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تعرف على اجمللة 
مجلة شهرية متخصصة تعني بنشر وتعزيز ثقافتك احملاسبية ، مت إنطالق 
أول أعداد مجلة احملاسب العربي شهر أبريل 2011 ، ومازالت تتواصل اجمللة 
الكرام بنشر كل ما هو مفيد في عالم احملاسبة وذلك لتطوير  القراء  مع 
مهارات احملاسب العربي ، خالل تلك الفترة إنضم إلينا عدد من األشخاص 
اللذين قددموا للمجلة الكثير من املوضوعات املفيده ، أتقدم بأسمي ونيابة 
عن كثير من القراء الكرام بالشكر اجلزيل لكل من ساهم على إستمرار هذا 

العمل .

أهـــداف اجملـــلة

احملاسبني  جلميع  العلم  لنشر   ، العـــربي  احملــــاسب  مجــلة  تهــدف 
املبتدئ  للمحاسب  اخلبرة   من  قدر  أكبر  بتحصيل  اإلهتمام   ، واحملاسبات 
وأكثر إحترفية للمحاسبني العاملني ، كما نحاول جاهدين تأهيل احملاسب 
للحياة العملية ، من خالل نشر موضوعات ومقاالت وابحاث في هذا اجملال 

.

الفئات املستهدفة

• املوظفون . 
• الطلبة في املعاهد واجلامعات .

• املهتمون بتعلم علم احملاسبة من مختلف الفئات .
• املوظفني في شركات القطاع اخلاص والعام.

للمشاركة معنا 

أو التواصل مع فريق العمل 

راسلونا على البريد اإللكتروني 

للمجلة 

elmosaly7@gmail.com

4إفتتـــــــــــــــــــــــــــــــاحية العـــــــــدد -  اإلستشغناء عن األصل -

6 اإلستثمار ماهية وطبيعتة -

7يف النجاح قالو -

8هدف الربحية ومعايري قياسها -

9التأريخ احملاسبي-

10اإلصدارات احملاسبية الهادفة إىل  القياس بإستخدام القيمة العادلة-

14األوراق املالية -

15 أنواع األصول غري امللموسة -
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بقلم / وائـل مـــراد

إفتتــــــــــــــــــاحية العــدد
اإلستغناء عن االصل الثابت

حكمة العدد 

الطرق  فكل  تذهب  أين  نعلم  مل  إذا 
تفي بالغرض !

 , منك  أشقى  هو  من  دائمًا  يوجد 
فابتسم !!

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على اشرف اخللق سيدنا حممد 
وعلى اله وصحبة أجمعني وبعد ، يف هذا العدد سنتكلم بإذن اهلل عن 
اإلستغناء عن األصل الثابت يف الشركات واملؤسسات ، فقد تقرر الشركة 

يف بعض االوقات اإلستغناء عن األصل الثابت بأحدى الطرق التالية :- 

-  البيع 
-  اإلستبدال 

-  التخريد 

جميع  وتستبعد   ، التاريخ  ذلك  حتى  عنه  اإلهالك  إحتساب  يجب 
تتساوى  األوقات  أغلب  ويف   . الدفاتر  من  باألصل  احلساباتاملتعلقة 
القيمة الدفرتية لألصل مع القيمة البيعية الصافية ، وقد تختلف القيمة 
الدفرتية عن القيمة البيعية الصافية ويرتتب يف هذه احلالة إما أرباح أو 

خسائر عن بيع ذلك األصل .
يتضح لنا أن التوصل لألرباح أو اخلسائ من بيع ذلك األصل يتم من خالل 
البيعية  والقيمة  املباع  لألصل  الدفرتية  القيمة  صايف  بني  املقارنة 

الصافية ،  والبد التفرقة بني نوعني من األصول .
ويتم  الخ   ..... واآلالت   ، املباين  مثل  لإلهالك  القابلة  األصول  أ - 
الذي  اإلهالك  إستبعاد  طريق  عن  لها  الدفرتية  القيمة  صايف  حتديد 

يخص األصل املباع إبتداء من تاريخ احلصول عليه ختى تاريخ البيع .
األصول غري القابلة لإلهالك مثل اإلراضي ويف هذه احلالة ال  ب - 
توجد مشكلة يف حتديد القيمة الدفرتية لألصل حيث تتمثل يف التكلفة 

اخلاصة بها 
املعاجلة احملاسبية لألصل املستبعد . 

