریات                                )                     ١٣٥٠٠٠              ( 

  

  ٤٠٠٠٠ مجمل الربح                                                    ٣٠٠٠٠                 

  
  +  

  
  أرباح محققة  

  
  

                   یمثل محمل ربح المجموعة                        
  

    
          طرف خارجي

  
  
  

  طرف خارجي              مبیــــعات                            ١٦٥٠٠٠                       مشــــتریات         
           ٢٠٥٠٠٠                                                           ١٣٥٠٠٠  

  
             

  مبیعات بینیة                                              
  
  

                                             
                                             البد من استبعادھا

  
  

  شتریات الشركة التابعةمن مبیعات الشركة األم              من م                    
                                       

٧٠٠٠٠ 



 ٣٤

  
  

  : ورقة العمل 
  

  قائمة موحدة  التســــــویات  )ص (   )س (   بیـــــــــــــــــان

  قائمة الدخل 

  مبیـــــــعات

  مشتریــــات

  

١٦٥٠٠٠  

١٣٥٠٠٠  

  

٢٠٥٠٠٠  

١٦٥٠٠٠  

  

 )١٦٥٠٠٠(   

 )١٦٥٠٠٠ (   

  

٢٠٥٠٠٠  

١٣٥٠٠٠  

  ٧٠٠٠٠  -----  ٤٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠  بحمجمل الر

  قائمة المركز المالي

  مخزون

  

  صفر

  

  صفر

  

-----  

  

  صفر

  
  

 خالل نفس الفترة ) أو عدم بیع جزء منھا ( في حالة عدم بیع البضاعة المتبادلة  -٢

  :المحاسبیة ألطراف خارجیة 

  

   تعتبر أرباح البضاعة غیر المباعة أرباح غیر محققة على مستوى المجموعة لذلك یتم

  :استبعاد ما یلي 

  مقابل تخفیض قیمة مخزون آخر المدة للشركة ) س ( مجمل ربح الشركة البائعة 

  بقیمة األرباح الغیر محققة نتیجة عدم بیع البضاعة ألطراف خارجیة) ص ( المشتریة 

  ألن المخزون یتم تقییمھ بالتكلفة ( وذلك لكي یظھر بالتكلفة على مستوى المجموعة 

  ) .بیع ولیس بسعر ال

  مقابل استبعاد مشتریات الشركة المشتریة ) س ( استبعاد مبیعات الشركة البائعة 

  ألن البضاعة انتقلت من مخازن الشركة األم إلى مخازن الشركة التابعة ولم ) ص ( 

  .یتم بیعھا من وجھة نظر المجموعة 

  

  

  



 ٣٥

  

  الشركة التابعة                                                     الشركة األم     

  

  --------                       مبیعـــات                        ١٦٥٠٠٠      

        ١٣٥٠٠٠                      مشتریات                      ١٣٥٠٠٠  -   

  

  ١٣٥٠٠٠  مجمل الربح                                        ٣٠٠٠٠                    

  
  
  

  یعتبر مخزون أول المدة                                                                                 

                                                                                   ومجمل الربح یساوي   صفر

  

  صفر   +    ٣٠٠٠٠=              مجمل الربح 

                   أرباح غیر محققة لعدم بیع البضاعة لطرف خارجي٣٠٠٠٠                           = 

  

  :                                                 ورقة العمل 

  قائمة موحدة  التســــــویات  )ص (   )س (   بیـــــــــــــــــان

  قائمة الدخل 

  اتمبیـــــــع

  مشتریــــات

  

١٦٥٠٠٠  

١٣٥٠٠٠  

  

------  

١٦٥٠٠٠  

  

 )١٦٥٠٠٠(   

 )١٦٥٠٠٠ (   

  

------  

١٣٥٠٠٠  

  صفر   )٣٠٠٠٠(   صفر  ٣٠٠٠٠  مجمل الربح

  قائمة المركز المالي

  مخزون

  

  صفر

  

١٦٥٠٠٠  

  

 )٣٠٠٠٠(   

  

١٣٥٠٠٠  

  

  

  



 ٣٦

  

  
  
  

              المحاسبة عن العملیات                                                

                                                        التي تتم بعملة أجنبیة   

  

  

 

  .تسجیل العملیات التي تتم بعملة أجنبیة .١

 طرق ترجمة القوائم المالیة .٢

  .عقود الصرف اآلجلة .٣

                                                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٧

  
  

  .عملیات التي تتم بعملة أجنبیةتسجیل ال

  
    

  
  
  

  طریقة الصفقة الواحدة                                    طریقة الصفقتین  
  
  

   :طریقة الصفقة الواحدة: أوال                

  

  تعتبر العملیة بالكامل كأنھا صفقة واحدة أي ال یتم الفصل بین واقعة الشراء وواقعة                    

  .                    السداد 

   دوالر وتم ١٠٠٠٠ بمبلغ ٩٧ / ١٠ / ٣١ قامت شركة العال بشراء معدات في مثال                    

  :  وكانت أسعار الصرف كما یلي ٩٨ / ٣ / ٣١                          السداد في 

  ٣١/١٠/٩٧ مصري         جنیھ٣.٤=     دوالر أمریكي ١                            

  ٣١/١٢/٩٧ جنیھ مصري        ٣.٤٥=   دوالر أمریكي ١                            

     ٣١/١٢/٩٨ جنیھ مصري         ٣.٣٦=   دوالر أمریكي ١                           

   %٩      ومعدل الفائدة                    

                  

  .طلوب          إثبات العملیات السابقة باستخدام طریقة الصفقة الواحدة              الم

  

  

  

  

  



 ٣٨

  

                  ٩٧/ ١٠/ ٣١   
  

                        )١(        إثبات الشراء  
   قیمة المعدات                                                

  المعدات                                 /             من حـ          ٣٤٠٠٠                     

  ٣.٤ × ١٠٠٠٠الدائنین                     /        إلى حـ٣٤٠٠٠                            

                                                                                                     ٣٤٠٠٠  

                 ٩٧/ ١٢/ ٣١   
                                                      

                                                       تاریخ اإلقفال             یتم عمل تسویات ناتجة عن تغیرات

  .                         أسعار الصرف وتسویة الفوائد                                                           

                                         

                                قید تسویة                                             قید تسویة

                      الفوائد                                 بفرق العملة                          

  
  

           ٣١/١٢/٩٧ حتى ٣١/١٠/٩٧قید تسویة الفوائد من            ٣.٤٥  إلى٣.٤  یزداد سعر الصرف من 

   المدة× المعدل ×المبلغ =            الفوائد ٣.٤٥ ×  ١٠٠٠٠=  إذن قیمة المعدات 

    =                         ١٢ ÷ ٢ ( × % ٩ × ١٠٠٠٠                  =           ٣٤٥٠٠(  

   دوالر١٥٠                         =   ٥٠٠إذن المعدات یتم زیادتھا بمبلغ 

 )       ٥٠٠ + ٣٤٠٠٠(   

  جنیھ٥١٨ ≈ ٥١٧.٥ =     ٣.٤٥ × ١٥٠                              ٥٠٠والدائنین یتم زیادتھا بمبلغ 

 )      ٢(  )  ٥٠٠ + ٣٤٠٠٠(   

  ٣١/١٢/٩٧      سعر الصرف في  ) ٣( المعدات                      /                        من حـ٥٠٠        

  الفوائد/                       من حـ٥١٨الدائنین                 /          إلى حـ٥٠٠               

  الفوائد المستحقة/      الى حـ٥١٨                                                                                    

  



 ٣٩

  

٩٨ / ٣/ ٣١          

  

  

           سداد الدائنین واثبات فرق العملة                                     سداد الفوائد

   حتى١/١/٩٨ حساب الفوائد عن المدة الجدیدة من                                                   قیمة الدائنین    

 ثم سداد الفوائد                                                    ٣١/٣/٩٨                         ٣٣٦٠٠ =  ٣.٣٦ × ١٠٠٠٠      

