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املراجع الخارجي منها 
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المحتويات

الهــدف مــن عمليــة املراجعــة الخارجيــة للقوائــم املاليــة واملبــادئ التــي 

ــرأي  ــداء ال ــي ، إب ــع الخارج ــية للمراج ــة الرئيس ــمل املهم ــا  تش تحكمه

ــة للمنشــأة يف تعربهــا  ــم املالي ــة وســامة القوائ ــد عــن مــدى عدال املحاي

تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الخارجي منها

مجلــة  قدمــت   الماضيــة  الســنوات  وخــال  األرقــام  بلغــة 
المفيــدة  الموضوعــات  مــن  العــدد   ، العربــي  المحاســب 
مــن  2,504,420  أكثــر  الحصيلــة  كانــت  للمحاســلين  حيــث 
طلــب زيــارة علــى الموقــع شــهريا ، أكثــر مــن 2,770 مقــال 
تحميــل  ألــف   120 مــن  وأزيــد   ، شــهري  عــدد   40  ، علمــي  
العربــي  المحاســب  مجلــة  مجلتنــا  مــن  الســابقة   لألعــداد 
، المجلــة العلميــة التــي نطمــح أن تكــون االولــى بالوطــن 
ــر مــن الخدمــات  ــة قدمــت عــدد كثي ــي ، كمــا أن المجل العرب

منهــا 
نســعى دائمــً لتقديــم خدمات ُتســاعد المحاســبين بالوطن 
أوالً  المحاســبية  المعلومــات  علــى  الحصــول  فــي  العربــي 

بــأول ، مــن خدماتنــا 
•  خدمــة واتســاب المحاســب العربــي خدمــة تعليميــة 
ثقافيــة مجانيــة تعنــي نشــر وتعزيــز معلوماتــك المحاســبية 

تحتــوي علــى اكثــر مــن 5000  عضــو 
العربــي-  المحاســب  مجلــة  مــع    " إتعلــم   " خدمــة     •
 ( والمعاهــد   الجامعــات  لطلبــة  مقدمــة  خدمــة  وهــي 
قســم الجامعــات والمعاهــد  " خدمــات إســتذكار الــدروس 

) والمعاهــد  الجامعــات  لطلبــة  والواجبــات 
•   خدمــة  " إســأل "  مجلــة المحاســب العربــي والتــي مــن 
الــرد واالجابــة علــى أستفســارات القــراء وزوار  خالهــا يتــم 

المجلــة الكــرام 
•  خدمــة  " كل يــوم معلومــة "  هــذه خدمــة مــن خالهــا 
معلومــات  يوميــة  شــبة  او  يوميــة  معلومــات  نشــر  بيتــم 

محاســبية إقتصاديــة ماليــة تنميــة بشــرية ... الــخ
•   خدمــة وظفنــي شــكرًا خدمــة التوظيــف المجانيــة عــن 

طريــق المدونــة التوظيفيــة بالمجلــة 
مــن  ســيمكننا  ذلــك  مــن  وأكثــر  الخدمــات  هــذه  كل 
خــال  مــن  كان  أينمــا  العربــي  المحاســب  إلــى  الوصــول 
طرحنــا الجيــد وكذلــك مــن خــال القنــوات الخاصــة بالمجلــة 
ــد العــون لهــم ، وُيمكــن اآلن  ــم ي ســنكون مؤهليــن لتقدي
للمحاســبين والمهتميــن بعلــم المحاســبة االســتفادة مــن 

والمحاضــرات المجانيــة  الــدروس  مجموعــة 
}   حيث تهدف هذه الخدمات  إلى الوصول 

بالمحاسب العربي إلى أرفع الدرجات {
جهــود  علــى  العربــي  المحاســب  مجلــة  خدمــات  وتعتمــد 
وقتهــم  مــن  يهبــون  الذيــن  المتطوعيــن  مــن  فريــق 
نشــر  علــى  للحــرص  الكثيــر  الشــيء  ومالهــم  وجهدهــم 

. العربــي  المحاســب  وتنويــر  والمعرفــة  العلــم 
مــازال القــادم أعظــم، ومــازال الفريــق يكبـــــــر ويكبــر معــه 
األمــل ويقتــرب معــه الحلــم، ولذلــك، ومــن أجــل االســتمرار 
لنهضــة  بالتأســيس  هدفهــا  وبلــوغ  رســالتها  أداء  فــي 
علميــة عربيــة شــاملة، يرجــى التكــرم بمتابعتنــا مــن خــال 

. المجانيــة  التعليميــة  قنواتنــا 

وائـــل مــــــــراد 
مؤسس ورئيس تحرير المجلة 
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نــص معيــار اإلضمحــال ىف قيمــة األصــول مــن معايــر املحاســبة 

ــم لألصــول ىف  ــادة تقيي ــم إع ــه يت ــة عــى أن ــة أو املرصي ســواء الدولي

ــبة  ــك بالنس ــا وذل ــاض ىف قيمته ــة اإلنخف ــة ملعرف ــنة املالي ــة الس نهاي

للمرشوعــات املشــرتكة أو الشــقيقة أو التابعــة وأيضــا بالنســبة لألصــول 

االثر المحاسبي والضريبي في اضمحال قيمة االصل

09

إذا تبــن للمراجــع الخارجــي وجــود مخالفــات ملعايــر املحاســبة 

املرصيــة أو لقانــون الــرشكات املســاهمة املرصيــة أو قانــون 

أنواع تقرير المراجع الخارجي

10

ــدوىل )36(  ــة األصــول ال ــارا اإلضمحــال ىف قيم        يشــر معي

ــرصى )31( إىل تعريــف االضمحــال بانــه مقــدار النقــص  وامل

ــة  ــه الدفرتي ــن قيمت ــت ع ــل الثاب ــرتدادية لألص ــة االس ىف القيم

ــم  ــادة تقيي ــار إع ــب املعي ــال ، يتطل ــك االضمح ــة ذل ، وملعرف

العوامل المؤثرة على اضمحال القيمة لاصل الثابت

12

الصالحيــة القانونيــة للظــروف البيئيــة والاجتاهــات ال�سياسســية والاقتصــادي 
ــة  ــادات الاجامتعي ــر يف الع ــث �أن التغي ــرشوع .حي ــذ امل ــة لتنفي والاجامتعي
وال�ــات الاساسســية للنظــام الاقتصــادي وال�ســيايس ال�ــائد يف ادلوةل 

تقدير وتمويل االنفاق االستثماري

15

ــا  ــي ليــس له ــة يه تــك الاحتياطيــات ال يالحــظ �أن الاحتياطيــات الرسي
ــن  ــل م ــوق امل�ــامهني ب�أق ــار حق ظه ــ�أهنا اإ ــن ش ــي م ــري وال ــود دف �أي وج

ــة . ــا احلقيقي قميهت

االحتياطي الرسي

16

ــا  ــي تدفعه ــغ الت ــا املبال ــة عــى إنه ــة عام ــا بصف ــن تعريفه ميك

املنشــآت يف ســبيل الحصــول عــى أصــول ثابتــة أو إضافــة قيمــة 

إىل قيمــة األصــل القائــم وذلــك بتحســينه أو تعديلــه، أي إحــداث 

التفرقة بين النفقات الرأس مالية والنفقات االيرادية

20

  يعنــي مبــدأ اإلفصــاح الكامــل أن تكــون القوائــم املاليــة شــاملة 

ــر الصــادق, والتــي متكــن  عــى كافــة املعلومــات الازمــة للتعب

مــن عطــاء مســتخدمي هــذه القوائــم صــورة واضحــة صحيحــة 

االفصاح الكامل في القوائم المالية

22

1- حجم اعامل املنشاة مقاساً بإجاميل االيرادات او االصول أو 

صايف الدخل يؤثر يف هذا التحديد طردياً وذلك ألن االهمية 

النسبية مفهوم نسبي ويل مطلق 

االولــي التقديــر  التــي تؤثــر فــي تحديــد  المختلفــة   العوامــل 
النســبية  لاهملــة 

24

 يف بعــض االحيــان نجــد أن بعــض االصــول الثابتــة قــد تســتمر صالحــة

 للتشــغيل بعــد إنتهــاء عمرهــا املتوقــع والــذي يتــم تحديــد معــدالت

. االســتهاك الســنوي عــى أساســة

 المشكات المتعلقة باالستهاك في الواقع العملي
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تحديد الربح املحاسبي

 وموقف املراجع الجارجي منها 
بقلم / وائل مراد

مؤسس ورئيس تحرير مجلة 

املحاسب العريب

مقدمة 

الهــدف مــن عمليــة املراجعــة الخارجيــة للقوائــم املاليــة 

واملبــادئ التــي تحكمهــا 

تشمل املهمة الرئيسية للمراجع الخارجي 

إبــداء الــرأي املحايــد عــن مــدى عدالــة   •

وســامة القوائــم املاليــة للمنشــأة يف تعربهــا عــن نتائــج 

أعاملهــا ومركزهــا املــايل وتدفقاتهــا النقديــة والتغــرات 

. امللكيــة  حقــوق  يف 

معيار املراجعة املرصي رقم ) 200 ( 

ــادئ  ــة واملب ــم مالي ــة قوائ ــة مراجع ــن عملي ــدف م اله

ــا . ــي تحكمه ــة الت العام

ــة يف  ــم املالي ــة القوائ ــل هــدف مراجع يتمث  -

ــام إذا  ــرأي في ــداء ال ــن إب ــي م ــع الخارج ــن املراج متك

ــا  ــة جوانبه ــدت يف كاف ــد أع ــة ق ــم املالي ــت القوائ كان

ــة  ــة املطبق ــر املالي ــداد التقاري ــار إع ــاً إلط ــة طبق الهام

كــام بــن املعيــار رقــم ) 200 ( .

يف الوقــت الــذي تنحــرص فيــه مســئولية   -

املراجــع الخارجــي عــى تكويــن وإبــداء رأي يف القوائــم 

ــة  ــم املالي ــرض القوائ ــداد وع ــع مســئولية إع ــة تق املالي

بصــورة عادلــة طبقــاً الطــار إعــداد التقاريــر املاليــة 

. املنشــأة  إدارة  عاتــق  املطبقــة عــى 

ــي  ــع الجارج ــف املراج ــبي وموق ــح املحاس ــد الرب تحدي

منهــا

ياحــظ أن الربــح املحاســبي ألي منشــاة أعــامل ، ال 

ــاء  ــد إنته ــد إال بع ــة التحدي ــى درج ــه ع ــن معرفت ميك

حيــاة املنتشــاة وتصفيتهــا ، حيــث تتحمــل االربــاح 

الحقيقيــة حينئــذ يف الزيــادة يف الزيــادة التــي تــوؤل إىل 

أصحــاب حقــوق امللكيــة بعــد التصفيــة عــام أســتثمروا 

ــاة املنشــأة . ــة حي ــد بداي ــوال عن ــن أم م

فلــو إفرتضنــا أن حقــوق أصحــاب املنشــأة » االصــول –

الخصــوم يف بدايــة حيــاة املنشــاة 120.000 ج ويف نهايــة 

ــا بلغــت حقــوق أصحــاب  ــاة املنشــاة بعــد تصفيته حي

املنشــأة التــي آلــت إليهــم 90.000 ج  .

فــإن الربــح الحقيقــي بعــد التصفيــة هــو الفــرق بينهــم 

وهــو 70.000 ج 

ــال  ــن خ ــبي م ــح املحاس ــد الرب ــاس تحدي ــن قي وميك

احــدى طريقتــن 

حقــوق  يف  الصافيــة  الزيــادة  طريقــة   

املنشــألة  أصحــاب 

وطريقــة مقابلــة االيــردات بالنفقــات  »   

« املحاكــم  طريقــة  هــي  وهــذه 

أوالً : طريقــة الزيــادة الصافيــة يف حقــوق اصحــاب 

املنشــأة ) طريقــة امليزانيــة (

وتقــوم هــذه الطريقــة عــى أســاس قيــاس االربــح 

ــن  ــن لفرتت ــن ميزانيت ــة ب ــال املقارن ــن خ ــة م الدوري

ــس  ــبية ولي ــرتة محاس ــح ف ــذا رب ــرب ه ــن  » يعت متتالين

ــي »  ــح حقيق رب

االنتقادات 

ــج  ــح النات ــم الرب ــث أن رق ــة حي ــذه الطريق ــد ه وتنتق

ــاة  ــه منش ــن حققت ــى كل م ــمل ع ــا يش ــن تطبيقه ع

ــاح  ــواء أرب ــا س ــاً كان مصدره ــاح أي ــن أرب االعــامل م

عاديــة أو غــر عاديــة أو أربــاح رأســاملية .

فالربــح يف هــذه الطريقــة يتضمن ربح التشــغيل العادي 

باالضافــة إىل االربــاح غــر العاديــة التــي تحققــت خــال 

الفــرتة واالربــاح الرأســاملية ومــن ثــم فــإن رقــم الربــح 

هــذا لــن يعكــس املقــدرة الكســبية للمنشــأة عــى وجــه 

ســليم ، وهــذا مــا تحــاول الطريقــة الثانيــة تفاديــة مــن 

مبــدأ مقابلــة املرصوفــات بااليــرادات .

ــات  » وهــذه  ــردات بالنفق ــة االي ــة مقابل ــاً  : طريق ثاني

هــي طريقــة املحاكــم »

ياحــظ أنــه تتــم مقابلــة االيــرادات الجاريــة مبــا يتحملها 

مــن نفقــات جاريــة للوصــول إىل ربــح التشــغيل الــذي 

يعــرب عــن املقــدرة الكســبية للمنشــاة ، مــع فصــل 

ــي  ــاع أســعار االصــول والت املكاســب النتاجــة عــن أرتف

تعــرف مبكاســب الحيــازة بصــورة مســتقلة يف الحســابات 

حيــث أنهــا تعتــرب أرباحــاً فــر قابلــة للتوزيــع .

وتنقســم االيــردات إىل إيــرادات إيراديــة وإيــرادات 

رأســاملية كــام تنقســم االيــرادات االيرادايــة بدورهــا إىل 

ــة  . ــر عادي ــرادات غ ــة وإي ــرادات عادي إي

ويقصــد بااليــرادات العاديــة تلــك االيــرادات التــي تنشــأ 

ــة املنشــاة لنشــاطاتها العــادي ، وذلــك مثــل  مــن مزاول

إيــرادا املبيعــات وأربــح االســتثامر والتــي ترحــل إىل 

ــاح والخســائر . ــن مــن حســاب االرب ــب الدائ الجان

االيرادات االيرادية غر العادية 

يقصــد بهــا تلــك االيــرادات التــي تنشــأ نتيجــة عمليــات 

ال تدخــل يف النشــاط العــادي للمنشــأة ، وال تتعلــق 

بالفــرتة املحاســبية الجاريــة بــل قــد تخــص فــرتة ماضيــة 

وذلــك مثــل مــا تحصــل عليــه املنشــاة لديــون مســتقة 

ســبق أن إعتربتهــا مــرصوف فــس ســنوات ســابقة .