املطعيات  وجود  من  بد  ال  احملاسبي  القيد  إجراء  قبل  العلم  يرجى 
التالية : 

XXX   =      صايف القيمة الدفرتية   
 XXX  =                   صايف سعر البيع   
XXX =      خسائر أ, أرباح بيع األصل 

إذا كان هناك  اخلسائر  عند اإلستغناء عن األصل يكون القيد كالتايل : - 
- يف حال ما إذا مت البيع عن طريق حساب األصل 

                         XXX      من حـ / جممع اإلهالك 
                         XXX     من حـ / قسط اإلهالك  

                         XXX       من حـ / اخلزينة 
                         XXX       من حـ / خسائر بيع األصل 

                                     XXX      إىل  حـ / جممع اإلهالك 

- يف حال ما إذا مت البيع يف حساب وسيط وهو حـ / اآلالت املباعة 
        • يف البداية يتم إقفال حـ / اآلالت يف حـ / اآلالت املباعة 

          XXX    من حـ / اآلالت املباعة 
                       XXX    إىل حـ / اآلالت 

         • ثم يتم ترحيل جممع اإلهالك إىل حـ / اآلالت املباعة 

                         XXX   من حـ / جممع إهالك اآلالت 
                                     XXX   إىل حـ / اآلالت املباعة 

          •  ثم يتم ترحيل قسط اإلهالك من بداية العام حتى تاريخ
             البيع وثمن البيع . 

                                من مذكورين 
                        XXX    حـ / قسط اإلهالك 

                        XXX    حـ / اخلزينة 
                                     XXX      إىل حـ / اآلالت املباعة 

         • من خالل ترصيد حـ / اآلالت املباعة يتضح أن هناك خسائر بيع
            اآلالت يتم تسجيلها بالقيد التايل 

                         XXX    من حـ / خسائر بيع اآلالت 
                                     XXX    إىل حـ / اآلالت املباعة 

إذا كان هناك أرباح  عند اإلستغناء عن األصل يكون القيد كالتايل : - 
- يف حال ما إذا مت البيع عن طريق حساب األصل 

                         XXX      من حـ / جممع اإلهالك 
                         XXX     من حـ / قسط اإلهالك  

                         XXX       من حـ / اخلزينة 

                                     XXX      إىل  حـ / جممع اإلهالك
                                    XXX       من حـ / أرباح بيع األصل 

-  يف حال ما إذا مت البيع يف حساب وسيط وهو حـ / اآلالت املباعة 
      • يف البداية يتم إقفال حـ / اآلالت يف حـ / اآلالت املباعة 

          XXX    من حـ / اآلالت املباعة 
                       XXX    إىل حـ / اآلالت 

        • ثم يتم ترحيل جممع اإلهالك إىل حـ / اآلالت املباعة 

                         XXX   من حـ / جممع إهالك اآلالت 
                                     XXX   إىل حـ / اآلالت املباعة 

وثمن  البيع  تاريخ  حتى  العام  بداية  من  اإلهالك  قسط  ترحيل  يتم  • ثم 
البيع . 

                                من مذكورين 
                        XXX    حـ / قسط اإلهالك 

                        XXX    حـ / اخلزينة 
                                     XXX      إىل حـ / اآلالت املباعة 

بيع  خسائر  هناك  أن  يتضح  املباعة  اآلالت   / حـ  ترصيد  خالل  من   •
اآلالت يتم تسجيلها بالقيد التايل 

                         XXX    من حـ / اآلالت املباعة
                                     XXX    إىل حـ / أرباح  بيع اآلالت

ويف اخلتام ادعو اهلل أن يتقبل عملنا هذا وان يجعل له القبول وان يكون 
عونا يف مساعدة كل حماسب وحماسبة 

 

معنى االنرثوبولوجيا

تعني كلمة االنرثوبولوجيا علم دراسة اإلنسان ، ويرتبط هذا املعنى باالشتقاق اللغوي لكلمة انرثوبولوجيا من األصل اإلغريقي ، حيث تتألف 
الكلمة من مقطعني : األول )انرثوبوس( أي اإلنسان ، والثاين )لوجوس( أي الكلمة أو املوضوع والدراسة ، وهكذا يتحدد معنى االنرثوبولوجيا 

بدراسة اإلنسان يف أصوله التاريخية التي متس جوانبه العضوية واالجتماعية واحلضارية ، وتطور تلك اجلوانب عرب الزمان واملكان ، وما 
تفرزه نشاطات اإلنسان من أمناط وتراكيب ووظائف وعالقات اجتماعية متباينة.