        إذن سوف یتم سداد الدائنین بمبلغ

                  الجدیدة               المستحقة من السنة الماضیة  )  ٩٠٠ = ٣٣٦٠٠ – ٣٤٥٠٠(      أقل 

   دوالر٢٢٥ ) = ١٢ ÷ ٣ ( × % ٩ × ١٠٠٠٠                                                                   

  ھ جـنی٧٥٦ = ٣.٣٦ × ٢٢٥                                                                   

   )٥(      سداد الفوائد الجدیدةھذا الفرق یعتبر أرباح ناتجة عن تغیر                        

  خ التغیرات. أ /     أسعار الصرف نفتح لھا حـ

  الفوائد/                        من حـ٧٥٦                                   )٤( .          في أسعار الصرف 

  النقدیة/           إلى حـ٧٥٦الدائنین                                /                        من حـ٣٤٥٠٠     

                                         إلى مذكورین                 

  خ التغیرات في أسعار الصرف               . أ /  حـ      ٩٠٠                       

   )٦(    سداد الفوائد المستحقة واثبات فرق العملةالنقدیة                  /     حـ٣٣٦٠٠                     

                                                                     البد من حساب فرق العملة نتیجة اختالف سعر

  ٣١/٣/٩٨ عنھ في ٣١/١٢/٩٧                    الصرف في                                               

   دوالر١٥٠             ٣١/١٢/٩٧                                                                  فوائد مستحقة في 

   جنیھ٥٠٤ = ٣.٣٦ × ١٥٠ =                                                                  فوائد مستحقة بالجنیھ 

  ١٤  =  ٥٠٤ – ٥١٨=                                                                   فرق العملة 

  
  

                                                                                    فائدة مستحقة      فائدة مستحقة    فرق العملة

   ٣١/٣/٩٨      في٣١/١٢/٩٧                                                                            في     



 ٤٠

  

                                

    الفوائد المستحقة     /                      من حـ٥١٨                                                                  

                                                                                                    إلى مذكورین                 

               خ التغیرات في أسعار الصرف. أ / حـ        ١٤                                                                               

  النقدیة   /        حـ٥٠٤                                                                              

  

         ٩٨/ ١٢/ ٣١   
                                                      

   )٧(  التغیرات في أسعار الصرف   خ. أ /                                              یتم إقفال حـ

  خ. أ /                                              في حـ

     دائن ٩٠٠

                   دائن        ١٤ 

  
  خ التغیرات في أسعار الصرف. أ /                      من حـ٩١٤                     

  
  خ. أ / إلى حـ  ٩١٤          

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤١

  
  

   :طریقة الصفقتین:  ثانیا              

  .                     یتم الفصل بین واقعة الشراء وواقعة السداد واعتبار كل واقعة بمثابة صفقة 

  

   دوالر وتم ١٠٠٠٠ بمبلغ ٩٧ / ١٠ / ٣١ قامت شركة العال بشراء معدات في مثال                     

  :  وكانت أسعار الصرف كما یلي ٩٨ / ٣ / ٣١        السداد في                   

  ٣١/١٠/٩٧ جنیھ مصري        ٣.٤=     دوالر أمریكي ١                            

  ٣١/١٢/٩٧ جنیھ مصري        ٣.٤٥=   دوالر أمریكي ١                            

     ٣١/١٢/٩٨ جنیھ مصري         ٣.٣٦=   دوالر أمریكي ١                           

   %٩      ومعدل الفائدة                    

                  

  .             المطلوب          إثبات العملیات السابقة باستخدام طریقة الصفقتین

  

                  ٩٧/ ١٠/ ٣١   
  

                        )١(        إثبات الشراء  
   قیمة المعدات                                                

  المعدات                                 /                       من حـ٣٤٠٠٠                     

  ٣.٤ × ١٠٠٠٠الدائنین                     /        إلى حـ٣٤٠٠٠                            

                                                                                                     ٣٤٠٠٠  

                 ٩٧/ ١٢/ ٣١   
                                                      

                                                            تاریخ اإلقفال      

  خ التغیرات في أسعار الصرف ولیس في. أ /                        یتم إثبات فرق العملة في حـ

  .المعدات كما ھو الحال في الطریقة األولى /                        حـ

  

  



 ٤٢

                                              

           ٣.٤٥ ×  ١٠٠٠٠  = ٩٧/ ١٢/ ٣١قیمة المعدات في     

                                                           ٣٤٥٠٠                   

     ٣٤٠٠٠    =        ٣١/١٠/٩٧             قیمة المعدات في 

               ٥٠٠فرق العملة                                           

                            

                                     ) ٢(    :إثبات فرق العملة. ١     

                                                                                    

  ح التغیرات في أسعار الصرف             . أ /                    من حـ٥٠٠       

  الدائنین                 / ى حـ      إل٥٠٠            

                                                                        

   )٣( :   خ التغیرات في أسعار الصرف. أ / اقفال حـ. ٢            

                                                                                    

  خ . أ / من حـ                   ٥٠٠       

  ح التغیرات في أسعار الصرف                              . أ /       إلى حـ٥٠٠            

  

   )٤( :      قید تسویة الفوائد.  ٣           

             ٣١/١٢/٩٧ حتى ٣١/١٠/٩٧                         قید تسویة الفوائد من 

   المدة                     × المعدل ×المبلغ =                         الفوائد   

 =                                  ١٢ ÷ ٢ ( × % ٩ × ١٠٠٠٠(  

   دوالر              ١٥٠                         =     

  

                                                     جنیھ           ٥١٨ ≈ ٥١٧.٥ =       ٣.٤٥ ×  ١٥٠                                   

  الفوائد/                  من حـ٥١٨       

  الفوائد المستحقة/      إلى حـ٥١٨          

  



 ٤٣

  

٩٨ / ٣/ ٣١          

  

  

         سداد الفوائد         سداد الدائنین واثبات فرق العملة                              

   حتى١/١/٩٨ حساب الفوائد عن المدة الجدیدة من                                                   قیمة الدائنین    

 ثم سداد الفوائد                                              ٣١/٣/٩٨                         ٣٣٦٠٠ =  ٣.٣٦ × ١٠٠٠٠      

        إذن سوف یتم سداد الدائنین بمبلغ

  الجدیدة               المستحقة من السنة الماضیة  )                  ٩٠٠ = ٣٣٦٠٠ – ٣٤٥٠٠(      أقل 

   دوالر٢٢٥ ) = ١٢ ÷ ٣ ( × % ٩ × ١٠٠٠٠                                                                   

   جـنیھ٧٥٦ = ٣.٣٦ × ٢٢٥                                                                   

   )٦(      سداد الفوائد الجدیدةھذا الفرق یعتبر أرباح ناتجة عن تغیر                        

  خ التغیرات. أ /     أسعار الصرف نفتح لھا حـ

  الفوائد/                        من حـ٧٥٦                                   )٥( .          في أسعار الصرف 

  النقدیة/           إلى حـ٧٥٦الدائنین                                /                        من حـ٣٤٥٠٠     

                                         إلى مذكورین                 

  خ التغیرات في أسعار الصرف               . أ /  حـ      ٩٠٠                       

   )٧(    سداد الفوائد المستحقة واثبات فرق العملةالنقدیة                  /     حـ٣٣٦٠٠                     

  من حساب فرق العملة نتیجة اختالف سعر                                                                   البد 

  ٣١/٣/٩٨ عنھ في ٣١/١٢/٩٧                                                                  الصرف في 

   دوالر١٥٠             ٣١/١٢/٩٧                                                                  فوائد مستحقة في 

   جنیھ٥٠٤ = ٣.٣٦ × ١٥٠=                                                             فوائد مستحقة بالجنیھ       

  ١٤  =  ٥٠٤ – ٥١٨=                                                                   فرق العملة 

  
  

                                  فائدة مستحقة      فائدة مستحقة    فرق العملة                                                  

   ٣١/٣/٩٨      في٣١/١٢/٩٧                                                                                 في



 ٤٤

  

                                

  الفوائد المستحقة       /                      من حـ٥١٨                                                                  

                                                                                                    إلى مذكورین                 

               خ التغیرات في أسعار الصرف. أ / حـ        ١٤                                                                               

  النقدیة   /        حـ٥٠٤                                                                              

  