االيرادات الرأساملية 

ــول  ــد االص ــاة الح ــع املنش ــن بي ــة ع ــك الناتج ــي تل  ه

ــاج أو  ــا ، يقصــد املســاعدة يف االنت ــي تقتنيه ــة الت الثابت

أداء خدمــات طويلــة االجــل وليــس بقصــد االتجــار فيهــا 

كذلــك قــد تكــون مكاســب ناتجــة عــن أرتفــاع أســعار 

أصــول املنشــأة .

ــة  ــر القابل ــاملية غ ــرادات الرأس ــذه االي ــظ أن ه وياح

للتوزيــع منهــا ، يف الحقيقــة تعتــرب مــن مصــادر تكويــن 

االحتياطيــات الرأســاملية والتــي يعتــرب توزيعهــا مبثابــة 

ــه . إهــدار لرأســام املنشــأة وايل ينبغــي املحافظــة علي

أما بالنسبة لإليرادات الرأساملية فإن مكواناتها 

   تشتمل عى االنواع االتيه : - 

•  االيرادات الناتجة عن بيع االصول الثابتة بربح .

•  االيــرادات الناتجــة عــن قبــض تعويضــات عــن أصــول 

ثابتــة أكــر مــن تكلفتنهــا الدفرتيــة .

• أرباح إعادة التقدير .

• االيرادات غر العادية 

•  تصفية االلتزمات بأقل من قيمتها الدفرتية 

ــا  ــرادات تحققه ــن االي ــة م ــذه املجموع أي أن ه

املنشــأة مــن أي مصــدر بخــاف املصــادر املرتبطــة 

بطبيعــة نشــاطها الــذي أنشــئت مــن أجلــة . 

النفقات 

مــن  الثــاين  العنــر  مبثابــة  النفقــات  وتعتــر 

ربــح  مــن  االعــال  نتيجــة  القيــاس  عنــري 

التــي يتــم مقابلتهــا مــع  أو خســارة ، وهــي 

املاليــة  الفــرة  أربــاح  إىل  للوصــول  االيــرادات 

التــي تدفعهــا  املبالــغ  والنفقــات عبــارة عــن 

املنشــاة أو تتعهــد بدفعهــا نظــر  الحصــول عــى 

وخدمــات  منافــع 

هذا ويجب أن ناحظ أن   •

ربــح النشــاط العاجــي ويقصــد بــه   

ــن  ــت م ــي قام ــاط والت ــن النش ــج ع ــح النات الرب

أجلــه املنشــأة أي أن الربــح الناتــج عــن قيــام 

املنشــأة مبزاولــة النشــاط الــذي قامــت وتأسســت 

مــن اجلــة .

ربح النشاط العادي 

 يقصــد بــه الربــح الناتــج عــن أي نشــاط بخــاف 

ــح  ــه ، أي أن الرب ــن اجل ــت م ــي قام ــاط الت النش

الناتــج عــن قيــام املنشــأة مبزاولــة أيــه أنشــطة مل 

تقــم أساســاً مــن أجلهــا  .

الربح الرأسايل 

يقصــد بــه الربــح الناتــج عــن قيــام املنشــأة عــن 

قيــام بيــع أصــل ثابــت أو أصــول ثابته مــن أصولها 

الثابتــة التــي كانــت قــد أشــرتها أو أقتنتهــا بغرض 

إســتخدامها يف القيــام مبزاولــة نشــاطها الرئيــي .

الرشوط القضائية لتوزيع االرباح والرأسالية 

ــى  ــاً ومعن ــت فع ــد تحقق ــون ق أن تك  -1

ذلــك أن القضــاء يســتبعد أربــاح إعــادة التقديــر 

. الحســبان  مــن 

ــادة  ــد إع ــي بع ــض حقيق أن يوجــد فائ  -2

ــم ســائر االصــول وســائر الخصــوم ويســمح  تقوي

لــه بالتوزيــع .

االربــاح  أن  يــرى  القضــاء  أن  ذلــك  ويعنــي 

الخســائر  تغطيــة  يف  تســتخدم  الرأســالية 

يجــوز  ذلــك  بعــد  يتبقــى  ومــا  واملطلوبــات 

. توزيعــة 

أي أن القضاء يرى أن 

الربــح الرأســايل ال يجــوز توزيعــة )   -

حــث يتــم ترحيلــة إىل حـــساب إحتياطي رأســايل 

( بــل يجــب ان يســتخدم يف تغطيــة الخســائر غــر 

العاديــة.

كيف يتم التحقق من تحقيق املدة الزمنية

ــواع  ــن االن ــة ب ــامة التفرق ــن س ــق م أوالً : التحق

املختلفــة مــن املروفــات ومعالجــة كل منهــا 

املعالجــة املحاســبية الســليمة .

ــتهاك  ــاب االس ــامة حس ــن س ــق م ــاً : التحق ثاني

ــة . ــن االصــول الثابت ع

ــاً : التحقــق مــن ســامة تكويــن املخصصــات  ثالث

ــة . الرضوري

الجــرد  إجــراء  ســامة  مــن  التحقــق   : رابعــاً 

وأخــر  الســلعي  للمخــزون  الســليم  والتقويــم 

املــدة.

خامســاً : التحقــق مــن ســامة إجــراء التســويات 

الجرديــة أخــر املــدة بطريقــة ســليمة.

سادســاً : التحقــق مــن ســامة إحــرام تاريــخ 

االقفــال .

ســابعاً التحقــق مــن ســامة التفرقــة بن االيــرادات 

االيراديــة وااليرادات الرأســالية .

ــد  ــوع تحدي ــن موض ــي م ــع الخارج ــع املراج موق

ــح  الرب

املراجــع الخارجــي يجــب أن يوجــه االهتــام 

املناســب للتحقــق مــن مــدى ســامة وعدالــة قيام 

ــة  ــدأ املقابل ــق مب ــا بتطبي ــي يراجعه ــاة الت املنش

املحاســبية ومبــدأ املــدة املحاســبية ومــدى ســامة 

ــدأ  ــك مب ــرادات وكذل ــق االي ــق أســاس تحقي تطبي

التفرقــة بــن أنــواع النفقــات ومعالجتهــا املحالجــة 

املحاســبية الســليمة .
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االثر املحاسبي والرضيبي من إضمحال قيمة االصل 

    ينــص معيــار اإلضمحــال ىف قيمــة األصــول مــن معايــر املحاســبة ســواء الدوليــة 

ــة ملعرفــة  ــة الســنة املالي ــم إعــادة تقييــم لألصــول ىف نهاي ــه يت ــة عــى أن أو املرصي

اإلنخفــاض ىف قيمتهــا وذلــك بالنســبة للمرشوعــات املشــرتكة أو الشــقيقة أو التابعــة 

وأيضــا بالنســبة لألصــول التــى يتــم إثباتهــا ىف الدفاتــر عــى أســاس إعــادة التقييــم 

ــار اإلنخفــاض  ــة يتــم إختب باالضافــة إىل أن األصــول التــى تثبــت بالتكلفــة التاريخي

بالنســبة لقيمتهــا ىف نهايــة العــام, وبنــاء عــى ذلــك فمــن الناحيــة املحاســبية يجــب 

ــول  ــة األص ــاض قيم ــامل انخف ــم  احت ــة تقيي ــرتة مالي ــة كل ف ــة يف نهاي ــى الرشك ع

وتقديــر املبلــغ القابــل لاســرتداد ويتــم ذلــك عــن طريــق مقارنــة القيمــة الدفرتيــة 

مــع املبلــغ القابــل لاســرتداد يف نهايــة كل دورة محاســبية .

وكــام ســبقت االشــارة فقــد تكــون القيمــة االســرتدادية لاصــل عبــارة عــن القيمــة 

االســتخدامية أو صــاىف القيمــة العادلــة أيهــام أكــرب ومــن الناحيــة املحاســبية عنــد 

تحديــد القيمــة االســتخدامية يســمح معيــار االضمحــال بأســتخدام أســاليب القيمــة 

الحاليــة مــن خــال تقديــر التدفقــات النقديــة املســتقبلية مخصومــة بســعر خصــم 

مناســب.

ــار املحاســبة املــرصى )اضمحــال قيمــة  ــة وفــق معي ــاس القيمــة الحالي ــارص قي عن

األصــول( :

يقــدم املعيــار مقارنــة بــن منهجــن عنــد حســاب القيمــة الحاليــة وميكــن اســتخدام 

احدهــام لتقديــر القيمــة االســتخدامية لألصــل : 

املنهج التقليدى ويركز عى تحديد سعر الخصم  -1

ــز عــى ســعر الخصــم ومخاطــر  ــع ويرك ــق النقــدى املتوق ــج التدف منه  -2

ــات  ــول إىل التدفق ــد الوص ــويات عن ــداث تس ــؤدى إىل إح ــى ت ــد والت ــدم التأك ع

باملخاطــر الخاصــة  التســويات  عمــل  بعــد  املتوقعــة  النقديــة 

أيــاً كان املنهــج الــذي تتخــذه املنشــأة لقيــاس القيمــة االســتخدامية لألصــل يجــب أال 

تظهــر أســعار الفائــدة املســتخدمة لخصــم التدفقــات النقديــة واملخاطــر التــي تــم 

تعديــل التدفقــات النقديــة املقــدرة مقابلهــا وإال ســيتكرر تأثــر بعــض االفرتاضــات. 

ــن الســوق تســتخدم  ــارشة م ــاح مب ــر مت ــا يكــون الســعر املحــدد لألصــل غ عندم

ــر ســوقي  ــث يكــون الغــرض هــو تقدي ــر ســعر الخصــم حي ــل لتقدي املنشــأة بدائ

قــدر اإلمــكان فيــام يتعلــق بالقيمــة الزمنيــة للنقــود للفــرتات حتــى نهايــة العمــر 

اإلنتاجــى لألصــل.

وبالتــاىل فعنــد إجــراء هــذا التقديــر قــد تأخــذ املنشــأة يف حســابها املعــدالت التاليــة 

عنــد حســاب ســعر الخصــم :

متوســط تكلفــة رأس املــال املرجحــة للمنشــأة » منــوذج تســعر األصــول   -1

.  « الرأســاملية 

تكلفة التمويل من الغر.  -2

أسعار االقرتاض األخرى يف السوق .  -3

عــى أن يكــون ســعر الخصــم قبــل الرضائــب وبالتــايل عندمــا يكــون األســاس 

املســتخدم لتقديــر ســعر الخصــم بعــد الرضائــب يتــم تعديــل هــذا األســاس ليظهــر 

ــب. ــل الرضائ الســعر قب

يعتــرب االثــر املحاســبى الناتــج مــن إضمحــال قيمــة األصــول الثابتــة عامــا مؤثــرا 

عــى قيــاس الربــح املحاســبى باالنخفــاض مــام يؤثــر عــى الوعــاء الرضيبــى 

باالنخفــاض والــذى قررتــه العديــد مــن الدراســات و أحــكام املحاكــم , فيعــد 

ــة  ــرشكات االمريكي ــة ال ــدى أحقي ــا حــول م ــة أوهاي ــه محكم ــذى أصدرت الحكــم ال

وخاصــة الرشكــة االم خصــم خســارة إضمحــال قيمــة األصــول مــن الوعــاء الرضيبــى 

ــم األصــل وعندمــا  ــة الخصــم تتوقــف عــى مــدى الدقــة ىف إعــادة تقيي فموضوعي

ــة الدخــل  ــارشة لقامئ ــه الخســارة مب ــم توجي ــة األصــل يت ــاض ىف قيم يحــدث انخف

وفــق معايــر املحاســبة حتــى لــو كان األصــل معنويــاً  أو أى وحــدة مولــدة للنقــد, 

طاملــا اعــرتف بهــا وفــق إصــدارات املنظــامت املهنيــة آلن 

ذلــك مؤثــر عــى توزيعــات االربــاح , ومــن الجديــر بالذكر 

أنــه ىف رأى البعــض  أن األصــول متثــل مخــزون مــن املنافــع 

ــف ال  ــة ىف املســتقبل فكي ــات نقدي ــس بتدفق ــى تنعك ــة املســتقبلية والت االقتصادي

نوافــق عــى خصــم خســارة االضمحــال ىف قيمــة األصــل مــن الوعــاء الرضيبــى وهــو 

يعتــرب أكــرب مســاهم ىف التدفقــات النقديــة التــى تحصــل عليهــا املنشــاة وســاهمت 

ىف االفصــاح عــن صــاىف ربــح النشــاط ىف الفــرتات املاليــة الســابقة.

تشــر اصــدارات معايــر املحاســبة واملراجعــة و تقاريــر بورصــة االوراق املاليــة 

االمريكيــة إىل أهميــة خصــم خســارة االضمحــال لاصــول طويلــة االجــل مــن الوعاء 

الرضيبــى أو االعــرتاف بالرضيبــة املوجلــة ملقابلــة خســارة االضمحــال وتشــر بعــض 

ــوم املنشــأت  ــف تق ــه كي ــر اىل ان ــك االصــدارات والتقاري ــتنادا اىل تل الدراســات اس

ــى أدرجــت  ــة األصــول والت ــة االضمحــال ىف قيم ــى قيم ــة دخــل ع ــداد رضيب بس

بالفعــل بقامئــة املركــز املــاىل وفــق قيمتهــا االســرتدادية . 

كــام أن إجــراءات التوافــق الرضيبــى ىف دول االتحــاد االوروىب والتــى تســعى جاهــدة 

ــرشكات  ــة ل ــى  وخاص ــاء الرضيب ــن الوع ــال م ــارة االضمح ــم خس ــامد خص إىل اعت

ــارة  ــة خس ــى قيم ــل ع ــة دخ ــداد رضيب ــن س ــه ال ميك ــار ان ــى اعتب ــة ع املجموع

ناتجــة مــن إضمحــال قيمــة األصــول فتوحيــد تلــك التعامــات يؤثــر عــى معــدالت 

ــدول االتحــاد االوروىب  . ــة ب الرضيب

يعتــرب االثــر الرضيبــى مــن خســارة إضمحــال قيمــة األصــول طويلــة االجــل ناتجــاً 

مــن عــدم خصــم خســارة االضمحــال مــن الوعــاء الرضيبــى مــام يؤثــر عــى ســداد 

رضيبــة دخــل أعــى مــام يجــب ومــن ثــم زيــادة العــبء الرضيبــى.