وحني يتحدد معنى االنرثوبولوجيا باجلوانب البيولوجية واحلضارية واالجتماعية فإن االجتاه ينصب نحو تفاعل تلك اجلوانب يف نسق 
واحد ، وليس جمرد إضافة معارف علمية ترتبط بتلك املستويات . وهذا مامييز االنرثوبولوجيا عن علوم االجتماع والتاريخ والنفس والبيولوجيا 

واآلداب والفنون ، ويتحدد مضمونها مبا تضيفه من معطيات حول اإلنسان عرب تطوره وارتقائه من األشكال األولية ، ودراسة أمناط سلوكه 
والتغريات التي تطرأ على بيئته االقتصادية واالجتماعية ، وحول تعاقب احلضارات ، لتستمد من ذلك املنظور التاريخي منطلقًا لفهم 

اإلنسان املعاصر ومشاكله السلوكية واحلضارية واجملتمعية.
فعامل االنرثوبولوجيا يف دراساته لإلنسان باملعنى السالف الذكر يحاول أن يكشف ويصنف النواحي اجلسمية التي متيز اإلنسان عن بقية 
اخمللوقات التي تعاصره ، وتلك التي انقرضت أشكالها . كما يتجه نحو حتديد الصفات التي متيز األجناس البشرية وتفاعل تلك األجناس 
مع البيئة ليكشف أوجه الشبه واالختالف بني خمتلف احلضارات ، فيتعدى اهتمام عامل االنرثوبولوجيا نطاق الوصف للجوانب البيولوجية 

واحلضارية واالجتماعية إىل حماولة استخالص القوانني واألنساق التي تتحكم يف تكوين اجملتمعات واحلضارات ومنوها.
املصدر من صفحات اإلنرتنت
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1. مفاهيم أساسية حول طبيعة االستثمار

االقتصادية  الفعاليات  من  العديد  بني  من  االستثمار  عملية  حتظى 
لتحقيق  والفعال  احليوي  العنصر  ميثل  االستثمار  كون  كبرية  بأهمية 
أي  أن  االعتبار  بعني  أخذنا  إذا  واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  عملية 
خالل  من  الدخل  يف  زيادات  إىل  تؤدي  سوف  االستثمار  يف  أولية  زيادة 
مضاعف االستثمار. كما أن أي زيادة يف الدخل البد أن يذهب جزء منها 
ناحية  ومن  )املسارع(.   باملعجل  يسمى  ما  خالل  من  االستثمار  لزيادة 
أخرى ميكن القول أن كل عملية استثمار البد أن يرافقها مستوى معني من 

اخملاطرة،  وال بد أيضا أن حتقق مستوى معني من العائد.

أوال: مفهوم االستثمار:

يرى البعض أن االستثمار يعني » التضحية مبنفعة حالية ميكن حتقيقها 
مستقبلية  منفعة  على  احلصول  اجل  من  حايل  استهالكي  إشباع  من 
األخر  والبعض  اكرب«.   مستقبلي  استهالك  من  عليها  احلصول  ميكن 
زمنية  ولفرتة  حالية  أموال  استخدام  عن  »التخلي  بأنه  االستثمار  يعرف 
معينة من اجل احلصول على مزيد من التدفقات النقدية يف املستقبل 
تكون مبثابة تعويض عن الفرصة الضائعة لألموال املستثمرة، وكذلك 
تعويض عن االنخفاض املتوقع يف القوة الشرائية لألموال املستثمرة 
حتمل  مقابل  معقول  عائد  على  احلصول  إمكانية  مع  التضخم  بسبب 
عنصر اخملاطرة. وعلى هذا األساس ميكن القول أن االستثمار يختلف عن 
» االمتناع عن جزء من االستهالك احلايل من اجل  االدخار الذي يعني 
احلصول على مزيد من االستهالك يف املستقبل »، ويختلف االدخار عن 

االستثمار بأن االدخار ال يحتمل أي درجة من اخملاطرة.