         ٩٨/ ١٢/ ٣١   
                                                      

   )٨( خ التغیرات في أسعار الصرف    . أ /                                              یتم إقفال حـ

  خ. أ /                                              في حـ

                  دائن ٩٠٠

                   دائن        ١٤ 

  
  خ التغیرات في أسعار الصرف. أ /                      من حـ٩١٤                     

  
  خ. أ / إلى حـ  ٩١٤          

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٥

                                                 
                                                   تمارین على العملیات التي

                                    تتم بالعملة األجنبیة                           
            التمرین األول

   بشراء سیارات بمبلغ ٣٠/٩/١٩٩٨                           قامت إحدى الوحدات االقتصادیة في 

   .٣٠/٤/١٩٩٩ جنیھ إسترلیني وتم سداد القیمة في ١٠٠٠٠٠                          

  :فإذا علمت أن               

  -:                       أسعار الصرف كانت كما یلي 
 ٣٠/٩/١٩٩٨ جنیھ مصري ٦=  جنیھ إسترلیني ١ 

 ٣٠/١٢/١٩٩٨  جنیھ مصري ٦، ٣٠=  جنیھ إسترلیني ١  

 ٣٠/٤/١٩٩٩ جنیھ مصري ٦، ٠٧=   جنیھ إسترلیني ١  

  ٩= معدل الفائدة%  
                المطلوب

  :                إثبات العملیات السابقة وفقا لما یلي              
  .طریقة الصفقة األولى  .١

  .طریقة الصفقتین  .٢

        
            التمرین الثاني

   بشراء معدات بمبلغ ٣١/٧/١٩٩٩                             قامت إحدى الوحدات االقتصادیة في 

   .٣١/٥/٢٠٠٠ فرنسي وتم سداد القیمة في   فرنك٥٠٠٠٠                            

  :فإذا علمت أن               
  -:                       أسعار الصرف كانت كما یلي 

 ٣١/٧/١٩٩٩  جنیھ مصري ٤، ٢=  فرنك فرنسي ١ 

 ٣١/١٢/١٩٩٩   جنیھ مصري ٢، ٩=   فرنك فرنسي ١  

 ٣١/٥/٢٠٠٠ جنیھ مصري ٣، ٢٠=   فرنك فرنسي ١  

 ٩= دة معدل الفائ%  

                   المطلوب

  :                            إثبات العملیات السابقة وفقا لما یلي 
  .طریقة الصفقة األولى  .١

  .طریقة الصفقتین  .٢



 ٤٦

  
  
  
  

        طرق ترجمة القوائم المالیة

  

  

  
                  طرق الترجمةالفرق بین الترجمة والتحویل           أنواع أسعار الصرف             

  
  
  

  األسعار الجاریة                     البنود الجاریة                 البنود النقدیة               المؤقتة                   

                                                                                     وغیر الجاریة                 وغیر النقدیة 

  
  : الفرق بین الترجمة والتحویل :أوال         

                         

  
   ھو عملیة مبادلة أو تحویل فعلي :التحویل  ھي ترجمة من عملة أجنبیة إلى        :الترجمة 

  ى لكي یمكن عملة محلیة للتسجیل في الدفاتر أو إلعداد         من عملة معینة الى عملة أخر

  تحویل أو ترجمة        استخدامھا في العملیات التي تقوم بھا الشركة( القوائم المالیة الموحدة 

  ) .استیراد ) .                                                 ( ورقیة 

  
  : أنواع سعر الصرف  :ثانیا      

  :یوجد ثالث أنواع لسعر الصرف           

  سعر الصرف في تاریخ اإلقفال وھو تاریخ إعداد القوائم: الجاري سعر الصرف .١

  .المالیة 

  سعر الصرف في تاریخ حدوث العملیة أو تاریخ الحصول :سعر الصرف التاریخي .٢

 .على األصل أو تاریخ إصدار األسھم أو تاریخ تأسیس الشركة 



 ٤٧

   . المتوسط السنوي ألسعار صرف العملة األجنبیة:متوسط أسعار الصرف .٣

  :طرق الترجمة  :ثالثا          
  :طریقة األسعار الجاریة . أ         

   فیما عدا یتم ترجمة كافة بنود قائمة المركز المالي باالعتماد على سعر الصرف الجاري: تعریفھا       

  م ترجمتھا بنود قائمة الدخل یتأما            رأس المال یتم ترجمتھ باستخدام سعر الصرف التاریخي      

  .                 باستخدام متوسط أسعار الصرف 

   الستخدام سعر صرف واحد ھو سعر الصرف الجاري لترجمة:السبب . سھولة االستخدام : میزاتھا       

  . رأس المال یتم ترجمتھ باستخدام سعر الصرف التاریخيفیما عدا          كافة بنود قائمة المركز المالي 

  في حالة الزیادة المستمرة في أسعار صرف العمالت األجنبیة فان تطبیق ھذه الطریقة یؤدي  :      عیبھا

   .        إلى زیادة األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغیرات في أسعار الصرف زیادة كبیرة

  

  :طریقة البنود الجاریة وغیر الجاریة . ب         

   - : المركز المالي الى نوعین یتم تقسیم بنود قائمة :تعریفھا      

  تشمل األصول المتداولة وااللتزامات قصیرة األجل          یتم ترجمتھا      بنود جاریة 

  .                                       باستخدام سعر الصرف الجاري 

  جل ورأس المال           یتمتشمل األصول الثابتة وااللتزامات طویلة األ                   بنود غیر جاریة

  .                                      ترجمتھا باستخدام سعر الصرف التاریخي 

  . بنود قائمة الدخل یتم ترجمتھا باستخدام متوسط أسعار الصرف أما      

  :طریقة البنود النقدیة وغیر النقدیة . ج         

   - : المركز المالي إلى نوعین یتم تقسیم بنود قائمة :تعریفھا      

  فیما عدا المخزون واالستثمارات في أوراق ( تشمل األصول المتداولة     بنود نقدیة                  

  وكل االلتزامات سواء قصیرة األجل أو طویلة) النقدیة والمدینون ( أي األصول النقدیة )      مالیة 

  . باستخدام سعر الصرف الجاري      األجل             یتم ترجمتھا

  تشمل المخزون واالستثمارات في أوراق مالیة واألصول الثابتة ورأس                  بنود غیر نقدیة

  .      المال           یتم ترجمتھا باستخدام سعر الصرف التاریخي 

  .رف  بنود قائمة الدخل یتم ترجمتھا باستخدام متوسط أسعار الصأما          



 ٤٨

  

  :الطریقة المؤقتة .د        

   المخزون السلعي فیما عدا) نقدیة وغیر نقدیة (  تتشابھ مع الطریقة السابقة :              مفھومھا 

  .                واالستثمارات في أوراق مالیة 

     إذا تم تقییم المخزون السلعي واالستثمارات في أوراق مالیة على أساس سعر التكلفة       

  .     یتم ترجمتھا باستخدام سعر الصرف التاریخي    تشابھ                      

         إذا تم تقییم المخزون السلعي واالستثمارات في أوراق مالیة على أساس سعر السوق  

  .       یتم ترجمتھا باستخدام سعر الصرف الجاري   اختالف                       

  . بنود قائمة الدخل یتم ترجمتھا باستخدام متوسط أسعار الصرف أما                

           تمرین  

   م بالعملة٣١/١٢/٩٨ و ٣١/١٢/٩٧                 فیما یلي قائمتي المركز المالي لشركة النصر في 

  :العملة المحلیة م ب٣١/١٢/٩٨                المحلیة وقائمة الدخل عن السنة المالیة المنتھیة في 