ــدم  ــة ع ــة ىف حال ــل املؤجل ــة الدخ ــا برضيب ــار اليه ــب أن يش ــك يج ــة ذل  وملعالج

خصمهــا مــن الوعــاء الرضيبــى باالضافــة اىل انــه عنــد تقديــر القيمــة االســتخدامية 

والتــى يتــم تقديرهــا اعتــامداً عــى التدفقــات النقديــة يجــب مراعــاة االثــر الرضيبى 

عنــد تقديــر تلــك التدفقــات  .  

يعتــرب االثــر الرضيبــى واضحــاً جــدا ىف القــرار الــوزارى لوزيــر املاليــة الصــادر برقــم 

779 لســنة 2007 بتعديــل بعــض أحــكام الائحــة التنفيذيــة لقانــون الرضيبــة عــى 

يتضــح مــن هــذا النــص أن خســارة االضمحــال التــى اعــرتف بهــا بقامئــة الدخــل أو ىف حقــوق امللكيــة بقامئــة املركــز املــاىل, مل تعتــرب مــن التكاليــف الدخــل, فقــد جــاء باملــادة الســابعة مــن القــرار مــا يــى :

ــا  ــم خضوعه ــى ومــن ث ــرار الرضيب ــك الخســارة اىل االق ــة تل ــى إضاف ــد إعــداد إقرارهــا الرضيب ــة الخصــم وامنــا عــى الــرشكات واملنشــأت عن واجب

للرضيبــة عــى الدخــل عــى الرغــم مــن أنهــا اعــرتف بهــا محاســبيا كخســارة ناتجــة مــن االضمحــال وتــم توجيههــا محاســبيا اىل قامئــة الدخــل 

مــام أدى إىل تخفيــض لصــاىف الربــح املحاســبى ، اال انــه طبقــا لذلــك القــرار يتــم ردهــا مــرة أخــرى لصــاىف الربــح املحاســبى بأعتبارهــا ليســت مــن 

التكاليــف الواجبــة الخصــم وهــذا مــا يــؤدى إىل زيــادة العــبء الرضيبــى عــى املنشــأت والســيام وأنــه اليعــرتف بالرضيبــة املؤجلــة باالقــرار الرضيبــى 

، وقــد تكــون تلــك املعالجــة الرضيبيــة ناتجــة مــن الحــرص عــى الرعايــة و الحفــاظ عــى املــوارد الســيادية للدولــة .

د / نبيل عبدالرؤف إبراهيم
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أنواع تقارير املراجع الخارجي

إذا تبــن للمراجــع الخارجــي وجــود مخالفــات ملعايــر املحاســبة املرصيــة أو لقانــون الــرشكات املســاهمة املرصيــة أو قانــون النظــام للرشكات 

ــة القوائــم املاليــة والحســابات الختاميــة للمنشــأة وأصبــح مــن الواجــب عــى  أو أي مخالفــات محاســبية ذات تأثــر جوهــري عــى عدال

املراجــع الخارجــي أن ينبــه أدارة املنشــأة لهــذه املخالفــات .

تقرير  النظيف .  -1

تقرير  مقيد .  -2

تقرير عكيس .  -3

تقرير خايل من الرأي .  -4

االحتامل االول : أن تقوم إدارة املنشأة بتصحيح تلك املخالفات التي بينها لهم املراجع الخارجي . 

ففي هذه الحالة فإن املراجع الخارجي يقوم بإعداد تقرير مراجعة نظيف .

االحتامل الثاين : إدارة املنشأة أرصت عى عدم تصويب املخالفات هناك مواقف ثاثة 

ال تؤثر عى عدالة القوائم املالية ------------------------ تقرير مقيد   •

تؤثر عى عدالة القوائم املالية -------------------------- تقرير عكيس   •

يف حالة إرصار املنشأة عى عدم التصحيح -------------- تقرير خايل من الرأي 

خايل من الرأي ) يدل عى القوائم املالية تختلف كلياً عن الحقائق (
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العوامل املؤثرة عى إضمحال القيمة لاصل 
الثابت
د / نبيل عبدالرؤف إبراهيم

   Impairmentخسائر اإلضمحال ىف قيمة األصول

ــدوىل )36( واملــرصى )31( إىل  ــة األصــول ال ــارا اإلضمحــال ىف قيم        يشــر معي

ــت  ــة االســرتدادية لألصــل الثاب ــص ىف القيم ــدار النق ــه مق ــف االضمحــال بان تعري

عــن قيمتــه الدفرتيــة ، وملعرفــة ذلــك االضمحــال ، يتطلــب املعيــار إعــادة تقييــم 

األصــول ىف نهايــة الســنة املاليــة ملعرفــة اإلنخفــاض ىف قيمتهــا وذلــك بالنســبة 

للمرشوعــات املشــرتكة أو الشــقيقة أو التابعــة وأيضــا بالنســبة لألصــول التــى يتــم 

إثباتهــا ىف الدفاتــر عــى أســاس إعــادة التقييــم , وبالتــاىل فمعنــى االضمحــال هــو 

انخفــاض ىف القيمــة اى االندثــار لقيمــة األصــل ، وحيــث ان حــدود الدراســة تتمثــل 

ــار املحاســبى الــدوىل رقــم  ــة فقــط والتــى عرفهــا املعي ىف اضمحــال األصــول الثابت

ــى :   ــا هــى األصــول امللموســة الت )16( واملــرصى )10( بأنه

أو  الســلع  توفــر  أو  إنتــاج  ىف  الســتخدامها  املنشــأة  بهــا  تحتفــظ   -1

. اإلداريــة  ألغراضهــا  أو  للغــر،  لتأجرهــا  أو  الخدمــات، 

من املتوقع استخدامها ملدة تزيد عن فرتة محاسبية واحدة.   -2

ــة  ــال قيم ــى إضمح ــرة ع ــل املؤث ــى العوام ــب ع ــوف ينص ــز س ــاىل فالرتكي وبالت

األصــول الثابتــة فقــط وذلــك عــى نحــو مــا ســرد ىف الفرعيــات التاليــة عــى مــن 

ــث : البح

أوال : العوامل املؤثرة عى تقدير القيمة االستخدامية  :

ــة املســتقبليه التــي تتوقــع املنشــأة الحصــول  ــر التدفقــات النقدي تقدي  .1

األصــل  مــن  عليهــا 

التوقعــات بشــأن التغــرات املمكنــه يف قيــم أو توقيــت هــذه التدفقــات   .2

املســتقبليه  النقديــة 

ــه يف الســوق  ــه يف أســعار الفائــدة الحالي ــه للنقــود ممثل القيمــة الزمني  .3

مخاطــرة بــدون 

قيمة تحمل عدم التأكد املتأصل يف األصل   .4

ــة والتــي يظهرهــا  ــة التســييل والتصفي ــل عــدم قابلي عوامــل أخــرى مث  .5

ــي تتوقــع املنشــأة  ــة املســتقبليه الت ــد قيمــة التدفقــات النقدي ــد تحدي الســوق عن

الحصــول عليهــا مــن األصــل .

ثانيا : العوامل التى يجب مراعاتها عند تقدير القيمة االستخدامية  :

تقديــر التوقعــات الخاصــة بالتدفقــات النقديــة عــى أســاس افرتاضــات   .1

اإلدارة. تقديــرات  أفضــل  متثــل  ومؤيــدة  معقولــة 

يتــم التقديــر يف ضــوء اخــر املوازنــات والتوقعــات التــي اعتمدتهــا   .2

اإلدارة )مــع اســتبعاد ايــة تدفقــات نقديــة مســتقبلية للداخــل أو للخــارج متوقــع أن 

تنشــأ مــن إعــادة هيكلــه يف املســتقبل أو مــن 

تحســن أو دعــم أداء األصــل(.

الخاصــة  التوقعــات  تقديــر   .3

ــي  ــرتة الت ــد الف ــام بع ــة في ــات النقدي بالتدفق

تغطيهــا املوازنــات والتوقعــات الصــادره مؤخــرا 

لفــرتة أقصاهــا 5 ســنوات )أو أكــر إذا كان 

تربيرهــا(. ميكــن 

الخاصــة  التوقعــات  تقديــر   .4

ــي  ــرتة الت ــد الف ــام بع ــة في ــات النقدي بالتدفق

تغطيهــا املوازنــات والتوقعــات الصــادره مؤخــرا 

اإلدارة. مــن  املعتمــده  و 

ــاءاً عــى  ــر التوقعــات بن ــم تقدي يت  .5

لانخفــاض. متجهــاً  أو  ثابــت  منــو  معــدل 

ــد معــدالت النمــو  ال يجــب أن تزي  .6

ــد  ــدى البعي ــى امل ــدالت ع ــى متوســط املع ع

بالنســبة للمنتجــات أو الصناعــات أو يف الدولــه 

التــي متــارس فيهــا املنشــأة نشــاطها. 

ثالثا : مؤرشات االضمحال يف قيمة أصول املنشأة  

املصادر الخارجية للمعلومات أ - 

ــاء  ــل أثن ــوقية لألص ــة الس ــوس يف القيم ــاض ملم ــدوث انخف ح  -1

ــاد. ــع نتيجــة مــرور الوقــت أو االســتخدام املعت الفــرتة أكــر مــام هــو متوق

ــاء  ــر ســلبي عــي املنشــاة أثن حــدوث تغــرات ملموســة ذات أث  -2

الفــرتة أو ســوف تحــدث يف املســتقبل القريــب يف التقنيــة التكنولوجيــة 

والســوق واملنــاخ االقتصــادي و الترشيعــي الــذي تعمــل فيــه املنشــأة.

حــدوث زيــادة يف أســعار فائــدة الســوق عــي االســتثامرات أو يف   -3

الفــرتة. خــال  الســوق  يف  اآلخــرى  العائــد  معــدالت 

ــا  ــأة قيمته ــول املنش ــايف أص ــة لص ــة الدفرتي ــاوزت القيم إذا تج  -4

الســوق. ألســعار  طبقــاً   Market Capitalization الرأســاملية 

ب - املصادر الداخلية للمعلومات

توافر دليل تقادم أو تلف مادي يف األصل.  -1

حــدوث تغــرات ملموســة ذات تأثــر ســلبي عــي املنشــأة خــال   -2

الفــرتة أو يتوقــع حدوثهــا يف املســتقبل القريــب الــذي يســتخدم فيــه األصــل 

أو يتوقــع اســتخدامه خالهــا مثــل تخريــد األصــل و الخطــط الخاصــة بتوقــف 

العمليــات املرتبــط بهــا األصــل أو إعــادة هيكلتهــا أو خطــط تتعلــق بالتــرصف 

ــخ املتوقــع. ــل التاري يف األصــل أو بيعــه قب

توافــر دليــل مــن التقاريــر الداخليــة تشــر إيل أن األداء االقتصادي   -3

لألصــل ســوف أو يتوقــع أن يكــون ســيئاً.
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مقدمة 
قبــل البــدء النشــاء مرشوعــك الاســتامثري جيــب التاكــد والتحقــق 

مــن الايت : - 
ــة والاجتاهــات  ــة للظــروف البيئي ــة القانوني الصالحي  -1
. املــرشوع  لتنفيــذ  والاجامتعيــة  والاقتصــادي  ال�سياسســية 
ــية  ــة وال�ــات الاساسس ــادات الاجامتعي ــر يف الع ــث �أن التغي حي
وكــذكل   ، ادلوةل  يف  ال�ــائد  وال�ســيايس  الاقتصــادي  للنظــام 
سسياســات الت�ــعر واإعــاانت الانتــاج وتوزيــع ورقابــة ادلخــول 
ــات ورخــص  ــح املوافق ــة حنــو من والاجتــات اخلاصــة ب�أهجــزة الرقاب

ــى البدائــل الاســتامثرية . الاقامــة وتشــغيل املــرشوع يوثــر ع
كــا جيــب عــى القامئــني دلراســة ذكل املــرشوع دراســة ايضــا مجيــع 
ــن  ــتامثر م ــة �أي اس ــب اإقام ــن ان حتج ــن املمك ــي م ــرشوط ال ال
ممارســة نشــاط معــني  والــرشوط الــي حتــدد قبــول ذكل املــرشوع .
التحقــق مــن مــدى الصالحيــة الت�ــويقية ملنتجــات   -2

الاســتامثري البديــل 
ــه ســوقًا مفتوحــَا �أو  وذكل بفحــص طبيعــة ال�ــوق مــن حيــث كون
ــاك مناف�ــة اكمــة ام غــر اكمــة ، كــا  ــدًا �أو اإحتــاري او هن مقي
جيــب الركــز عــى طبيعــة املناف�ــة يف ال�ــوق واإحــامتل تغيرهــا 
ــًا وحتديــد  م�ــقباًل  ، جيــب �أيضــا دراســة حــدود ال�ــوق جغرافي

ــوب صناعــي او جتــاري .... اخل  القطــاع املطل
وكــذكل دراســة رحبيــة القطاعــات الاقتصاديــة اخملتلفــة وحتديــد 
ــر  ــدى تواف ــوقية وم ــة ال� ــة زايدة احلص ــا ومغاني ــط اإنتاهج متوس
ــع ال�ــوق . ــل م ــتيعاب التعام ــة واإس ــتمثر لتغطي ــرة دلى امل� اخل

دراسة وحفص وحتليل سسياسات الت�عر   -3
حتــدد  هــل  ملعرفــة  تقديــر الانفــاق الاســتامثري  حتديــد  قبــل 
الاســعار وفقــًا لقــوى العــرض والطلــب يف اســواق املناف�ــة الامــة 

ــة �أم ال  ــاة العملي ــا يف احلي ــدرة تواجده ــن ن ــرمغ م ــى ال ع
ــل  ــية للبدي ــة والهندسس ــة الفني التحقــق مــن الصالحي  -4
القامتــة  موقــع  ان�ــب  حتديــد  عــى  الركــز  مــع  الاســتامثري 
ــه  ــًا لطبيعت ــتامثري تبع ــل الاس ــع البدي ــة موق ــف دراس ــث ختتل حي
وحتديــد ان�ــب موقــع مــع مراعــاة عــدة اعتبــارات مــن امههــا وســائل 
ــة احمليطــة  ــع املنتوجــات ـ اللبيئ النقــل واملواصــالت ، قنــوات توزي
للمــرشوع ، قــرب او بعــد املــرشوع مــن �أســواق ترصيــف املنتــج .