  ٣١/١٢/٩٨       ٣١/١٢/٩٧ قائمة المركز المالي في                                                        

  نقدیة

  مدینون

  مخزون

  أصول ثابتة

  إجمالي

  الدائنین

  قروض طویلة األجل

  رأس المال 

  أرباح محتجزة

  إجمالي

٣٠٠  

١٣٠٠  

١٢٠٠  

٩٠٠٠  

١١٨٠٠  

٢٢٠٠  

٤٤٠٠  

٢٠٠٠  

٣٢٠٠  

١١٨٠٠  

٥٠٠  

١٠٠٠  

١٥٠٠  

٨٠٠٠  

١١٠٠٠  

٢٤٠٠  

٣٠٠٠  

٢٠٠٠  

٣٦٠٠  

١١٠٠٠  

  

  

  



 ٤٩

  م٣١/١٢/٩٨قائمة الدخل بالعملة المحلیة عن السنة المنتھیة في 

  إیراد المبیعات

   تكلفة البضاعة المباعة- 

    قسط إھالك ثابت

    مصروفات أخرى

  إجمالي

  الدخل قبل الضرائب

   %  ٣٠ الضرائب -

  رائبصافي الدخل بعد الض

  

٥٩٥٠  

١٠٠٠  

١٤٥٠  

١٠٠٠٠  

  

  

  

 )٨٤٠٠(   

١٦٠٠  

 )٤٨٠(   

١١٢٠  

             

  :فإذا علمت أن              

 جنیھ١سعر الصرف في تاریخ إصدار األسھم وتاریخ شراء األصول الثابتة ھو .١

  .  دوالر ٠‚١٧=      مصري

 . م ٩٧ تم شراؤه خالل الربع األخیر سنة ١/١/٩٨المخزون في  .٢

 .جنیھ  ) ٧٢٠( جنیھ و األرباح الموزعة  ) ٦٢٠٠ (٩٨ریات خالل سنة بلغت المشت .٣

 .م٩٨المشتریات والمبیعات و المصروفات األخرى واألرباح الموزعة تمت خالل سنة  .٤

  دوالر ٨٥٠ باستخدام طریقة األسعار الجاریة ٣١/١٢/٩٧األرباح المحتجزة في  .٥

 . دوالر ٣١٠     و باستخدام الطریقة المؤقتة 

  : كانت كما یلي٩٨،٩٧عار الصرف للسنوات أس.٦

   دوالر٠‚٢٣= جنیھ مصري   ٩٨ ینایر ١

   دوالر٠‚١٨= جنیھ مصري   ٩٨ دیسمبر ٣١

   دوالر٠‚٢٢= جنیھ مصري   ٩٨متوسط السعر لسنة 

   دوالر٠‚٢٣= جنیھ مصري   ٩٧متوسط السعر في الربع األخیر 

   دوالر٠‚١٩= جنیھ مصري   ٩٨متوسط السعر في الربع األخیر 

   

  . المطلوب   إعداد القوائم المالیة بالعملة األجنبیة باستخدام طریقة األسعار الجاریة والطریقة المؤقتة 



 ٥٠

  

  :طریقة األسعار الجاریة  .١

  ٣١/١٢/٩٨قائمة الدخل بالدوالر األمریكي عن الفترة المنتھیة في 

  والرالعملة بالد  سعر الصرف  العملة المحلیة  بیـــــــــــــــــــان

        إیراد المبیــــــــعات

  : ناقص 

              تكلفة البضاعة المباعة

              اإلھالك

              مصروفات أخرى

  صافي الدخل قبل الضرائب      

  :ناقص  

   %  ٣٠           الضرائب 

  صافي الدخل بعد الضرائب    

  :یضاف  

  )أول المدة(٣١/١٢/٩٧           أرباح محتجزة في 

  اإلجـــــــــمالي   

  :ناقص  

  ٩٨          أرباح موزعة خالل 

   ٣١/١٢/٩٨  أرباح محتجزة في  

١٠٠٠٠  

  

٥٩٥٠  

١٠٠٠  

١٤٥٠  

١٦٠٠  

  

)٤٨٠(   

١١٢٠  

  

٣٢٠٠  

٤٣٢٠  

  

 )٧٢٠(   

٣٦٠٠  

٠‚٢٢  

  

٠‚٢٢  

٠‚٢٢  

٠‚٢٢  

  

  

٠‚٢٢  

  

  

  

  

  

٠‚٢٢  

٢٢٠٠  

  

١٣٠٩  

٢٢٠  

٣١٩  

٣٥٢  

  

 )١٠٦(   

٢٤٦  

  

٨٥٠  

١٠٩٦  

  

 )١٥٨(   

٩٣٨  

  

  مستنتج:                                                                                                  مالحظــــــات        

   .٩٨تم ترجمة قائمة الدخل إلى الدوالر األمریكي باستخدام متوسط سعر  .١

 .وزعة مذكورة في التمرین األرباح المحتجزة أول المدة وكذلك األرباح الم .٢

  .بالدوالر األمریكي من قائمة الدخل ) ٣١/١٢/٩٨ ( ةتم استنتاج األرباح المحتجزة آخرا لمد .٣

  

  



 ٥١

  ٣١/١٢/٩٨                   قائمة المركز المالي بالدوالر األمریكي في 

  العملة بالدوالر  سعر الصرف  العملة المحلیة  بیـــــــــــــــــــان

  :ــــــــــول األصــ  

              نقــدیة

             مدینین

             مخزون

            أصـــــــول ثابتة

  إجمـــــــــالي          

  :الخصوم وحقوق الملكیة   

        دائنـــین    

            قروض طویلة األجل

            رأس المال

            األرباح المحتجزة

  اح وخسائر التغیرات في أسعار الصرف          أرب

            األجنبي

  إجمــــــــالي          

  

٥٠٠  

١٠٠٠  

١٥٠٠  

٨٠٠٠  

١١٠٠٠  

  

٢٤٠٠  

٣٠٠٠  

٢٠٠٠  

٣٦٠٠  

-----  

  

١١٠٠٠  

  

٠‚١٨  

٠‚١٨  

٠‚١٨  

٠‚١٨  

  

  

٠‚١٨  

٠‚١٨  

٠‚١٧  

  )قائمة الدخل( 

  

٩٠  

١٨٠  

٢٧٠  

١٤٤٠  

١٩٨٠  

  

٤٣٢  

٥٤٠  

٣٤٠  

٩٣٨  

 )٢٧٠(   

  

١٩٨٠  

  :مالحظــــــــات            

  ٣١/١٢/٩٨تم ترجمة بنود قائمة المركز المالي باستخدام سعر الصرف الجاري في  .١

  . باستثناء رأس المال تم ترجمتھ باستخدام سعر الصرف التاریخي 

  بالدوالر األمریكي تم الحصول علیھا من ٣١/١٢/٩٨قیمة األرباح المحتجزة في  .٢

  . قائمة الدخل 

 ر التغیرات في أسعار الصرف تظھر في قائمة المركز المالي ویتمإن أرباح وخسائ .٣

  .حسابھا بالفرق بین إجمالي األصول وإجمالي الخصوم وحقوق الملكیة 

    خسائر التغیرات في أسعار الصرف–=  إجمالي الخصوم وحقوق الملكیة –إجمالي األصول 

  أرباح التغیرات في أسعار الصرف           = +                                                        

  خسائر التغیرات في أسعار الصرف األجنبي           ٢٧٠ – =  ٢٢٥٠ –  ١٩٨٠  



 ٥٢

  أوال قائمة المركز المالي ثم قائمة الدخل   :الطریقة المؤقتة . ٢

  ٣١/١٢/٩٨                   قائمة المركز المالي بالدوالر األمریكي في 

  العملة بالدوالر  سعر الصرف  العملة المحلیة  ــــــــــــــــانبیـــ

  :األصــــــــــــول   

              نقــدیة

             مدینین

             مخزون

            أصـــــــول ثابتة

  إجمـــــــــالي          

  :الخصوم وحقوق الملكیة   

        دائنـــین    

  لة األجل          قروض طوی

            رأس المال

            األرباح المحتجزة

  إجمــــــــالي          

  

٥٠٠  

١٠٠٠  

١٥٠٠  

٨٠٠٠  

١١٠٠٠  

  

٢٤٠٠  

٣٠٠٠  

٢٠٠٠  

٣٦٠٠  

  

١١٠٠٠  

  

٠‚١٨  

٠‚١٨  

٠‚١٩  

٠‚١٧  

  

  

٠‚١٨  

٠‚١٨  

٠‚١٧  

  

  

٩٠  

١٨٠  

٢٨٥  

١٣٦٠  

١٩١٥  

  

٤٣٢  

٥٤٠  

٣٤٠  

٦٠٣  

  

١٩١٥  

   

   مستنتج                                                                                                   :مالحظــــــــات          

  التزامات( والدائنون وقروض طویلة األجل ) أصول نقدیة ( تم ترجمة النقدیة والمدینون  .١

  ٠‚١٨على أساس سعر الصرف الجاري            )  نقدیة 

 ٠‚١٩        ٩٨ون على أساس متوسط أسعار الصرف للربع األخیر من عامتم ترجمة المخز .٢

 ٠‚١٧تم ترجمة األصول الثابتة ورأس المال على أساس سعر الصرف التاریخي          .٣

 = األرباح المحتجزة في نھایة المدة بالعملة األجنبیة  .٤

   بالعملة األجنبیة إجمالي الخصوم ورأس المال–      إجمالي األصول بالعملة األجنبیة 

           مستنتج ٦٠٣ = )٣٤٠+٥٤٠+٤٣٢(  ١٣١٢  – ١٩١٥                         

  .ال تظھر أرباح أو خسائر التغیرات في أسعار الصرف في المیزانیة . ٥ 



 ٥٣

  

  ٣١/١٢/٩٨قائمة الدخل بالدوالر األمریكي عن الفترة المنتھیة في 

  العملة بالدوالر  سعر الصرف  حلیةالعملة الم  بیـــــــــــــــــــان

        إیراد المبیــــــــعات

  : ناقص 

              تكلفة البضاعة المباعة

              اإلھالك

              مصروفات أخرى

              أرباح وخسائر التغیرات في أسعار الصرف

  صافي الدخل قبل الضرائب      

  :ناقص  

  %   ٣٠           الضرائب 

  صافي الدخل بعد الضرائب    

  :یضاف  

  )أول المدة(٣١/١٢/٩٧           أرباح محتجزة في 

  اإلجـــــــــمالي   

  :ناقص  

  ٩٨          أرباح موزعة خالل 

   ٣١/١٢/٩٨  أرباح محتجزة آخر المدة في  

١٠٠٠٠  

  

٥٩٥٠  

١٠٠٠  

١٤٥٠  

------  

١٦٠٠  

  

)٤٨٠(   

١١٢٠  

  

٣٢٠٠  

٤٣٢٠  

  

 )٧٢٠(   

٣٦٠٠  

٠‚٢٢  

  

  ؟؟؟؟

٠‚١٧  

٠‚٢٢  

------  

  

  

٠‚٢٢  

  

  

  

  

  

٠‚٢٢  

٢٢٠٠  

  

١٣٥٥  

١٧٠  

٣١٩  

  ٤   س١٩٨        

  ٣   س٥٥٤        

  

 ) ١٠٣(   

  ٢   س٤٥١        

  

٣١٠  

  ١   س٧٦١       

  

 )١٥٨(   

  ٦٠٣   

  

                                           مستنتج:                                                         مالحظــــــات        

  ٩٨تم ترجمة المبیعات والمصروفات األخرى وضریبة الدخل واألرباح الموزعة عام  .١

   ٠‚٢٢        ٩٨باستخدام متوسط سعر الصرف لعام 

 . ألنھ متعلق باألصول الثابتة٠‚١٧تم ترجمة اإلھالك على أساس سعر الصرف التاریخي  .٢

  

  



 ٥٤

 

  :ة تكلفة البضاعة المباعة كما یليتم ترجم .٣

  ٢٧٦        =    ٠‚٢٣ × ١٢٠٠ مخزون أول المدة                   
  ٩٧متوسط سعر الصرف في الربح األخیر من عام                                                      

  

      ١٣٦٤         =   ٠‚٢٢ × ٦٢٠٠المشتریــــــــــات                 + 
               ٩٨متوسط أسعار الصرف خالل                                                     

                                                       

   )  ٢٨٥         =   ( ٠‚١٩ × ١٥٠٠ المخزون آخر المدة             –

                                                                              ١٣٥٥  
     ٩٨متوسط سعر الصرف في الربع األخیر من عام                                                    

  أرباح وخسائر التغیرات في أسعار الصرف األجنبیة تظھر في قائمة الدخل ضمن .٤

  :ل إلیھا كما یلي ویتم الوصو) إیرادات أخرى ( الدخل الجاري 

  ٦٠٣    =  ١٥٨      –         ١       س

  ٧٦١      =       ١س                            

  ٧٦١      =  ٣١٠     +         ٢س        

  ٤٥١      =       ٢    س                        

  ٤٥١      =  ١٠٣     –         ٣س        

  ٥٥٤      =       ٣ س                           

  ٥٥٤  =    ٤س      + ) ٣١٩  + ١٧٠ + ١٣٥٥ (  – ٢٢٠٠      

  ٥٥٤  =    ٤س      +       ١٨٤٤        –     ٢٢٠٠                        

        ٥٥٤   =    ٤س      +        ٣٥٦                                                    

  ١٩٨    =     ٤    س                                                                        

  

  

  

  



 ٥٥

                         

  تمارین على الترجمة

         

   ٣١/١٢/٢٠٠٠  فیما بلي قائمة المركز المالي لشركة السالم والتي تم إعدادھا بالعملة المحلیة في 

  . بالعملة المحلیة ٣١/١٢/٢٠٠٠لسنة المنتھیة في         وقائمة الدخل عن ا

  ٣١/١٢/٢٠٠٠قائمة المركز المالي بالعملة المحلیة في 

  :األصــــــــــــول     

  نقدیــــــــــــــــــــــــة
  مدینیــــــــــــــــــــن
  مخـــــــــــــــــــزون
  أصول ثابتـــــــــــــة

  
  :االلتزامات وحقوق الملكیة    

  أوراق الدفــــــــــــع
  قروض قصیرة األجل
  رأس المــــــــــــــال
  أرباح محتجــــــــزة

  

  

١٠٠٠  
٢٠٠٠  
٣٠٠٠  
٥٠٠٠  

  
  

    ١٦٠٠  
١٤٠٠  
٣٠٠٠  
٥٠٠٠  

  
  
  
  
  
  

١١٠٠٠  
  

  
  
  
  

١١٠٠٠  
  

  ٣١/١٢/٢٠٠٠قائمة الدخل بالعملة المحلیة عن السنة المنتھیة في 

      إیراد المبیعات

  :ناقص 

  بضاعة المباعةتكلفة ال

  اإلھالك

  مصروفات أخرى

  الدخل قبل الضرائب

  :ناقص 

  الضــــــــــــــرائب

  الدخل بعد الضرائب

  

  

٢٠٠٠٠  

٦٠٠٠  

٤٠٠٠  

٤٠٠٠٠  

  

  

  

  ٣٠٠٠٠  

١٠٠٠٠  

    

٣٠٠٠  

٧٠٠٠  



 ٥٦

  

  :               فإذا علمت أن 

   جنیھ مصري وتم شراءه في الربع األخیر ٣٨٠٠ یبلغ ١/١/٢٠٠٠مخزون  .١

   .١٩٩٩  من عام

 : تفاصیلھا كما یلي ٣١/١٢/١٩٩٩األرباح المحتجزة في  .٢

  . جنیھ مصري ٢٥٠٠عملة محلیة 

  . دوالر ٥٠٠عملة أجنبیة بطریقة األسعار الجاریة 

  . دوالر ٣٠٠عملة أجنبیة بالطریقة المؤقتة 

 :سعر الصرف في تاریخ اصدار األسھم وفي تاریخ شراء األصول ھو  .٣

  . دوالر ٠ ،١٦=   جنیھ مصري ١     

  جنیھ مصري وأن األرباح١٩٢٠٠ بلغت ٢٠٠٠أن المشتریات خالل عام  .٤

 . جنیھ مصري ٤٥٠٠ بلغت ٢٠٠٠الموزعة خالل عام 

 إن المشتریات والمبیعات والمصروفات األخرى واألرباح الموزعة .٥

   .٢٠٠٠  تمت خالل عام 

  : أن أسعار الصرف كانت كما یلي  .٦

   دوالر٠، ٢٢=  جنیھ مصري ١  ٢٠٠٠ ینایر ١* 

   دوالر٠، ٢٦=  جنیھ مصري ١  ٢٠٠٠ دیسمبر ٣١* 

   دوالر٠، ٢١=  جنیھ مصري ١  ١٩٩٩متوسط السعر للربع األخیر لعام * 

   دوالر٠، ٢٤=  جنیھ مصري ١  ٢٠٠٠متوسط السعر للربع األخیر لعام * 

   دوالر٠، ٢٣=  جنیھ مصري ١  ٢٠٠٠متوسط السعر لعام * 

  