حتديد جحم الاقتصاد الامثل .  -5
واملاليــة  والفنيــة  الت�ــويقية  اجلــدوى  دراســات  تتشــابك 
والاقتصاديــة والقانونيــة حــى ت�ــفر عــن حتديــد جحــم الطلــب 
عــى املنتجــات وتظهــر النتــاجئ يف شــل مــوازانت اإحتياجــات 
البديــل مــن الاصــول الر�أســالية املطلوبــة واإحتياجــات مــن املــوارد 

ــات  ــة واخلام ــوى العام ــة والق ــواد الاولي ــة يف امل ــة املمتث الاقتصادي
اإىل عوائــد  املتطلبــات والاحتياجــات  هــذه  ادلراســة  تــرمج  مق 
جاريــة وتاليــف جاريــة وراســالية ، كــا جيــب مراعــة �أثــر تشــتت 
الاســواق ســواء اســواق مدخــالت �أو خمرجــات عــى تقديــر جحــم 
ــة  ــى التلكف ــر ع ــث يوث ــل الاســتامثري حي ــل للبدي ــاج الامث الانت
الاســتامثرية القامــة البديــل ، وتاليــف النقــل واملواصــالت اخلاصــة 

ــف التشــغيل . ــى متالي ــر ع ــا يؤث ــني مم ــات والعامل ابملنتج
بــني  ومفاضــة  ومقارنــة  وحفــص  حــرص  اإجــراء   -6

التشــغيل  �أســاليب 
ــوامئ القوانيــت والترشيعــات ال�ــائدة  ــار �أفضــل مــا ي وذبــك الختي
داخــل ادلوةل املضيفــة للمــرشوع ومــدى توافــر املــواد اخلــام مثــال 
ومــدى الامــان واإجــراء معليــات الصيانــة الالزمــة ، كــا جيــب �أن 
حيقــق �أســلوب التشــغيل الامثــل �أعــى عائــد ن�ســي عــى الانفــاق 
ــة اخلاصــة ، وجيــب املفاضــة  ــوم الرحبي الاســتامثري يف ضــوء مفه
بــني اســاليب التشــغيل والظــروف الاقتصاديــة اذلي يــدرة لك 

اســلوب .

اإعداد التوصيف الفين لعمليات الانتاج والتشغيل وفقًا   -7
لالسس الفنية .

وذكل من خالل اإعداد خرائط تدفق معليات التشغيل الالزمة الي 
توحض اكفة مراحل التشغيل داخل الرشكة ، حيث يفيد التوصيف 

الفين يف حتديد مواصفات ومتطلبات الانتاج من املواد الاولية . 
حتديد الاصول اخملتلفة من الآالت واملعدات ووسائل   -8
الانتاج اخلامالت الانتاجية الالزمة لتوفر واإسستغالل الطاقة املقدرة .

يمت اإظهار الاحتياجات الراسالية يف قامئة توحض اإمس ومواصفات 
الآت املطلوبة الجراء دورة التشغيل وطاقهتا الانتاجية ، والقوى 

احملركة الالزمة لتشغيلها من كهرابء او غاز ... اخل 
اإعداد التصممي الهنديس للمرشوع   -9

ويتحدد كل بناء عى م�ارات تدفق معليات الانتاج وطرق 
التشغيل ووسائل الانتاج اخملتلفة الي سيمت من توفرها ، ويمت 

اإظهارها يف شل رسومات هندسسية حتدد اماكن الآت واخلدمات 
الانتاجية ... اخل 

وضع املوازانت التخطيطية التشغيلية اجلارية   -10
السستغالل الطاقة املتاحة .

تك املوازات يه الي حتدد مكيات ومواصفات الانتاج وما يه 
الاحتياجات املطلوبة من املوارد الاقتصادية اخملتلفة يف القطاع 
الصناعي والت�ويقي والاداري ، واإعداد برامج التدريب ورفع 

الكفاية وبرامج الصيانة ادلورية .

 حيث يعد اإجناز الاجراءات ال�ابقة قبل الانفاق الاستامثري 
حد ذاته من متطلبات هذا التقدير وي�ستلزم تضافر اكفة هجود 

اخلراء واملتخصصني يف اجملاالت اخملتلفة القانونية والت�ويقية والفنية 
والهندسسية واملالية وترمجهتا يف دراسة جدوى مالية واإقتصادية . 

 م�ستلزمات اإعداد دراسة اجلدوى املالية والاقتصادية 
-  تقدير ومتويل الانفاق الاستامثري .

- حتديد العمر الاقتصادي للمرشوع الاستامثري .
- تقدير وحتليل وجدوةل التلكفة الاستامثرية طوية الاجل للمرشوع 

الاستامثري .
- حتديد ر�أس املال العامل الول دورة تشغيل .

- دراسة عنارص هيل المتويل للمرشوع الاستامثري .
حتديد العمر الاقتصادي للبديل الاسسامثري 

يوجد الي بديل �أستامثري ثالث اعال 
 العمر القانوين : وحيدد العمر القانوين للبديل الاستامثري وفقُا 

للقوانني العامة او اخلاصة لعقود الت�أسيس ابنواعها اخملتلفة ، او فقًا 
التفاق الرشاكء عى فرة معر حيججة حكامًي تنقيض بعدة الرشكة 
وتصفى موجوداهتا وت�سيل �أصولها وت�دد الزتامهتا ويوزع فائض 

التصفية عى الرشاكء .
العمر الانتايج او الطبيعي : هو الفرة الزمنية الي يظل فهيا البديل 
صاحلًا لالنتاج برصف النظر عن رحبيتة الاقتصادية ويتوقف ابلتقادم 

والاسستخدام كا يتحدد هذا العمر ابلفرة الزمنية الي يظل فهيا 
البديل الاستامثري موجودًا وقامئا وميارس ويزاول نشاطة سواء اكن 

نشاط خديم �أو اإنتايج 

وال يت�أثر معر الانتايج بعمر الاصول الثابته ابملنشاة 

تاليف البديل الاستامثري
يمت تبويب البديل الاستامثري يف مجموعتني ها 

التاليف الاستامثرية   
 والتاليف اجلارية ) تاليف التشغيل اجلارية قصرة الاجل ( 

�أوال : التاليف الاستامثرية .
 التاليف الاستامثرية طوية الاجل ) الثابتة الالزامية (.

 التاليف الاستامثرية امللموسة .
 تلكفة احلصول عى الارايض الالزمة القامةوتشغيل البديل 

الاستامثري.
 تلكفة املباين والانشاءات والتجهزات واملرافق .

 تلكفة الآالت واملعدات والاهجزة املعملية .
 تاليف الادوات والت�هيالت امل�اعدة .

 تاليف وسائل النقل والانتقال ادلاخيل واخلاريج .
 تاليف الااثث  واملعدات املكتبية واملفروشات .

 اإحتياطي الطوارئ و�أرتفاع الاسعار .
 التاليف الاستامثرية غر امللموسة .

 التاليف الاستامثرية غر امللموسة ) املعنوية ( الي ت�تنفد 
ابلامل وليس لها قمية بيعية .

 التاليف الاستامثرية غر امللموسة ) املعنوية ( الي ال ت�تنفد 
ابلامل ولها قمية بيعية .

 ر�أس املال العامل .
 حتليل التاليف الاستامثرية للبدائل الاستامثرية 

 جدول حتليل اوزان الامهية الن�بية للبنود �أو عنارص التاليف 
الاستامثرية .

 جدول حتليل بنود الانفاق الاستامثري وفقُا لنوع العمة .
 جدوةل الانفاق الاستامثري 

هيل الاموال امل�تمثرة يف البديل الاستامثري 
 الاموال اململوكة 

 الاموال املقرضة ) القروض الاستامثرية ( طوية الاجل 
 القروض طوية الاجل املنخفضة الاعباء .

 القروض طوية الاجل العادية 
 الاموال املقرضة ) القروض الاستامثرية ( قصرة الاجل .

 مؤرش �أو ن�سبة الاموال املقرضة اإىل الاموال اململوكة للبديل 
الاستامثري .

اثلثًا : اإعداد جدول تقدير ومتويل اإحتياجات الانفاق الاستامثري .
التاليف الاستامثرية 

   متثل اإنفاق اإستامثري متتد فائدته وجدواه الكرث من سسنه مالية 
واحدة خالل معرة الانتايج والاقتصادي ، ويقصد هبا مجيع 

التاليف الي تنفق عى البديل الاستامثري  منذ حلظة التفكر فيه 
كفكرة اساسسية و�أثناء مراحل دراسستة وبناءة وجتهزة وجترته حى 

هنايته .

التاليف الاستامثرية طوية الاجل الثابتة الالزامية 
   ويه تصنف يف مجموعتني التاليف الاستامثرية امللموسة وغر 

امللموسة 
التاليف الاستامثرية امللموسة 

يه اكفة الاصول الثابتة املادية امللموسة التس ي�ستلزهما يف تنفيذ 
البديل الاستامثري من حلظة التفكر .

تلكفة احلصول عى الارايض الالزمة القامة وتشغيل   •
البديل الاستامثري .

ويه تلكفة الارايض من مثن الرشاء مضافًا اإلهيا رسوم الت�جيل 
والاشهار واتعاب احملاماه وال�مرسة واإسستخراج الرخص ... اخل 

تلكفة املباين والانشاءات والتجهزات واملرافق   •
ويه تلكفة املباين واملصانع والادارة الالزمة للمرشوع وتاليف 
الاسوار احمليطة به وتاليف وت�هيالت الانتاج وحمطات توليد 

الكهرابء وخض املياة ولك التاليف الي ختص جتهز املبىن .
تلكفة الآالت واملعدات والاهجزة املعملية .  •

حتدد التلكفة الر�أسالية للآالت واملعدات والاهجزة بمثن الرشاء 
الاسايس مضاف الهيا اكفة التاليف الالزمة حى تصبح الاالت 

واملعدات جاهزة للعمل  .
تاليف الادوات والت�هيالت امل�اعدة .  •

وتتضمن تلكفة الاداوات واملوازين الي ت�اعد عى   •
اإجازات العمليات الصنايعة وحتديد التلكفة وفقًا لالسس الي تقدر 

عى �أساسها تلكفة الآالت واملعدات والاهجزة .
تاليف وسائل النقل والانتقال ادلاخيل واخلاريج .  •

وتشمل تاليف ووسائل النقل ادلاخيل اخلفيف والثقيل مثل تلكفة 
الروافع والاوانش وال�سيور املتحركة واكفة تاليف ال�سيارات لنقل 

العاةل واخلدمات واملنتجات  .
تاليف الااثث  واملعدات املكتبية واملفروشات .  •
وتشمل تاليف اتسيس ماتب وورش وخمازن ومرافق وغدارة 

املرشوع وتاليف الاالت الاتبة واحلاسسبة واملرشوفات واملوكيت 
الالزم لالرضية وتاليف ال�جاد ... اخل 

اإحتياطي الطوارئ و�أرتفاع الاسعار .  •
يت�أثر ويرتبط اإختيار الاصول الاستامثرية بنوع وطبيعة نشاط البديل 
الاستامثري ونظرا لتقدير عنارص التاليف الاستامثرية عادة ما حييط 

هبا من عوامل كثرة تؤثر يف دقة وتقديره ، ذلكل ي�ستلزم الامر 
اإضافة مبالغ اخرى ملقابة اي تغرات قد حتدث �أثناء فرة اإنشاء 

املرشوع .

بقلم / وائل مرادتقدير ومتويل االنفاق االستثامري

مؤسس ورئيس تحرير مجلة 

املحاسب العريب
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التاليف الاستامثرية غر امللموسة .
عى  الاستامثري  الانفاق  امللموسة  غر  الاستامثرية  التاليف  ومتثل 
عنارص اإستامثرية معنوية وي�ستفاد مهنا الطول من فرة زمنية واحدة 

وميكن تبوبهيا عى 
• التاليف الاستامثرية غر امللموسة ) املعنوية ( الي ت�تنفد ابلامل 

وليس لها قمية بيعية .
تعرف التاليف الاستامثرية غر امللموسة امل�تنفذة ابلامل بتاليف 

التمنية والتطوير والت�أسيس وتضمن العنارص التالية 
مدى  من  ابلتحقق  اخلاصة  املبدئية  اجلدوى  دراسة  تاليف   -1

صالحية الفكرة الاساسسية القامة املرشوع . 
2- تاليف اجلدوى القانونية ورسوم الاشهار والوثيق واتعاب احملاماه 
عقود الاجيار  وتاليف  البيئية الاستامثرية  وم�ح  دراسة  وتاليف 

واملعامالت والمتغات وخالفة .
ن�ويقية  اخملتلفة من  التفصيلية  اجلدوى  عداد دراسات  اإ تاليف   -3

قتصادية وتاليف ما قبل تشغيل املرشوع .  وهندسسية واإ
ملنتجات  والروجي  العامة  والعلالقات  والاعالن  ادلعاية  تاليف   -4
اثمة  واإ وال�فرايت  الانتقاالت  وتاليف  به  والتعريف  املرشوع 
واخلراء  الاصول  موردي  مع  املفاوضات  جراء  اإ وتاليف  احلفالت 

الاستشارية .
�أثناء فرة الانشاء و�أتعاب  قامة وتدريب العاةل  نتقال واإ اإ 5- تاليف 

اخلراء الاجانب واملدربني ابدلخل واتعاهبم .
وتاليف  املرشوع  نشاء  اإ مرحة  خالل  وادلين  القروض  اعباء   -6
برام التعاقدات  دراسستة وحفص وتقيمي عروض التوريد واملناقصات واإ

مع املوردين واخلراء 
ت�تنفد  ال  الي   ) املعنوية   ( امللموسة  غر  التاليف الاستامثرية   •

ابلامل ولها قمية بيعية .
متثل التلكفة الاستامثرية غي امللموسة الي لها قمية بيعية تلكفة احلقوق 

املعنوية الي ال ينش�أ عهنا اصول مادية للبديل الاستامثري مثل 
1-  حق املعرفة .

2-  الامس التجاري والعالمة التجارية .
3-  حقوق التاليف والنرش .

4-  الااتوات .

•  ر�أس املال العامل
-  يه قمية الاصول املتداوةل واملتاحة خالل ال�سنة مالية واحدة 
وح�اابت  ال�لعي  اخملزون  وعى  املتداوةل  الاصول  وتشمل 

املدينني واوراق القبض النقية واوراق القبض والنقدية واخلزينة .
-  هيمت بقياس صايف راس املال العامل وحيدده ابلفرق بني اإجايل 
جايل قمية اخلصوم والالزتامات املتداوةل  قمية الاصول املتداوةل واإ
بل ما تشمل عليه الاخرة من ح�اابت ادلائنني واوراق ادلفع 

والارصدة ادلائنة ابلبنوك .
-  هيمت بصايف حركة راس املال العامل بني فرتني ماليتني ويعين 

مقدار التغير يف صايف راس املال العامل .
• حتليل التاليف الاستامثرية للبدائل الاستامثرية 

التاليف  حتليل  رضورة  ال�تامثرية  البدائل  دراسة  تتطلب 
الاستامثرية لل مهنا وتزداد امهية التحليل يف حاةل تعدد مصادر 
التاليف  التاليف الاستامثرية ، ولهذا هيدف حتليل  متويل هذه 

الاستامثرية اإىل حتقيق عدة اغراض لعل من امهها .
- بيان اسس تقدير عنارص وبنود التاليف الاستامثرية .