  المطلوب  
                         

  .                          إعداد القوائم المالیة بالدوالر باستخدام الطرق اآلتیة للترجمة 

  .طریقة األسعار الجاریة  .١

  .الطریقة المؤقتة  .٢
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  عقود الصرف اآلجلة                                     

  

  الصرف سعر یسمى مسبقا محدد بسعر أجنبیة عملة بیع أو شراء على اتفاق : مفھومھا        

  . المستقبل في محدد وقت في العملة وتسلیم استالم یتم أن على المؤجل أو اآلجل             

  : للصرف سعرین على العقد یتأسس       

  فوري صرف سعر . 

  آجل ( مؤجل صرف سعر ( .  

  : اآلجلة الصرف عقود على یترتب      

  آجلة صرف عالوة . 

  آجل فصر خصم . 

                .الفوري الصرف وسعر اآلجل الصرف سعر بین الفرق عن عبارة ھي : الخصم أو العالوة      

       .اآلجل الصرف عقد بموجب  البنك من أجنبیة عملة بیع أو شراء على التعاقد یتم : العملیة نشأة تاریخ      

  : التنفیذ تاریخ      

   العملة تسلیم أو ) آجل شراء عقد بموجب ( البنك من األجنبیة العملة استالم یتم                          

  . ) آجل بیع عقد بموجب (للبنك األجنبیة                         

  : اآلجلة الصرف عقود نشوء أسباب      

   أجنبیة بعملة ) والتصدیر االستیراد ( التجاریة بالصفقات اآلجلة الصرف عقود ترتبط                         

  الواقعة الفترة في وذلك األجنبي الصرف أسعار في التغیرات مخاطر ضد الحمایة لتوفیر                        

  . الصفقة لھذه النقدیة التسویة وتاریخ األجنبیة بالعملة الصفقة نشأة تاریخ بین                       

  اآلجلة الصرف عقود أنواع

  

  المضاربة بغرض                                                                                  التغطیة بغرض  

         

                 تغطیة صافي استثمارات الشركة بالعملة أجنبیة  تغطیة عملیات الشراء والبیع بعملة أجنبیة    
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             مثال

   تعاقدت إحدى الشركات المصریة على شراء بضاعة من احدى الشركات ١/٣/٩٥          في               

  )شھور٧ ( ١/٩/٩٥ دوالر أمریكي على أن یسدد الثمن في ٣٠٠٠٠                       األمریكیة بمبلغ 

  تعاقدت الشركة ) ء  تاریخ الشراء أو التعاقد على الشرا١/٣/٩٥(                        وفي نفس التاریخ 

   على شراء ١/٩/٩٥                       المصـریة مع أحد الـــــبنوك بموجب عقد صرف مؤجل ینفذ في 

   جنیھ وكانت بیانات سعر٣‚ ٢=  دوالر ١ دوالر أمریكي بسعر صرف مؤجل ٣٠٠٠٠                      

  : الجنیھ المصري خالل فترة تنفیذ الصفقة كما یلي                      الصرف بالدوالر األمریكي أمام

   جنیھ٣=  دوالر ١       ١/٣/٩٥في . ١                               

    جنیھ٣‚ ٤=  دوالر ١       ١/٩/٩٥في . ٢                               

               المطلوب

  .في دفتر یومیة الشركة تسجیل العملیات السابقة                           
   

   ١/٣/٩٥في تاریخ نشأة الصفقة : أوال          
  

 )سعر الصرف الفوري ( إثبات شراء البضاعة  .١
  

   )٣ × ٣٠٠٠٠( المشتریات                          /                     من حـ٩٠٠٠٠

  الدائنین/               إلى حـ٩٠٠٠٠             

   ف اآلجلإثبات عقد الصر .٢

                                      من مذكورین

   )٣ × ٣٠٠٠٠( مدیني عقد الصرف المؤجل          /                    حـ٩٠٠٠٠     

  )كأنھ خسارة مصروف ( عالوة الصرف اآلجل      /                      حـ٦٠٠٠     

   )٣‚ ٢ × ٣٠٠٠٠( التزامات عقد الصرف المؤجل /            إلى حـ٩٦٠٠٠                   
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   ١/٩/٩٥في تاریخ تنفیذ الصفقة : ثانیا          
  

 ):السعر الفوري (التسویة بفروق السعر  .١
 

  ١/٩ وسعر الصرف الفوري في ١/٣        الفرق بین سعر الصرف الفوري في 

  )  السعر القدیم –سعر الجدید ال  ( ×)  عملة أجنبیة ( عدد الوحدات =         فرق السعر 

   =                       ١٢٠٠٠ = (+) ٠‚ ٤ × ٣٠٠٠٠ ) = ٣  – ٣‚ ٤ (×  ٣٠٠٠٠       

  

            

  )  الدائنین ( خسائر                                                                 أرباح مدیني عقد الصرف المؤجل    

  خسائر الصرف األجنبي/            من حـ١٢٠٠٠مدیني عقد الصرف المؤجل  /             من حـ       ١٢٠٠٠ 

  الدائنین/        الى حـ١٢٠٠٠أرباح صرف أجنبي                   /             الى حـ١٢٠٠٠    
  
    

 :إقفال الحسابات .٢

   )٩٦٠٠٠ = ٣‚٢  × ٣٠٠٠٠(  :        سداد التزامات عقد الصرف اآلجل.                 أ

  التزامات عقد الصرف المؤجل/                     من حـ٩٦٠٠٠                  

  النقــدیة/                    إلى حـ٩٦٠٠٠                              

  ) ١٠٢٠٠٠ = ٣‚٤ × ٣٠٠٠٠:   ( ) دوالر ٣٠٠٠٠استالم مبلغ ( تحصیل العملة .         ب     

  النقــدیة/                   من حـ١٠٢٠٠٠                  

  مدیني عقد الصرف المؤجل  /              إلى حـ١٠٢٠٠٠                                

   )١٠٢٠٠٠ = ٣‚٤ × ٣٠٠٠٠(               :سداد الدائنین .              ج

  الدائنین/ من حـ                 ١٠٢٠٠٠                  

  النقــدیة/             إلى حـ١٠٢٠٠٠                               

                ):خ . أ / تحویلھا إلى مصروف یتم إقفالھ في حـ( استھالك عالوة صرف مؤجل .    د          

  عالوة صرف مؤجلة مستنفذة/                       من حـ٦٠٠٠  

  عالوة صرف آجل/                    إلى حـ٦٠٠٠                                        
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  :مالحظــــــــــــات              

  

             حساب یجعل مدین بمقدار العملة األجنبیة التيمدیني عقد صرف آجل/ حـ  .١

   .١/٣/٩٥التعاقد                     سوف یتم الحصول علیھا من البنك بسعر الصرف الفوري وقت 

  

            یجعل دائنا بمقدار التزام المستورد للبنك فيالتزامات عقد صرف آجل/ حـ .٢

  . العملة األجنبیة بسعر الصرف وھو التزام نتیجة إبرام عقد الصرف اآلجل مع البنك 

  

             مصروف ویكون بمقدار الفرق بین سعر الصرفعالوة الصرف اآلجل/ حـ .٣

  سعر الصرف( ي في تاریخ التعــاقد وسعر الصرف اآلجــل ودائما تكون مدیـنة  الـفور

  وتعتبر بمثابة تكلفة عــقود) الفوري في تاریخ التعــاقد أقل من سعر الصرف المؤجل 

  مقابل ) عالوة صرف مؤجلة (  جنیھ ٦٠٠ الصرف اآلجلة حیث أن الشركات تكلفت 

  كانت) یـادة في المبلغ المستحـق للدائنین الز(  جنیھ ١٢٠٠٠ تجنب خسـارة بمبلغ 

  . سوف تتحملھا الشركة لو لم تبرم عقد الصرف اآلجل 

  

  )٣(            تحدث نتیجة تغیر سعر الصرف في تاریخ التعاقدأ خ الصرف األجنبي .٤

  فقیمة أرباح الصرف األجنبیة نتیجة ) ٣‚٤( عن سعر الصرف في تاریخ تنفیذ العقد 

  متساویة مع قیمة خسارة الصرف اآلجل نتیجة زیادة  ) ١٢( جنبي  عقد الصرف األ

   المبلغ المستحق للدائنین والمترتبة على ارتفاع أسعار الصرف األجنبي في تاریخ

  . التنفیذ 
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  معالجة آثار التضخم                                                 
               في القوائم المالیة                                  

                                                                               

  

  

                           مقدمــــــــة                  طرق معالجة التضخم في المحاسبة

                           

  

  . األرقام القیاسیة .                       * التضخم مفھوم                   * 

 طریقة التكلفة التاریخیة .               *  مبدأ التكلفة التاریخیة                  *  

.                                                                                    المعدلة  باألرقام القیاسیة 

  .التكلفة الجاریة *  عیوب مبدأ التكلفة                        *    

  .           التاریخیة 

  

  

  

  

  

  

  



 ٦٢

  

  مقدمــــــــــــة :                                         أوال 

  
  : مفھوم التضخم  .١

  االرتفاع أو الزیادة المستمرة في األسعار  للسلع والخدمات التي یتم تداولھا 

  .دول العالم نتیجة انخفاض القوة الشرائیة لوحدة النقد في 

  
 :مبدأ التكلفة التاریخیة  .٢

  .    نظام تقلیدي في المحاسبة یتجاھل االرتفاع المستمر في األسعار 

  تقییم أصول المنشأة بتكلفتھا التاریخیة أي تكلفة األصل في تاریخ : مفھومة 

  األسعار بین تاریخ شراء األصل شراءه دون األخذ في االعتبار التغیرات في 

  .وبین تاریخ استخدام ھذا األصل وإعداد القوائم المالیة 

  
 :عیوب مبدأ التكلفة التاریخیة  .٣

 أن قائمة المركز المالي التي یتم إعدادھا طبقا لمبدأ التكلفة التاریخیة   - أ

  .     أصبحت ال تعبر عن المركز المالي الحقیقي للوحدة االقتصادیة 

  ألصول الثابتة التي یتم شراءھا منذ عدة سنوات تظھر في قائمة      فا

      المركز المالي بأسعار شراءھا التي قد تختلف اختالف كبیر عن األسعار

  الحالیة في تاریخ إعداد قائمة المركز المالي 

  
 أن قائمة الدخل ال تعبر عن نتیجة األعمال الحقیقیة خالل نفس السنة  -  ب

  یرھا باالعتماد على أسعارھا الحالیة بینما ھناك بعض  المالیة أي یتم تسع

   إھالك األصول الثابتة:مثل                                       بنود التكالیف مسعرة بأسعار سنوات سابقة 

  وأیضا جزءا من تكلفة المواد المستخدمة في العملیات اإلنتاجیة والتي تم   

        شراءھا في سنة أو سنوات سابقة ویتم تسعیرھا بأسعار السنوات السابقة                               

                                       وفي ظل التضخم فان أسعار السنوات السابقة تقل عن أسعار السنة الحالیة

  .                                      التي یتم فیھا إعداد قائمة الدخل 



 ٦٣

  

  

                     وھذا یؤدي إلى نقص التكالیف الدفتریة عن التكالیف الحقیقیة مما یؤدي إلى        

  :                             زیادة األرباح الدفتریة عن األرباح الحقیقیة وھذا یؤدي ما یلي 

  تحمیل الشركة بضرائب تزید عن الضرائب الحقیقیة. 

 مساھمین مما یؤدي إلى تعرض الشركةزیادة األرباح الموزعة على ال 

  .للخطر مستقبال نتیجة نقص األصول 

  زیادة ضغط العمال على إدارة الشركة لزیادة أجورھا. 

 فقدان الثقة في القوائم المالیة المعدة طبقا لمبدأ التكلفة التاریخیة وعدم 

  .ارات قدرة الجھات المختلفة االعتماد على ھذه القوائم المالیة عند اتخاذ القر
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  طرق معالجة التضخم :                                          ثانیا 

                                                  في المحاسبة

  
  

  األرقام القیاسیة .  ١                                 
  
  

   :مفھوم األرقام القیاسیة  -  أ
  )التغیرات في القوى الشرائیة لوحدة القیاس(في مستویات األسعار تعكس التغیرات      

  ویطلق على السنة األولى سنة األساس والسنة الثانیة .                          بین سنتین مالیتین على األقل

  موعة من                         سنة المقارنة ویتم قیاس األرقام القیاسیة باستخدام مجموعة من أسعار مج

                          السلع األساسیة في سنتي األساس والمقارنة وترجیحھم بـ 

  .كمیة سنة األساس و سنة المقارنة/ كمیة سنة المقارنة / كمیة سنة األساس                               

  

  :طرق قیاس األرقام القیاسیة  -  ب

   كمیات سنة األساس× أي مجموع  أسعار سنة المقارنة ∑    ٠  ك١ع:        السبیر . ١        
   كمیات سنة األساس×                        أسعار سنة األساس ٠  ك٠                               ع

  
  .تعتمد ھذه الطریقة على ترجیح أسعار سنتي األساس والمقارنة بكمیات سنة األساس   

  
   كمیات سنة المقارنة×  أي مجموع   أسعار سنة المقارنة∑    ١  ك١           ع:ش با. ٢                         

   كمیات سنة المقارنة×                         أسعار سنة األساس ١  ك٠                              ع
  

  .ة بكمیات سنة المقارنة تعتمد ھذه الطریقة على ترجیح أسعار سنتي األساس والمقارن                         

    
    ∑ ) ١  ك٠ع /  ١  ك١ع(×  ∑)   ٠  ك٠ع /  ٠  ك١ع(:     فیشر . ٣                        

  
                          تعتمد ھذه الطریقة على ترجیح أسعار سنتي األساس والمقارنة بكمیات سنتي األساس

  .                        والمقارنة 



 ٦٥

  

  

   :أنواع األرقام القیاسیة .ج

  یتم تقسیمھا إلى أرقام قیاسیة خاصة لألسعار وتعكس التغیرات في مستویات. ١         

              األسعار لنوع واحد من السلع أو مجموعة معینة من السلع ذات المواصفات 

  ن ھذه األرقاماألرقام القیاسیة ألسعار السیارات، ونظرا أل:             المشتركة مثل 

  :             تعكس التغیرات في أسعار نوع واحد من السلع  لذلك فإنھا تعكس ما یلي

             

  

                   التغیرات في مستویات األسعار                            التغیرات في األسعار الناتجة 

                           عن التطورات و التكنولوجیة                الناتجة عن التغیر في القوى       

  .في ھذه السلع ،                         ) التضخم (                 الشرائیة لوحدة النقد 

  

 األرقام القیاسیة العامة لألسعار تعكس ھذه األرقام التغیرات في المستوى .١

  .ة المتوفرة في الدولة العام ألسعار مجموعة من السلع والخدمات األساسی

   لذلك فھي تعكس فقط التغیرات في األسعار الناتجة عن التضخم وال تعكس

  . التغیرات الناتجة عن التطورات الفنیة و التكنولوجیة 
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 طریقة التكلفة التاریخیة  .٢                               