- حتديد مصادر احلصول عى املعلومات الجراء تقديرات عنارص 
التاليف الاستامثرية.

- توجهيات اومالحظات  عى معلية تقدير العنارص .
- حتديد اثر الظروف احمليطة ابملرشوع عى جحم ) مكية ( زتلكفة 

لك بند من بنود التاليف الاستامثرية .
- بيان كيفية متويل العنارص وبنود التاليف الاستامثرية .

جناز معلية حتليل التاليف  الاستامثرية للبدائل الاستامثرية  وي�ستلزم اإ
عداد مجموعة من اجلداول  اإ

التاليف  �أو عنارص  للبنود  الن�بية  اوزان الامهية   جدول حتليل 
الاستامثرية .

 جدول حتليل بنود الانفاق الاستامثري وفقُا لنوع العمة .
• جدوةل الانفاق الاستامثري 

نشاء ادليل الاستامثري عى طيبعة البديل الاستامثري ـ  تتوقف فرة اإ
ذلا قد تطول �أو تقرص هذه الفرة ، لهذا ي�ستلزم الامر رضورة جدوةل 
نشاء البديل الاستامثري عى فرات  الانفاق الاستامثري عى فرات اإ

نشاء البديل . اإ
هيل الاموال امل�تمثرة يف البديل الاستامثري 

الانفاق  اإجايل  مع  البديل  يف  امل�سمترثة  الاموال  اإجايل  يت�اوى 
الاستامثري هل كا حتددها املعادةل التايل 

    الانفاق الاستامثري = اإجايل قمية الاموال امل�تمثرة يف البديل 
الاستامثري 

عديدة  مصادر  من  الاستامثري  البديل  يف  امل�تمثرة  الاموال  وتتبع 
تمتثل يف 

الاموال اململوكة   •
          

حتياطيات  اإ ومتثل لك ما يقدمة �أحصاب املرشوع من راس مال او 

وارابح حمتجزه يف حاةل املرشوعات القامئة ( 
وت�أخذ الاموال اململوكة للرشكة صور او �أحد الاشال التالية 

احلصة النقدية .  
احلصة العينية .  

احلصص املعونية .  
    وقد يقدم �أحد الرشاكء واملؤس�ني حصته يف راس املال البديل 

الاستامثري يف شل حقوق معرفة فنية او هندسسية .
•الاموال املقرضة ) القروض الاستامثرية ( طوية الاجل 

يتعدى  الي  ابلقروض  الاجل  طوية  الاستامثرية  القروض  تعرف  
اجلها اكرث من سسنة مالية ، وت�ستخدم هذه الاموال لمتويل الانفاق 
الاستامثري الثابت ، وتتعدد انواع القروض وفقًا لرشوك التعاقد علهيا 

مهنا عى سبيل املثال

القروض طوية الاجل املنخفضة الاعباء .  
المتويل  البنوك ومؤس�ات  ومتنحها  تفرضها  الي  القروض  تك  ويه 
العامة او اخلاصة الي حتظى بتشجيع و�أهامتم  احلكومية لالستامثرات 

ورعاية ادلول .
القروض طوية الاجل العادية   

ويه تك القروض الي تقرض مبعدل الفائدة ال�ائد يف سوق املال 
واذلي يتحدد وفقًا لنقطة تاليق منحىن الطلب عى الاموال ومنحىن 

العرض املتاح من الاموال يف ال�وق . 
قصرة   ) الاستامثرية  القروض   ( املقرضة  الاموال   

الاجل .
املال الول دورة تشغيل من خالل  عادة ما يمت متويل عنارص راس 
رصف  تقييد  حاةل  يف  وذكل  الاجل  قصرة  الاستامثرية  القروض 
وجماالت  �أغراض  يف  طوية الاجل  القروض الاستامثرية  سستخدام  اإ
معينة حمددة ، اما يف حال وجود فوائض نقدية يف القروض الاستامثرية 

طوية الاجل .
للبديل  اململوكة  الاموال  اإىل  املقرضة  الاموال  ن�سبة  �أو  •مؤرش 

الاستامثري .
لعوامل  نتيجة  الاستامثرية  البدائل  متويل  ختيارات  اإ وختتلف  تتعدد 
عديدة لعمل امهها طبيعة نشاط البدائل الاستامثرية ، فقد مت متويل 
البديل الاستامثري عن طريق الاموال اململوكة الحصاب املنش�أة ، �أو 
سستخدام حصيلهتا يف متويل البديل الاستامثري  صدار �أسهم جديدة واإ ابإ

 .
للبديل  الالزمة  الاموال  اتحة  واإ تدبر  معلية  حتظى  ان  وجيب 
اجلدوى  دراسة  معدى  قبل  من  والمتحيص  ابدلراسة  الاستامثري 
متويل  بدائل  توليفات  من  توليفة  لل  ال  نظرًا  الاستامثرية  البدائل 

اتحة الاموال . الاستامثر تلكفة اإ

حتياجات الانفاق الاستامثري . عداد جدول تقدير ومتويل اإ •اإ
يمت   ، المتويل  هييك  وحتديد  الانفاق الاستامثري  عنارص  تقرير  بعد 
اخملتلفة  العمالت  من  الاستامثري  البديل  حتياجات  اإ موازنة  عداد  اإ
�أي ما يعرف جبدول تقدير ومتويل الانفاق  خالل سسنوات الانشاء 

الاستامثري .
عداد جدول تقدير  وقد ي�ستوجب الامر من معدي دراسة اجلدوى اإ
اخلاصة  الانشاء  فرات  من  فرة  لل  الاستامثري  الانفاق  ومتويل 
ابلبديل الاستامثري حيث تفيد هذه اجلداول التفصيلية ال�سنوية يف 
اللزمة  العمالت  او  العمة  نوعية  من  والفائض  العجز  مقدار  حتديد 

لمتويل البديل .

يالحــظ �أن الاحتياطيــات الرسيــة يه تــك الاحتياطيــات الــي ليــس لهــا �أي وجــود دفــري 
ظهــار حقــوق امل�ــامهني ب�أقــل مــن قميهتــا احلقيقيــة . والــي مــن شــ�أهنا اإ

مزااي وجود الاحتياطي الرسي و�أمه عيوبة 
�أواًل : املزااي 

ميثل عامل ومصدر قوة للرشكة .  -
ــع  ــراءات توزي ج ــه يف اإ ــد علي ــن �أن تعمت ــدر اذلي مك ــ�أة املص دارة املنش ــي اإ يعط  -
الارابح املعتــادة يف ال�ســنوات الــي تتحقــق فهيــا �أرابح غــر اكفيــة الجــزاء مثــل هــذه التوزيعات 

.
اثنيًا : امه العيوب 

�أهنا تتعارض نع قواجع حومكة الرشاكت .  -
يتعارض مع سسياسات الافصاح احملاسسي .  -

�أنه يعتر �أحد �أدوات منش�أة الاعال يف القيام ب�أساليب �أداة الرحبية .  -
ــار  ظه ــات �أو اإ ختالس ــق اإ ــر يف حتقي ــب املدي ــن جان ــتعاةل م ــد ي�ــاء �أسس ــه ق �أن  -
. املاليــة  �أســعار املنشــ�أة يف ســوق الاوراق  الت�أثــر عــى  �أو  �أعــال غــر صادقــة  نتيحــة 
ــي تعمــل عــى تقليــل قميــة الاصــول عــن  ــة الاســاليب ال ــة باف ــات الرسي وتنشــ�أ الاحتياطي

ــة . حقيقهتــا �أو تضخــم قــمي الالزتامــات للغــر عــى خــالف احلقيق

وميكــن تقليــل قــمي الاصــول بوســائل متعــددة مــن بيهنــا مــا يــمت ب�ــبب تطبيــق بعــض املبــادئ 
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اما عن زايدة الالزتامات للغر فاإن من �أمه وسائلها :-
ظهار مطلوابت ومهية . اإ  -1

تضخمي الالزتامات .  -2
املغاالة يف تضخمي اخملصصات .  -3

موقف القانون من الاحتياطيات الرسية 
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التفرقة بن النفقات الرأساملية والنفقات االيرادية

النفقــة: هــي تضحيــة تقــوم بهــا املنشــأة نظــر حصولهــا 

ــات  ــم النفق ــتقبل، وتنقس ــراد يف املس ــة أو إي ــى منفع ع

ــبياً إىل: محاس

1. النفقات الرأساملية:

إنهــا  عــى  عامــة  بصفــة  تعريفهــا  ميكــن   

ــا املنشــآت يف ســبيل الحصــول عــى  ــي تدفعه ــغ الت املبال

ــم  ــل القائ ــة األص ــة إىل قيم ــة قيم ــة أو إضاف ــول ثابت أص

ــد  ــادة يف بن ــه، أي إحــداث زي ــك بتحســينه أو تعديل وذل

رأس املــال، ويُســتفاد مــن هــذه النفقــات لعــدة ســنوات، 

مبعنــى متتــد فوائدهــا لتشــمل فــرتات محاســبية الحقــة،  

ــرادات ألكــر مــن  ــايل فإنهــا تُســاهم يف تحقيــق اإلي وبالت

فــرتة ماليــة ســواًء بشــكل مبــارش أو بشــكل غــر مبــارش.

2. النفقات اإليرادية:

هــي املبالــغ التــي تدفعهــا املنشــآت لــي   

تســتمر يف مزاولــة نشــاطها وتســير اعاملهــا اليوميــة 

وتســاهم هــذه النفقــات يف تحقيــق اإليــرادات يف نفــس 

الفــرتة املنفقــة خالهــا، ويُفــرتض أن يتحقــق إيــراد بســببها 

. القصــر  املــدى  يف 

ونظــراً لآلثــار الخطــرة املرتتبــة عــى الخلــط بينهــام مــن 

تشــويه للحقائــق وإظهــار القوائــم املاليــة بصــورة ال تعــرب 

عــن الواقــع )غــر دقيقــة وصادقــة(، ونظــراً لــرضورة 

ــي  ــة الت ــاط التالي ــة بينهــام ســنتناول النق ــة التفرق وأهمي

ــن: ــن النوع ــة ب ــة التفرق ــاعد يف عملي تس

من حيث القيمة:  )1

تكــون النفقــات الرأســاملية عــادة نفقــات   

عاليــة القيمــة عــى عكــس النفقــات اإليراديــة فهــي 

ــب  ــن يصع ــبياً، ولك ــم نس ــرة الحج ــات صغ ــرب نفق تعت

ــن النفقــات الرأســاملية  ــة ب ــان التفرق ــر مــن األحي يف كث

والنفقــات اإليراديــة مــن خــال حجمهــا، فتوجــد نفقــات 

ــم  ــل بالرغ ــر طوي ــا لعم ــتفيد منه ــأة وتس ــا املنش تدفعه

مــن حجمهــا الصغــر، كاملبالغ املدفوعــة لرشاء القرطاســية 

واآلالت الحاســبة وبعــض املهــامت األخــرى املســتخدمة يف 

ــغ  ــن املبال ــا م ــة وغره ــلة القامم ــآت كس ــب املنش مكات

التــي تعتــرب مبالــغ صغــرة الحجــم إال ان االســتفادة 

منهــا متتــد لعــدة ســنوات، وبالتــايل قــد تعتربهــا إحــدى 

ــام  ــا، بين ــر حجمه ــراً لصغ ــة نظ ــات إيرادي ــآت نفق املنش

تعتربهــا منشــآت أخــرى نفقــات رأســاملية نظــراً ألهميــة 

هــذه املبالــغ بالنســبة لــرأس مــال املنشــأة وكذلــك بالنظــر 

ــا. ــتفيدة منه ــرتات املس للف

وميكــن القــول أن مــا يعتــرب نفقــة رأســاملية   

ــرى،  ــأة أخ ــة ملنش ــة إيرادي ــون نفق ــد يك ــا، ق ــأة م ملنش

ــات  ــج بعــض املنشــآت النفق ــة تُعال ــاة العملي ــي الحي فف

ــة  ــات إيرادي ــا نفق ــى إنه ــم ع ــرة الحج ــاملية صغ الرأس

متاشــياً مــع مبــدأ األهميــة النســبية ولتوفــر عــى نفســها 

الازمــن لفصلهــا، وهــذه  الجهــد والوقــت والتكلفــة 

ــد  ــريف للقواع ــاوز ح ــرب تج ــد تعت ــا ق ــع انه ــات م املعالج

واملبــادئ املحاســبية املتعــارف عليهــا، إال انهــا تســاعد يف 

ــض  ــا البع ــك يراه ــبية، وكذل ــراءات املحاس ــيط اإلج تبس

مقبولــة اذا اتبعــت بشــكل مســتمر، وذلــك يتوقــف عــى 

سياســة املنشــأة.
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واملبــادئ املحاســبية املتعــارف عليهــا، إال انهــا تســاعد يف 

ــض  ــا البع ــك يراه ــبية، وكذل ــراءات املحاس ــيط اإلج تبس

مقبولــة اذا اتبعــت بشــكل مســتمر، وذلــك يتوقــف عــى 

سياســة املنشــأة.

ــا  ــر حصوله ــأة نظ ــا املنش ــوم به ــة تق ــي تضحي ــة: ه النفق

عــى منفعــة أو إيــراد يف املســتقبل، وتنقســم النفقــات 

إىل: محاســبياً 

1. النفقات الرأساملية:

ميكــن تعريفهــا بصفــة عامــة عــى إنهــا املبالــغ   

التــي تدفعهــا املنشــآت يف ســبيل الحصــول عــى أصــول ثابتــة 

ــك بتحســينه  ــم وذل ــة قيمــة إىل قيمــة األصــل القائ أو إضاف

أو تعديلــه، أي إحــداث زيــادة يف بنــد رأس املــال، ويُســتفاد 

ــد فوائدهــا  ــى متت مــن هــذه النفقــات لعــدة ســنوات، مبعن

ــاهم  ــا تُس ــايل فإنه ــة،  وبالت ــرتات محاســبية الحق لتشــمل ف

ــة ســواًء بشــكل  ــرادات ألكــر مــن فــرتة مالي يف تحقيــق اإلي

ــارش. ــر مب ــكل غ ــارش أو بش مب

2. النفقات اإليرادية:

هــي املبالــغ التــي تدفعهــا املنشــآت لي تســتمر   

يف مزاولــة نشــاطها وتســير اعاملهــا اليوميــة وتســاهم هــذه 

النفقــات يف تحقيــق اإليــرادات يف نفــس الفــرتة املنفقــة 

ويُفــرتض  خالهــا، 

إيــراد  يتحقــق  أن 

املــدى  يف  بســببها 

. القصــر 

لآلثــار  ونظــراً 

املرتتبــة  الخطــرة 

الخلــط  عــى 

بينهــام مــن تشــويه 

للحقائــق وإظهــار 

املاليــة  القوائــم 

بصــورة ال تعــرب عــن الواقــع )غــر دقيقــة وصادقــة(، ونظــراً 

ــة  ــة التفرقــة بينهــام ســنتناول النقــاط التالي لــرضورة وأهمي

النوعــن: بــن  التفرقــة  عمليــة  يف  تســاعد  التــي 

من حيث القيمة:  )1

نفقــات  عــادة  الرأســاملية  النفقــات  تكــون   

عاليــة القيمــة عــى عكــس النفقــات اإليراديــة فهــي تعتــرب 

نفقــات صغــرة الحجــم نســبياً، ولكــن يصعــب يف كثــر مــن 

األحيــان التفرقــة 

النفقــات  بــن 

لية  ســام أ لر ا

ت  لنفقــا ا و

مــن  اإليراديــة 

خــال حجمهــا، 

ــات  ــد نفق فتوج

ــا املنشــأة  تدفعه

وتســتفيد منهــا 

طويــل  لعمــر 

مــن  بالرغــم 

حجمهــا الصغــر، 

لــغ  ملبا كا

املدفوعــة لــرشاء 

ســية  طا لقر ا

واآلالت الحاســبة 

وبعــض املهــامت 

ى  خــر أل ا

يف  املســتخدمة 

مكاتب املنشــآت 

كســلة القاممــة 

وغرهــا مــن املبالــغ التــي تعتــرب مبالــغ صغــرة الحجــم إال ان 

االســتفادة منهــا متتــد لعــدة ســنوات، وبالتــايل قــد تعتربهــا 

إحــدى املنشــآت نفقــات إيراديــة نظــراً لصغــر حجمهــا، بينام 

ــة  ــراً ألهمي ــاملية نظ ــات رأس ــرى نفق ــآت أخ ــا منش تعتربه

هــذه املبالــغ بالنســبة لــرأس مــال املنشــأة وكذلــك بالنظــر 

منهــا. املســتفيدة  للفــرتات 

ــاملية  ــة رأس ــرب نفق ــا يعت ــول أن م ــن الق وميك  

ملنشــأة مــا، قــد يكــون نفقــة إيراديــة ملنشــأة أخــرى، ففــي 

الحيــاة العمليــة تُعالــج بعــض املنشــآت النفقــات الرأســاملية 

صغــرة الحجــم عــى إنهــا نفقــات إيراديــة متاشــياً مــع مبــدأ 

األهميــة النســبية ولتوفــر عــى نفســها الجهــد والوقــت 

والتكلفــة الازمــن لفصلهــا، وهــذه املعالجــات مــع انهــا قــد 

تعتــرب تجــاوز حــريف للقواعــد واملبــادئ املحاســبية املتعــارف 

ــبية،  ــراءات املحاس ــيط اإلج ــاعد يف تبس ــا تس ــا، إال انه عليه

وكذلــك يراهــا البعــض مقبولــة اذا اتبعــت بشــكل مســتمر، 

ــأة. ــة املنش ــى سياس ــف ع ــك يتوق وذل

ــا  ــر حصوله ــأة نظ ــا املنش ــوم به ــة تق ــي تضحي ــة: ه النفق

عــى منفعــة أو إيــراد يف املســتقبل، وتنقســم النفقــات 

إىل: محاســبياً 

1. النفقات الرأساملية:

ميكــن تعريفهــا بصفــة عامــة عــى إنهــا املبالــغ   

التــي تدفعهــا املنشــآت يف ســبيل الحصــول عــى أصــول ثابتــة 

ــك بتحســينه  ــم وذل ــة قيمــة إىل قيمــة األصــل القائ أو إضاف

أو تعديلــه، أي إحــداث زيــادة يف بنــد رأس املــال، ويُســتفاد 

ــد فوائدهــا  ــى متت مــن هــذه النفقــات لعــدة ســنوات، مبعن

ــاهم  ــا تُس ــايل فإنه ــة،  وبالت ــرتات محاســبية الحق لتشــمل ف

ــة ســواًء بشــكل  ــرادات ألكــر مــن فــرتة مالي يف تحقيــق اإلي

ــارش. ــر مب ــكل غ ــارش أو بش مب

2. النفقات اإليرادية:

هــي املبالــغ التــي تدفعهــا املنشــآت لي تســتمر   

يف مزاولــة نشــاطها وتســير اعاملهــا اليوميــة وتســاهم هــذه 

النفقــات يف تحقيــق اإليــرادات يف نفــس الفــرتة املنفقــة 

خالهــا، ويُفــرتض أن يتحقــق إيــراد بســببها يف املــدى القصــر 

.

ــن  ــام م ــط بينه ــى الخل ــة ع ــرة املرتتب ــار الخط ــراً لآلث ونظ

ــرب  ــة بصــورة ال تع ــم املالي ــار القوائ ــق وإظه تشــويه للحقائ

عــن الواقــع )غــر دقيقــة وصادقــة(، ونظــراً لــرضورة وأهميــة 

ــاعد يف  ــي تس ــة الت ــاط التالي ــنتناول النق ــام س ــة بينه التفرق

ــن النوعــن: ــة ب ــة التفرق عملي

من حيث القيمة:  )1

تكــون النفقــات الرأســاملية عــادة نفقــات عالية   

القيمــة عــى عكــس النفقــات اإليراديــة فهــي تعتــرب نفقــات 

صغــرة الحجــم نســبياً، ولكــن يصعــب يف كثــر مــن األحيــان 

التفرقــة بــن النفقــات الرأســاملية والنفقــات اإليراديــة مــن 

خــال حجمهــا، فتوجــد نفقــات تدفعهــا املنشــأة وتســتفيد 

ــغ  ــل بالرغــم مــن حجمهــا الصغــر، كاملبال منهــا لعمــر طوي

وبعــض  الحاســبة  واآلالت  القرطاســية  لــرشاء  املدفوعــة 

ــلة  ــآت كس ــب املنش ــتخدمة يف مكات ــرى املس ــامت األخ امله

ــرة  ــغ صغ ــرب مبال ــي تعت ــغ الت ــن املبال ــا م ــة وغره القامم

الحجــم إال ان االســتفادة منهــا متتــد لعــدة ســنوات، وبالتــايل 

قــد تعتربهــا إحــدى املنشــآت نفقــات إيراديــة نظــراً لصغــر 

ــات رأســاملية  ــام تعتربهــا منشــآت أخــرى نفق ــا، بين حجمه

ــأة  ــال املنش ــرأس م ــبة ل ــغ بالنس ــذه املبال ــة ه ــراً ألهمي نظ

ــا. ــتفيدة منه ــرتات املس ــر للف ــك بالنظ وكذل

ــاملية  ــة رأس ــرب نفق ــا يعت ــول أن م ــن الق وميك  

ملنشــأة مــا، قــد يكــون نفقــة إيراديــة ملنشــأة أخــرى، ففــي 

الحيــاة العمليــة تُعالــج بعــض املنشــآت النفقــات الرأســاملية 

صغــرة الحجــم عــى إنهــا نفقــات إيراديــة متاشــياً مــع مبــدأ 

األهميــة النســبية ولتوفــر عــى نفســها الجهــد والوقــت 

والتكلفــة الازمــن لفصلهــا، وهــذه املعالجــات مــع انهــا قــد 

تعتــرب تجــاوز حــريف للقواعــد واملبــادئ املحاســبية املتعــارف 

ــبية،  ــراءات املحاس ــيط اإلج ــاعد يف تبس ــا تس ــا، إال انه عليه

وكذلــك يراهــا البعــض مقبولــة اذا اتبعــت بشــكل مســتمر، 

ــأة. ــة املنش ــى سياس ــف ع ــك يتوق وذل

بقلم املحارض / محمد قيس عادل القنربي
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النفقــة: هــي تضحيــة تقــوم بهــا املنشــأة نظــر حصولهــا عــى منفعــة أو إيــراد يف 

املســتقبل، وتنقســم النفقــات محاســبياً إىل:

1. النفقات الرأساملية:

ميكــن تعريفهــا بصفــة عامــة عــى إنهــا املبالــغ التــي تدفعهــا املنشــآت   

ــم  ــة األصــل القائ ــة إىل قيم ــة قيم ــة أو إضاف ــى أصــول ثابت ــبيل الحصــول ع يف س

وذلــك بتحســينه أو تعديلــه، أي إحــداث زيــادة يف بنــد رأس املــال، ويُســتفاد مــن 

ــرتات محاســبية  ــا لتشــمل ف ــد فوائده ــى متت ــدة ســنوات، مبعن ــات لع هــذه النفق

الحقــة،  وبالتــايل فإنهــا تُســاهم يف تحقيــق اإليــرادات ألكــر مــن فــرتة ماليــة ســواًء 

ــارش. ــر مب ــكل غ ــارش أو بش ــكل مب بش

2. النفقات اإليرادية:

ــة نشــاطها  ــغ التــي تدفعهــا املنشــآت لــي تســتمر يف مزاول هــي املبال  

وتســير اعاملهــا اليوميــة وتســاهم هــذه النفقــات يف تحقيــق اإليــرادات يف نفــس 

ــر . ــدى القص ــببها يف امل ــراد بس ــق إي ــرتض أن يتحق ــا، ويُف ــة خاله ــرتة املنفق الف

ونظــراً لآلثــار الخطــرة املرتتبــة عــى الخلــط بينهــام مــن تشــويه للحقائــق وإظهــار 

القوائــم املاليــة بصــورة ال تعــرب عــن الواقــع )غــر دقيقــة وصادقــة(، ونظــراً لــرضورة 

وأهميــة التفرقــة بينهــام ســنتناول النقــاط التاليــة التــي تســاعد يف عمليــة التفرقــة 

بــن النوعــن:

من حيث القيمة:  )1

تكــون النفقــات الرأســاملية عــادة نفقــات عاليــة القيمــة عــى عكــس   

ــب  ــن يصع ــبياً، ولك ــم نس ــرة الحج ــات صغ ــرب نفق ــي تعت ــة فه ــات اإليرادي النفق

يف كثــر مــن األحيــان التفرقــة بــن النفقــات الرأســاملية والنفقــات اإليراديــة مــن 

ــل  ــر طوي ــا لعم ــتفيد منه ــأة وتس ــا املنش ــات تدفعه ــد نفق ــا، فتوج ــال حجمه خ

بالرغــم مــن حجمهــا الصغــر، كاملبالــغ املدفوعة لــرشاء القرطاســية واآلالت الحاســبة 

وبعــض املهــامت األخــرى املســتخدمة يف مكاتــب املنشــآت كســلة القاممــة وغرهــا 

مــن املبالــغ التــي تعتــرب مبالــغ صغــرة الحجــم إال ان االســتفادة منهــا متتــد لعــدة 

ــر  ــراً لصغ ــة نظ ــات إيرادي ــآت نفق ــدى املنش ــا إح ــد تعتربه ــايل ق ــنوات، وبالت س

ــذه  ــة ه ــراً ألهمي ــاملية نظ ــات رأس ــرى نفق ــآت أخ ــا منش ــام تعتربه ــا، بين حجمه

ــا. ــرتات املســتفيدة منه ــك بالنظــر للف ــال املنشــأة وكذل ــرأس م ــغ بالنســبة ل املبال

ــون  ــد يك ــا، ق ــة رأســاملية ملنشــأة م ــرب نفق ــا يعت ــول أن م ــن الق وميك  

نفقــة إيراديــة ملنشــأة أخــرى، ففــي الحيــاة العمليــة تُعالــج بعــض املنشــآت 

النفقــات الرأســاملية صغــرة الحجــم عــى إنهــا نفقــات إيراديــة متاشــياً مــع مبــدأ 

األهميــة النســبية ولتوفــر عــى نفســها الجهــد والوقــت والتكلفــة الازمــن لفصلهــا، 

وهــذه املعالجــات مــع انهــا قــد تعتــرب تجــاوز حــريف للقواعــد واملبــادئ املحاســبية 

املتعــارف عليهــا، إال انهــا تســاعد يف تبســيط اإلجــراءات املحاســبية، وكذلــك يراهــا 

البعــض مقبولــة اذا اتبعــت بشــكل مســتمر، وذلــك يتوقــف عــى سياســة املنشــأة.
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اإلفصاح الكامل يف القوائم املالية

  يعني مبدأ اإلفصاح الكامل أن تكون القوائم املالية 

شاملة عى كافة املعلومات الازمة للتعبر الصادق, 

والتي متكن من عطاء مستخدمي هذه القوائم صورة 

واضحة صحيحة عن املنشأة.

وهناك ثاث مستويات لإلفصاح هي:

1- اإلفصاح الكايف: األكر شيوعاً يف االستخدام ويشر إىل 

الحد األدىن من املعلومات الواجب اإلفصاح عنه.

2- اإلفصاح العادل:  يقدم املعلومات التي تفي 

باحتياجات األطراف املعنية عى قدم املساواة ) 

ملستخدموا القوائم (.

3- اإلفصاح الكامل: شمولية القوائم املالية, لعرض كافة 

املعلومات املامئة ملستخدمي القوائم املالية.

وال شك أن:

  مستوى اإلفصاح العادل و الكامل يعتربان 

أكر إيجابية من مستوى اإلفصاح الكايف.

تزايد متطلبات اإلفصاح: 

تختلف مربرات تزايد  متطلبات اإلفصاح يف السنوات 

األخرة, من أهمها:

  أ ـ تعقد املعامات املالية.

 ب ـ الحاجة إىل معلومات وقتية.

 جـ ـ املحاسبة وسيلة للتوجيه والرقابة.

مبدأ اإلفصاح الكامل ومشاكل التطبيق املصاحبة:

من أهم املشاكل املصاحبة لتحقيق مبدأ اإلفصاح 

الكامل.

أوالً: تكاليف اإلفصاح جوهرية يف بعض الحاالت, مع 

الصعوبة يف تحديد املنافع والعوائد املتولدة عنه. 

ثانياً: مازالت املهنة يف مرحلة تطوير معاير وإرشادات 

تحدد مدى أهمية وطريقة ورضورة اإلفصاح.

متطلبات وكيفية اإلفصاح: 

من املتعارف محاسبياً أن تقديم كافة املعلومات 

األساسية عن املنشأة يف القوائم املالية األساسية األربعة 

هي:

1.  قامئة املركز املايل .

2.  قامئة الدخل.

3.  قامئة التدفقات النقدية.

4.  قامئة التغرات يف حقوق امللكية.

األمر الذي كان ميثل صعوبة بالغة, إذا كيف ميكن 

تركيز األحداث االقتصادية الكثرة و املتنوعة يف تقارير 

موجزة.