             المعدلة  باألرقام القیاسیة العامة                                                    

  
  

 :مفھومھا   - أ
  یتم إعداد قوائم مالیة معدة طبقا لمبدأ التكلفة التاریخیة ثم یتم تعدیل تلك 

  .القوائم بالتغیرات في األسعار باستخدام أرقام قیاسیة عامة 

  

 :االفتراضات   -  ب

  -مدیـنون( ـنشأة إلى بنود نــقدیة یتم تقسـیم أصـول وخصـوم الم .١

  -رأس المال( وجمیع االلتزامات، وبنود غیر نقدیة )  وأوراق قبض 

  ) . مخزون سلعي – أصول ثابتة - 

  البنود النقدیة ال یتم تعدیلھا طبقا للتغیرات في مستویات األسعار ألن. ٢        

  تتغیر أما البنود غیر النقدیة             قیمتھا في تاریخ إعداد القوائم المالیة ال 

              یتم تعدیلھا طبقا للتغـیرات في األسـعار ألن قیـمتھا في تـاریخ إعـداد

  .            القوائم المالیة تختلف عن قیمتھا في تاریخ شراء أو حدوث ھذا البند

  یتم تعدیل بنود قائمة الدخل مع مراعاة تاریخ إعداد القوائم المالیة . ٣

 . وتاریخ حدوث عملیة البیع أو الشراء أو المصروف

  نتیجة تعدیل البنود السابقة تظھر أرباح أو خسائر التغیرات في  .٢

  .        القوة الشرائیة لوحدة النقد ضمن بنود قائمة الدخل

  

  :) العیوب ( نقــــــــدھا .                         ج

   زیادة الجھد والوقت والتكالیف نتیجة إعداد قوائم مالیة باستخدام.١                                   

                                      التكلفة التاریخیة ثم إعداد قوائم مالیة أخرى معدلة باستخدام األرقام 

  .                                    القیاسیة العامة 



 ٦٧

  

  )المثال + المعادلة ( 

                           

  )تكلفة تاریخیة معدلة باألرقام القیاسیة العامة (                       معادلة تعدیل البنود غیر النقدیة 

   )٣١/١٢/٩٧( األرقام القیاسیة العامة في تاریخ إعداد القوائم المالیة×القیمة التاریخیة للبند =    القیمة المعدلة 
  )١/١/٩٧(                              األرقام القیاسیة العامة في تاریخ حدوث البند                          

  
   مثال                     

  .م ١/١/٩٧ جنیھ في ٢٠٠٠٠  اشترت شركة المتولي قطعة أرض بمبلغ                     

             المطلوب 

  )لتكلفة التاریخیة معدلة باألرقام القیاسیة العامة لألسعار ا(                       حساب القیمة المعدلة 

  .م ٣١/١٢/٩٧                      لبند األراضي في 

  ٢٢٥                      ھو م١/١/٩٧                       بافتراض أن الرقم القیاسي العام لألسعار في 

  ٢٣٨           ھو م٣١/١٢/٩٧ القیاسي العام لألسعار في                       بینما بافتراض أن الرقم

   الحل         
   جنیھ ٢١١٥٦   =  ٢٢٨ × ٢٠٠٠٠=                    القیمة المعدلة 

                                                        ٢٢٥                     
  ٣١/١٢/٩٧قائمة المركز المالي في                                                                                      

  
   أراضي٢١١٥٦                                                                                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٦٨

  
  

  التكلفة الجــاریة. ٣   
  

    
  

  :مزایــــــــاھا   . أ

  تكلفة نتیجة إعداد مجموعة واحدة من القوائم توفیر الوقت والجھد وال .١

  .المالیة 

 تعـبر عن المركـز المالي الحـقیقي للوحـدة االقـتصادیة ونتیجة أعمالھا .٢

 . الحقیقیة

 :تعتمد ھذه الطریقة على ما یلي   . ب

  : تكلفة جاریة  .١

     وھي تكالیف شراء أصول بنفس المستوى 

                  أو

  :األسعار أو الحالیة  .٢

  .   وھي أسعار بیع األصول في تاریخ إعداد القوائم المالیة 

  

  ) :العیوب ( نقــــدھا . ج

  عدم موضوعیة القیاس نظرا إلعادة تقییم األصول في تاریخ إعداد القوائم. ١        

          المالیة باالعتماد على أسعار البیع أو التكلفة الجاریة مما یؤدي إلى وجود عدة 

  .قییمات ألصول الوحدة االقتصادیة         ت

  تحتاج إلى وقت وتكلفة مرتفعة نتیجة إعادة تقییم األصول في تاریخ إعداد .٢

  . القوائم المالیة 

  إال أنھا تعتبر مفضلة لدى" التكلفة الجاریة"بالرغم من االنتقادات التي وجھت إلیھا                   * 

  ومستخـدمي القـوائم المالیة المعـدة طبقا لھذه الطریـقة للتعبیر عن                    غالبیة المحاسبین 

  .                    المركز المالي الحقیقي ونتیجة األعمال الحقیقیة 



 ٦٩

  )المثال + المعادلة ( 

                           

  )ام القیاسیة الخاصة تكلفة جاریة باألرق(                       معادلة تعدیل البنود غیر النقدیة 

  )٣١/١٢(المالیة   الرقم القیاسي الخاص لألسعار في تاریخ إعداد القوائم× القیمة التاریخیة للبند=   التكلفة الجاریة
  )١/١(الرقم القیاسي الخاص لألسعار في تاریخ حدوث البند                                                         

  
   مثال                     

  . م ١/١/٨٠ جنیھ في ٢٠٠٠٠  اشترت شركة المعداوي قطعة أرض بمبلغ                     

             المطلوب 

  )التكلفة الجاریة باألرقام القیاسیة الخاصة لألسعار (                       حساب التكلفة الجاریة 

  . م ٣١/١٢/٨٠                      لبند األراضي في 

  ٢٥٠                  ھو  م١/١/٨٠                       بافتراض أن الرقم القیاسي ألسعار األراضي في 

  ٤٢٠        ھو  م٣١/١٢/٨٠                      بینما بافتراض أن الرقم القیاسي ألسعار األراضي في 

  )م القیاسي لألراضي ھذا یعني رقم قیاسي خاص عند تحدید الرق                             *  ( 

   الحل         
   جنیھ ٣٣٣٦٠   =  ٤٢٠ × ٢٠٠٠٠=                    التكلفة الجاریة 

                                                         ٢٥٠                     
  ٣١/١٢/٩٧قائمة المركز المالي في                                                                                      

  
   أراضي٣٣٣٦٠                                                                                    

  :مالحظـــــــات          

  عن التضخماألرقام القیاسیة العامة لألسعار تعكس التغیرات في األسعار الناتجة  .١

  )التكلفة التاریخیة المعدلة باألرقام القیاسیة العامة لألسعار   ( 

  األرقام القیاسیة الخاصة لألسعار تعكس التغیرات في األسعار الناتجة عن التضخم .٢

  .والتغیرات التكنولوجیة 
  خیة المعدلة لألصل التكلفة التاری–التكلفة الجاریة لألصل  = أي أن التغیرات التكنولوجیة على قیمة األصل

  

  

  



 ٧٠

  

  أرباح الحیازة                                

  

  أرباح التشغیل و أرباح الحیازة                                یجب التفرقة بین 

  

  

  

           تتحقق ھذه األرباح عندما تقوم                                        تتحقق في حالة بیع أصل 

  -سعر بیع األصل = ( وتساوي:                                            الشركة بشراء أصل وتنقسم إلى 

  )                                                                                              تكلفتھ الجاریة في تاریخ البیع 

  

  ة                               أرباح حیازة غیر محققة               أرباح حیازة محقق

  )بالنسبة لألصل غیر المباع )                           ( بالنسبة لألصل المباع            ( 

   تكلفة تاریخیة         - تكلفة جاریة=  تكلفة تاریخیة           وتساوي-تكلفة جاریة=           وتساوي

              لألصل                                                لألصل            

  

  

  

  

  

  

  

  

  