ومن هنا ميكن القول أنة باإلضافة إىل القوائم املالية 

األساسية يتسع نطاق التقرير املايل ليشمل معلومات 

أخرى كمية ووصفية يتم اإلفصاح عنها باألساليب 

التالية:

1 ـ اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية. والتي تعترب جزًء 

ال يتجزأ من القوائم املالية وتشمل: 

 أ ـ املاحظات املرفقة بالقوائم املالية: مثل

1- التغيرات يف السياسات املحاسبية.                 2- 

االحتامالت الرشطية. 

3- طرق تقييم املخزون.                                 4ـ 

عدد األسهم املصدرة واملتداولة. 

5ـ املقاييس البديلة للتكلفة التاريخية.  

ب ـ املعلومات اإلضافية يف شكل جداول أو ماحق 

مرفقة: مثل 

1 - اإلفصاح عن أثر التغيرات يف األسعار. 

2- معلومات عن احتياطيات الغاز و البرتول. 

 يعني مبدأ اإلفصاح الكامل أن تكون القوائم املالية 

شاملة عى كافة املعلومات الازمة للتعبر الصادق, 

والتي متكن من عطاء مستخدمي هذه القوائم صورة 

واضحة صحيحة عن املنشأة.

وهناك ثاث مستويات لإلفصاح هي:

1- اإلفصاح الكايف: األكر شيوعاً يف االستخدام ويشر إىل 

الحد األدىن من املعلومات الواجب اإلفصاح عنه.

2- اإلفصاح العادل:  يقدم املعلومات التي تفي 

باحتياجات األطراف املعنية عى قدم املساواة ) 

ملستخدموا القوائم (.

3- اإلفصاح الكامل: شمولية القوائم املالية, لعرض كافة 

املعلومات املامئة ملستخدمي القوائم املالية.

وال شك أن:

  مستوى اإلفصاح العادل و الكامل يعتربان 

أكر إيجابية من مستوى اإلفصاح الكايف.

تزايد متطلبات اإلفصاح: 

تختلف مربرات تزايد  متطلبات اإلفصاح يف السنوات 

األخرة, من أهمها:

  أ ـ تعقد املعامات املالية.

 ب ـ الحاجة إىل معلومات وقتية.

 جـ ـ املحاسبة وسيلة للتوجيه والرقابة.

مبدأ اإلفصاح الكامل ومشاكل التطبيق املصاحبة:

من أهم املشاكل املصاحبة لتحقيق مبدأ اإلفصاح 

الكامل.

 

أوالً: تكاليف اإلفصاح جوهرية يف بعض الحاالت, مع 

الصعوبة يف تحديد املنافع والعوائد املتولدة عنه. 

ثانياً: مازالت املهنة يف مرحلة تطوير معاير وإرشادات 

تحدد مدى أهمية وطريقة ورضورة اإلفصاح.

متطلبات وكيفية اإلفصاح: 

من املتعارف محاسبياً أن تقديم كافة املعلومات 

األساسية عن املنشأة يف القوائم املالية األساسية األربعة 

هي:

1.  قامئة املركز املايل .

2.  قامئة الدخل.

3.  قامئة التدفقات النقدية.

4.  قامئة التغرات يف حقوق امللكية.

األمر الذي كان ميثل صعوبة بالغة, إذا كيف ميكن 

تركيز األحداث االقتصادية الكثرة و املتنوعة يف تقارير 

موجزة.

ومن هنا ميكن القول أنة باإلضافة إىل القوائم املالية 

األساسية يتسع نطاق التقرير املايل ليشمل معلومات 

أخرى كمية ووصفية يتم اإلفصاح عنها باألساليب 

التالية:

1 ـ اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية. والتي تعترب جزًء 

ال يتجزأ من القوائم املالية وتشمل: 

 أ ـ املاحظات املرفقة بالقوائم املالية: مثل

1- التغيرات يف السياسات املحاسبية.   

 2- االحتامالت الرشطية. 

3- طرق تقييم املخزون.   

4ـ عدد األسهم املصدرة واملتداولة. 

5ـ املقاييس البديلة للتكلفة التاريخية.  

ب ـ املعلومات اإلضافية يف شكل جداول أو ماحق 

مرفقة: مثل 

1 - اإلفصاح عن أثر التغيرات يف األسعار. 

2- معلومات عن احتياطيات الغاز و البرتول. 

2 ـ  الوسائل األخرى يف التقرير املايل:

      أ. خطــاب مجلــس اإلدارة للمســاهمن: 

)عــن األحــداث غــر ماليــة, توقعــات الوضــع 

البضاعــة, خطــط  االقتصــادي ومســتقبل   

يف  التغيــرات  الرأســاملية,  املوازنــة  النمــو, 

سياســات الرشكــة ويف املراكــز اإلداريــة العليــا 

.)

 ( اإلدارة:  ومناقشــات  تحليــات  ب.       

للجوانــب الثاثــة هــي: الســيولة, مصــادر رأس 

مــال العامــل, نتائــج التشــغيل (.

       جـــ. مســئوليات اإلدارة عــن القوائــم 

املاليــة: ) مثــل إجــراءات وضــع وتقييــم نظــام 

ــة (. ــة الداخلي للرقاب

     د - املســئولية االجتامعيــة: ) للجوانــب 

البيئيــة واالجتامعيــة املحيطــة باملنشــأة مثــل: 

قــرارات اســتثامر, قــرارات منــح قــروض... 

ــة (. ــآت معين ــاه منش تج

 وتتمثــل مســؤولية الرشكــة نحــو املشــاكل 

تجــاه  باملســئولية   ( املحيطــة  والظــروف 

التلــوث البيئــي , واملــوارد البرشيــة , والتفاعــل 

ــع (. ــع املجتم م

3.  تقرير املراجع الخارجي: 

     ويعتــرب تقريــره احــد املصــادر الهامــة 

ــوم  ــي يق ــات, فاملراجــع شــخص مهن للمعلوم

بالفحــص املســتقل للبيانــات 

املحاســبية املقدمــة بواســطة املنشــأة, ليقــوم 

بإصــدار رأي غــر متحفــظ أو إيجــايب. 

معيار العرض واإلفصاح العام يف اململكة:

الترشيعــات  و  البيئــات  الختــاف  نظــراً 

ــاكل  ــة واملش ــروف االقتصادي ــة, والظ القانوني

هــذه  إعــداد  عنــد  الســائدة  املحاســبية 

املعايــر واملبــادئ املحاســبية وقــد استشــعرت 

البيئيــة. املتغــرات  أهميــة  التجــارة  وزارة 

ــم 692  ــارة رق ــر التج ــرار وزي ــدر ق ــد ص  وق

بيــان  باعتــامد  هــــ   1406/2/28 بتاريــخ 

أهــداف ومفاهيــم املحاســبة املاليــة الــذي تــم 

عــى ضــوءه إعــداد معيــار العــرض واإلفصــاح 

العــام, باعتبــاره مرجعــاً رســمياً يتم االسرتشــاد 

ــع املحاســبن. ــل جمي ــه مــن قب ب

و  العــرض  معيــار  مبتابعــة  قامــت  فقــد 

فــرتة  خــال  التطبيــق  يف  العــام  اإلفصــاح 

صاحيتــه  مــدى  مــن  للتأكــد  االسرتشــاد 

ــد الدراســة املامئــة  ــي , وبع ــق اإللزام للتطبي

واملتأنيــة صــدر قــرار وزيــر التجــارة رقــم 852 

ــات  ــزام مبتطلب ــخ 1410/10/7 هـــ بااللت بتاري

العــرض واإلفصــاح العــام عنــد إعــداد القوائــم 

وليكــون  ومراجعتهــا  للمنشــات  املاليــة 

ــار ســعودي يحكــم املامرســة  ــك أول معي بذل

  . املحاســبية 

أ ــــ مقدمــة عامــة مــن املعيــار: يحــدد معيــار 

العــرض واإلفصــاح العــام . 

واإلفصــاح  العــرض  متطلبــات    .1

ــة  ــة للمنشــات الهادف ــم املالي ــام يف القوائ الع

للربــح والعــرض واإلفصــاح العــام املتعلقــة 

ــة  ــم املالي ــدة والقوائ ــة املوح ــم املالي بالقوائ

ــة اإلنشــاء. ــزال يف مرحل ــي ال ت للمنشــآت الت

2.  يحــدد كيفيــة معالجــة التغيــرات 

املحاســبية, واملكاســب أو الخســائر املحتملــة.

تعريــف  إيضــاح  متطلبــات    .3

عملهــا. وطبيعــة  الوحــدة 

ــة  ــداث الاحق ــات واألح 4.  االرتباط

املاليــة. القوائــم  إلعــداد 

ب ــ نطاق املعيار: ينطبق هذا املعيار. 

ــة  ــآت الهادف ــة للمنش ــم املالي ــى القوائ    ع

لألهميــة  محــددة  اعتبــارات  عــى  للربــح 

النســبية يجــب أخذهــا يف االعتبــار.

 1ــــ إبــراز البنــود أو األجــزاء أو املجموعــات 

ــة. ــم املالي ــا يف القوائ الواجــب عرضه

أو  أجــزاء  أو  بنــود  مــع  دمجهــا  أو  2ــــ   

املاليــة.  القوائــم  يف  معروضــة  مجموعــات 

ــع  ــارات عــى املواضي ــق هــذه االعتب وال تنطب

ــرض  ــار الع ــا معي ــرض له ــي يتع ــرى الت األخ

ــام. ــاح الع واإلفص

ــــ محتويــات املعيــار: تــم تقســيم املعيــار إىل 

أربعــة أقســام رئيســية هــي:

1 ــ معيار العرض العام.

2 ــ معيار اإلفصاح العام.

3 ــــ متطلبــات العــرض و اإلفصــاح العــام 

املوحــدة. املاليــة  للقوائــم 

4 ــــ متطلبــات العــرض و اإلفصــاح العــام 

ــاء.  ــة اإلنش ــزال يف مرحل ــي الت ــآت الت للمنش

 معيار العرض العام: 

  ويختــص معيــار العــرض العــام بتحديــد 

القوائــم  يف  املعلومــات  عــرض  متطلبــات 

عــرض  ومتطلبــات  مجتمعــة  املاليــة 

املعلومات يف كل قامئة عى حدة.

      أوالً: املتطلبــات العامــة للعــرض مــن 

حيــث:

أ – املجموعة الكاملة للقوائم املالية. 

ب – ترتيب عرض القوائم املالية.

جـ - اعتبارات األهمية النسبية. 

 د – األســس العامــة لعــرض املعلومــات يف 

ــة. ــم املالي القوائ

للقوائــم  العــام  العــرض  متطلبــات  ثانيــاَ: 

املاليــة كل عــى حــدة مــن حيــث:

  أ ـ عرض املعلومات يف قامئة املركز املايل.

 ب - عرض املعلومات يف قامئة الدخل. 

 جـــ - عــرض املعلومــات يف قامئــة مصــادر 

األمــوال.  واســتخدام 

 دـ  عــرض التغيــرات يف حقــوق أصحــاب رأس 

املال. 

ــاح  ــة األرب ــات يف قامئ ــرض املعلوم  هــــ - ع

املبقــاة. 

 معيار اإلفصاح العام: 

 ويختــص معيــار اإلفصــاح العــام بتحديــد 

متطلبــات اإلفصــاح يف القوائــم املاليــة, حيــث 

ــة. ــات املرفق ــن اإليضاح يتضم

1- يف شكل ماحظات مرفقة. 

ــداول أو  ــكل ج ــة يف ش ــات إضافي 2 - معلوم

ماحــق مرفقــة عــى معلومــات أخــرى كميــة 

ــة. ووصفي

وقــد حــدد معيــار اإلفصــاح العــام متطلبــات 

اإلفصــاح يف القوائــم املاليــة لــكل مــام يــي: 

 أ ـ طبيعة نشاط املنشأة. 

ب ـ السياسات املحاسبية الهامة .

ومعالجتهــا  املحاســبية  التغيــرات   - جـــ 

 . ســبياً محا

 د ـ األحداث الاحقة.

املحتملــة  والخســائر  املكاســب   - هـــ 

محاســبياً.  ومعالجتهــا 

 و ـ االرتباطات املالية.

 متطلبــات املعيــار املتعلقــة بالقوائــم املاليــة 

املوحــدة:

  اختــص بتحديــد املتطلبــات اإلضافيــة خافــاً 

ملتطلبــات العــرض واإلفصــاح. 

 متطلبــات العــرض واإلفصــاح العــام للــرشكات 

يف مرحلــة اإلنشــاء:

اإلفصــاح  و  العــرض  متطلبــات  تحديــد 

ــة  ــم املالي ــه القوائ ــز ب ــي تتمي ــاح الت واإليض

للــرشكات يف مرحلــة اإلنشــاء باإلضافــة إىل 

العــام. اإلفصــاح  و  العــرض  مقتضيــات 

الخامتة.

ــات  ــض متطلب ــار بع ــذا املعي ــل ه ــد تجاه ق

ــذا  ــل ه ــدور مث ــبة، إال أن ص ــاح املناس اإلفص

ــرب  ــار يعت املعي

ــر املامرســة  ــاً لتطوي ــاً هام ــاً ريادي بحــق حدث

ــا ورضورة  ــي به ــة والرق ــبية يف اململك املحاس

اإلرساع 

يف إيجــاد معايــر محاســبية أخــرى تكــون 

اململكــة  يف  البيئيــة  للمتغــرات  مامئــة 

إليهــا  الحاجــة  وحســب 
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1- حجم اعامل املنشاة مقاساً بإجاميل االيرادات او 

االصول أو صايف الدخل يؤثر يف هذا التحديد طردياً 

وذلك ألن االهمية النسبية مفهوم نسبي ويل مطلق .

االس املستخدمة لتحديد املقدار الذي يعترب   -2

هاما والتي قد تكون 

    1-2 : صايف الدخل قبل الرضيبة للسنة الجارية 

فمثاً إذا كان مقدار التحريف يرزيد عن 10% من 

هذا االساس يعترب تحريف هاماً وإذا قل عن 5% يعترب 

تحريفاً غر هاماً وإذا كان بن 5% و 10% فإن االمر 

يحتاج إىل مزيد من التقدير الشخيص لتحديد أهميته .

2-2 : متوسط الدخل قبل الرضيبة عن مدة ثاث 

سنوات سابقة للسنة الجارية وينتج هذا االساس إذا كان 

صايف الدخل قبل الرضائب للسنة الجارية صغراً او كبراً 

جداً بخاف املعتاد .

3-2 : إجاميل االصول او إجاميل االصول املتداولة أو 

الثابتة وياحظ أن النسب مع هذا االساس تكون بن %3 

إىل 6% وتعترب هذه النسبة قواعد مشتقة من املامرسة 

العملية .

هناك مجموعة أخرة من العوامل النوعية   -3

) خاف ما سبق من عوامل كمية ( فعي سبيل املثال 

يكون التحريف هاما ًمؤثر بغض النظر عن مقدارة إذا 

- :

1-3 : تعلق التحريف بغش وليس بخطأ غر متعمد .

2-3 : إذا أرت التحريف إىل تغير إتجاه االربح من 

تصاعدي إىل تحقيق خسارة والعكس   .

تقدير مقدار التحريف الكي 

حيث ان املراجع يسخدم اسلوب العينات بدال من 

أسلوب الفحص الشامل فإن االخطأ املكتشفة يف العينة 

مستخدم التقدير التحريف الكي يف املجتمع وذلك وفقاً 

للمعادلة االتية 

صايف التحريف يف العينة ÷ القيمة الدفرتية للعينة 

تحليل 

صايف التحريف يف العينة ) الفرق بن القيمة   -

قب املراجعة وبعد املراجعة للعينة محل الفحص (

القيمة الدفرتية للعينة ) القيمة الدفرتية   -

للعينة املراجعة كام تظهر يف قامئة املركز املايل ملجتمع 

املراجعة كام تظهر يف قامئة املركز املايل (

أهم النتائج املرتتبة عى مقارنة مقدار التحريف النهايئ 

يف القوائم املالية بالتقدير االويل لاهمية النسبية 

إذا كان املقدار أكرب من التقدير االويل   •

لاهمية النسبية يرفض املراجع الخارجي القوائم املالية 

بإعتبارها محرفة تحريفاً هاماً ومؤثراً .

وإذا مل تقم االدارة بتصويب االخطاء   •

املكتشفة لتخفيض التحريف الكي النهايئ يف القوائم 

املالية بحيث يصبح أقل من التقدير فإن املراجع يجب 

أن يصدر تقريراً سلبياً .

مدخل تحليل الخطر لرفع كفاءة وفعالية املراجعة .

بن معيار املراجعة املرصي يقم 315 بعنوان تفهم 

املنشاة وبيئتهموتقييم مخاطر التحريف الهام ، أنه 

ينبغي عى املراجع الخارجي تفهم املنشاة وبئتها مبا يف 

ذلك نظام الرقابة الداخلية بدرجة كافية لتحديد وتقييم 

مخاطر التحريف الهام واملؤثر يف مراجعة القوائم املالية 

  AICPA وقد عرف معهد املحاسبن القانوين االمريي

يف معيار رقم 47 مخاطر املراجعة بانها : املخاطر 

الناتجة عن فشل املراجع – دون أن يدري يف تعديل 

رأيه بشكل مائم بخصوص قوائم مالية بها أخطاء 

جوهرية .

مخاطر املراجعة 

إحتامل إبداء الرأي غي السليم يف القوائم املالية محل 

الفحص وذلك بسبب فشل املراجع يف إكتشاف االخطاء 

الجوهرية التي قد تزجد يف تلك القوائم التي يبدئ رأيه 

فيها .

إحتامل إبداء املراجع رأي غر متحفظ يف   -

القوائم املالية والتي تحتوي عى خطأ جوهري .

وياحظ أن املعهد االمريي للمحاسبن   •

القانوين قد اكد عى رضورة تقدير املخاطر عند 

التخطيط للمراجعة بحيث بن أنه يجب عى املراجع أن 

يخطط لعملية املراجعة بحيث تكون مخاطر املراجعة 

عند ادىن حد ممكن مناسب البدا رأي سليم يف القوائم 

املالية وقد يتم تقدير املخاطر بصورة كمية أو غر كمية 

.

وتقيض معاير املراجعة بأن يقوم املراجع   •

بإبداء الرأي يف القوائم املالية كوحدة واحدة غر أنه 

عند تحديده ملستوى املخاطر فإنة يقوم بذلك عى 

مستوى كل عنرص من عنارص القوائم املالية 

مبعنى أن يقوم بتحديد مستوى املخاطر الذي 

يتعلق بكل رصيد من أرصدة الحسابات الواردة 

يف القوائم املالية أو الذي يتعلق بكل نوع من 

املعامات .

وذلك حتى يتمكن من تحديد إجراءات املراجعة 

الازمة للتحقق من كل رصيد أو كل نوع من 

املعامات بطريقة تكمن يف إبداء الرأ ي يف القوائم 

املالية كوحدة واحدة عند مستوى منخفض من 

املخاطر .

إذن مام سبق نخلص إىل أن مخاطر املراجعة ميكن 

ان نعرفها يف :-

إحتامل إبداء رأي غر سليم يف القوائم   •

املالية محل الفحص وذلك بسبب فشل املراجع يف 

إكتشاف االخطاء الجوهرية والتي قد توجد يف تلك 

القوائم التي يبدي رأيه فيها .

كام ميكن تعريف مخاطر املراجعة بأنها   •

إحتامل إبداء املراجع لرأي متحفظ يف قوائم مالية 

تحتوي عى خطأ جوهري .

مخاطر املراجعة النهايئ أو كام تسمى أحياناً مخاطر املراجعة املقبولة .

هي 

قياس لكيفية أستعداد املراجع لقبول إحتامل أن يكون بالقوائم تحريف جوهري   -1

بعد إنتهاء عملية املراجعة والوصول إىل غر متحفظ .

وعندما يقرر املراجع مخاطر املراجعة عند أقل مستوى مقبول للخطر يعني أن   -2

املراجع يرغب يف انه يكون أكر تأكيداً من ان القوائم املالية غر محرفة جوهراً .

وياحظ أن تأكيدات املراجعة تكون محكمة ) متممة ( ملخاطر املراجعة 

مثاً : و كانت مخاطر املراجعة املقبولة 2% فإن ذلك يعني أن التأكيد يف املراجعة %98 

وكاهام تفيد بنفس املعنى 

ومام سبق ميكن تعريف الخطر العام للمراجعة بأنه : فشل املراجع إكتشاف االخطا الجوهريه 

التي تحتويها القوائم املالية ومن ثم الخكم الخاطئ عليها فيذكر أنها سليمة عى غر الحقيقة 

أو أنها سليمة إذا أظهر عى نحو خاطئ أنها مشوهة أو محرفة .

ويتكون هذا الخطر من ثاثة أخطار فرعين وهي 

الخطر الحتمي ) املتازم (  -1

خطر الرقابة   -2

خطر االكتشاف   -3

الخطر الحتمي : هو الذي ينشأ من طبيعة العنرص محل ملراجعة .  •

خطر الرقابة : هو الخطر النابع عن ضعف الرقابة الداخلية بالرشكة .  •

خطر االكتشاف : وهو يتعلق مبدى فاعلية إجراء املراجعة يف إكتشاف االخطار .  •

ويتضمن خطر االكتشاف عنرصين هام 

االول : مخاطر املراجعة التحليلية .

الثاين : مخاطر املراجعة التفصيلية 

منوذج خطر املراجعة الغراض التقييم 

خطر املراجعة املحقق = الخطر الحتمي X  خطر املراجعة املحقق ÷ خطر االكتشاف املحقق

منوذج خطر املراجعة الغراض التخطيط 

منوذج خطر الكراجعة هو منوذج يعكس العاقات بن كل من خطر املراجعة   -

املقبول والخطر الحتمي ) املتأصل ( وخطر الرقابة وخطر االكتشاف املخطط 

خطر االكتشاف املخطط = خطر املراجعة املقبول ÷ الخطر الحتمي لخطر الرقابة 

فإذا كان خطر االكتشاف املخطط قد تم تقديرة بدرجة مرتفعة فإن املراجع يستطيع القيام 

بااليت 

ييإخذ أحجام العينات  صفر   -1

يستطيع تأدية إجراءات املراجعة بناء عى السند دون االنتظار إعداد القوائم   -2

املالية 

يستكيع املراجع إختيار إجراءات مراجعة توفر ادلة االثبات ذات حجية أقل )   -3

تكاليف منخفضة ( 

أما إذا كان خطر االكتشاف املخطط قد تم تقديرة بدرجة منخفضة فغن املراجع يستطيع 

القيام بااليت 

يأخذ حجم العينات كبرة   -1

يستطيع املراجع تأدية معظم إجراءات املراجعة بعد إعداد القوائم املالية   -2

يستطيع املراجع إختيار إجراءات مارجعة موفرة أدلة االثبات ذات حجية عالية )   -3

تكاليف مرتفعة ( 

ويربط املراجع بن مستوى خطر الرقابة ومستوى الخطر الحتمي واللذان ال يتحكم فيها 

مستوى خطر االكتشاف والذي يتحكم فيخ عن طريق توسيع حجم العينة ومن ثم تخفيض 

خطر املراجعة .

ومبا أن خطر املراجعة النهايئ يتكون من محصلة االخطار الثاثة التي تؤدي إليه وهي خطر 

الرقابة وخطر االكتشاف والخطر الحتمي فإن

خطر االكتشاف = الخطر النهايئ ÷   الخطر الرقابة  X  خطر الحتمي

ويجب أن يحدد املراجع الخطر النهايئ يف نسبة صغرة حيث أن مكمل النسبة هو مستوى 

الثقة يف الحكم الذي يصدرة عى القوائم املالية وترتاوح هذه النسبة بن 5 – 10 % عادة 

ويحسب مستوى تخفظ املراجع وقدرته عى تحمل املخاطر .

مثال 

وعى سبيل املثال إذا حدد املراجع مستوى الخطر النهايئ للمراجعة عند 5% وحدد من خال 

الفحص نظام الرقابة الداخي مستوى خطر الرقابة 60% ثم حدد مستوى الخطر الحتمي عند 

 %80

فإن مستوى االكتشاف = الخطر النهايئ 5% ÷ الخطر الحتمي X 0.06  خطر الرقابة 0.08  = 

0.1 تقريباً   

العوامل املختلفة التي تؤثر يف تحديد

التقدير االويل لاهمية النسبية 
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املشكات املتعلقة باالستهاك يف 
الواقع العمي

االصول الثابتة املستهلكة دفرتياً.  •

يف بعــض االحيــان نجــد أن بعــض االصــول الثابتــة قــد تســتمر صالحــة للتشــغيل بعــد إنتهــاء عمرهــا املتوقــع والــذي يتــم تحديــد معــدالت االســتهاك 

الســنوي عــى أساســة .

من االسباب لهذه املشكلة هي عدم التقدير الصحيح للعمر االنتاجي لاصل .

أهم اآلثار املرتتبة علىه

تكلفة الظاهرة بقامئة الدخل تظهر بأقل من القيمة الحقيقية .  -1

أن قيــم االصــول الثابتــة بقامئــة املركــز املــايل ســتظهر باقــل مــن حقيقتهــا ،االمــر الــذي يعنــي أســتعامل امليزانيــة إىل إحتياطــي رسي وذلك   -2

ــاً . ــة املســتهلكة دفرتي ــك االصــول الثابت ــة تل ــن قيم ــر ظاهــر م ــدار الجــزء الغ مبق

هناك مشاكل تتعلق باالفصاح النها  ال تعرب بعدالة املركز املايل مام يشتمل عليه من االصول .  -3

أهمية طرق معالجة مشكلة االصول الثابتة واملستهلكة دفرتياً 

طريقة القيمة التذكارية : والتي تقوم عى أساسها إظهار االصل الثابت املستهلك دفرتياً بقيمة تذكارية جنيهاً واحداً 

مع عدم تحميل حساب االرباح والخسائر بأية مبالغ مقابل االستهاك .  -

إىل أنه يعاب عى هذه الطريقة انها تعالج املشكلة من أي جانب من جوانبها .  -

طريقــة إعــادة تقديــر االصــول وإعــادة إظهارهــا بالدفاتــر :  وتقــوم هــذه الطريقــة عــى أســاس رضورة القيــام بإعــداة تقديــر القيمــة االنتاجيــة 

لاصــول الثابتــة يف الوقــت الحــايل وإعــادة إظهــار االصــل الثابــت يف قامئــة املركــز املــايل بهــذه القيمــة الجديــدة حيــث يتــم إحتســاب االســتهاك 

عــن هــذا االصــل خــال الفــرتة الباقيــة مــن حيــث أنــه وفقــاً لهــذه القيمــة الجديــدة ، ويتــم تحميــل حســاب االربــاح والخســائر لــكل ســنة مــن 

الســنوات الباقيــة مــن عمــرة بهــذا االســتهاك 

عيوبهــا : فإنــة يجــوه إليهــا إنتقــاد رئيــيس يتلخــص يف أن عمليــة إعــادة التقديــر ال تخلــو مــن تدخــل  عنــرص التحكيــم الشــخيص ، مــام   -

ــبي . ــاح املحاس ــافية االفص ــال بش ــك إىل االخ ــى ذل ــاء ع ــودي بن ــة قي ــة واملوضوعي ــا الخقيق ــد عنه ــد يبع ق

ــد إحتســب  ــة عــى اســاس أن ســبب املشــكلة يكمــن يف أن املنشــأة ق ــوم هــذه الطريق ــم مجمــع االســتهاك االصــل  :  وتق ــادة تقيي ــة إع طريق

ــن املعــدل الســليم . ــرب م االســتهاك يف الســنوات الســابقة مبعــدل أك

مــام يرتتــب عليــه وصــول مجمــع االســتهاك ليصبــح ماديــاً ليقيــد االصــل مبعنــى نهايــة حيــاة االصــل دفرتيــاً وذلــك عــى الرغــم مــن أن حيــاة االصــل 

الفعليــة مل تنتهــي بعــد ، وبذلــك فــإن هــذه طريقــة املعالجــة املحاســبية الســليمة هنــا تكــون عــن طريقــة املعالجــة املحاســبية الســليمة هنــا تكــون 

عــن طريــق إعــادة تقييــم مجمــع مخصــص االســتهاك وتخفيضــه مبقــدار املغــاالت فيــه وذلــك بالقيــد االيت :-

                    من حــ / مجمع االستهاك 

                       إىل حــ / االحتياطي الرأساميل 

وبذلــك تظهــر لاصــل قيمــة مــن جديــد مبقــدار التخفيــض يف قيــم مخصــص االســتهاك وتبــدأ املنشــأة يف إحتســاب االســتهاك خــال الفــرتة الباقيــة 

مــن حيــاة االصــل .

ونؤيد إتباع هذه الطريقة والتي تتسم باملزايا االتية :-

أن تطبيق هذه الطريقة يدعم مبدأ املوضوعية ويخلو من التحكم الشخيص .  -1

أن هذه الطريقة عالجت املشكلة من كافة جوانبها حيث يظهر رقم االرباح والخسائر عى حقيقة وقامئة املركز   -2

             املايل بقيمتها العادلة وعدم إشتامل امليزانية عى إحتياطيات رسية .

تدعم مبدأ االفصاح املحاسبي .  -3
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مجلــة املحاســب العــريب هــي مجلــة شــهرية الكرتونيــة متخصصــة يف نــرش كل مــا يتعلــق باالعــامل املاليــة واإلقتصــاد بجميــع فروعهــا بهــدف اإلرتقــاء مبســتوى املحاســب 
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