ثانيًا: أهمية االستثمار:

ميكن تلخيص أهمية االستثمار بالنقاط التالية:
القومي  الدخل  •  زيادة 

عمل.                                                                        فرص  •  خلق 
واالجتماعية.  االقتصادية  التنمية  عملية  •   دعم 

املدفوعات. وميزان  التجاري  امليزان  ودعم  اإلنتاج  •   زيادة 

قيامها  خالل  من  لالستثمار  كبري  اهتمام  املتقدمة  الدول  أولت  وقد 
بإصدار القوانني والتشريعات املشجعة لالستثمار والالزمة النتقال رؤوس 
األموال. أما يف الدول النامية فلم يعَط هذا املوضوع االهتمام الكايف 
على الرغم من ندرة رأس املال يف هذه الدول.  وتعود هذه الندرة يف رأس 

املال لألسباب التالية:
القومي.  الدخل  منو  معدالت  •  انخفاض 

االستهالك. معدالت  •  ارتفاع 
السكاين. النمو  معدالت  •  ارتفاع 

لالستثمار. املالئم  واملناخ  البيئة  توفر  •  عدم 
واالستثماري. االدخاري  الوعي  •  ضعف 

املتاح. املال  لرأس  العقالين  الغري  •  االستخدام 

ثالثًا: أهداف االستثمار:
قد تكون هذه األهداف من اجل النفع العام ) كاملشروعات العامة التي 
تقوم بها الدولة( أومن اجل حتقيق العائد او الربح كاملشروعات اخلاصة،  

ومن األهداف ايضًا: 
املشروع. استمرارية  على  يساعد  مناسب  عائد  •  حتقيق 

احلقيقية. األصول  قيمة  على  •  احملافظة 
زيادته. على  والعمل  الدخل  على  احلصول  •  استمرارية 

الالزمة. السيولة  •  ضمان 

رابعًا: أنواع االستثمار:

احلقيقي  االستثمار  املايل:  واالستثمار  احلقيقي  االستثمار   •
هواالستثمار يف األصول احلقيقية )املفهوم االقتصادي(، أما  االستثمار 
املايل فهوالذي يتعلق باالستثمار يف األوراق املالية كاألسهم والسندات 

وشهادات اإليداع وغريها. 
• االستثمار طويل األجل واالستثمار قصري األجل: االستثمار طويل األجل 
هوالذي يأخذ شكل األسهم والسندات ويطلق عليه االستثمار الرأسمايل. 
التي  املالية  األوراق  يف  باالستثمار  فيتمثل  األجل  قصري  االستثمار  أما 
اإليداع  شهادات  أوبشكل  البنكية  والقبوالت  اخلزينة  اذونات  شكل  تأخذ 

ويطلق عليه االستثمار النقدي.
• االستثمار املستقل واالستثمار احملفز: االستثمار املستقل هواألساس 
يف زيادة الدخل والناجت القومي من قبل قطاع األعمال أواحلكومة أومن 
استثمار أجنبي.  أما االستثمار احملفز فهوالذي يأتي نتيجة لزيادة الدخل 

)العالقة بينهما طردية(.

االستثمار املادي واالستثمار البشري: االستثمار املادي هوالذي ميثل   •
الشكل التقليدي    لالستثمار أي االستثمار احلقيقي، أما االستثمار البشري 

فيتمثل باالهتمام بالعنصر البشري من خالل التعليم والتندريب.
• االستثمار يف جماالت البحث والتطوير: يحتل هذا النوع من االستثمار 
أهمية خاصة يف الدول   املتقدمة حيث تخصص له هذه الدول مبالغ 
السوق  يف  ملنتجاتها  التنافسية  القدرة   زيادة  على  يساعد  النه  طائلة 

العاملية وأيضا إيجاد طرق جديدة يف اإلنتاج. 

طبيعة العالقة بني العائد ودرجة اخملاطرة:

رأس املال مقابل  الذي يحصل عليه صاحب  عائد االستثمار هو"العائد 
تخليه عن االستمتاع مباله للغري ولفرتة زمنية معينة"،  أوميكن أن يعرف 
على انه " ثمن لتحمل عنصر اخملاطرة اوعدم التأكد"، وكلما كان طموح 
املستثمر باحلصول على عائد اكرب كانت درجة اخملاطرة اكرب فالعالقة 
طردية. وهناك عالقة أيضا بني طول فرتة االستثمار ودرجة اخملاطرة، أي 
كلما زادت الفرتة السرتجاع رأس املال املستثمر زادت درجة اخملاطرة. 
واخملاطرة تظهر نتيجةلظروف  عدم التأكد احمليطة باحتماالت حتقيق 
اخملاطرة  ودرجة  العائد  بني  والعالقة  املتوقع.  العائد  حتقيق  عدم  أم 
من  فئات  ثالث  وهناك  االستثمار.  وحجم  طبيعة  بحسب  متباينة  تكون 

األفراد صنفوا بحسب تقبلهم لدرجة اخملاطرة وه:

اخملاطرة  لتحمل  استعدادها  درجة  اخملاطرة:   متجنبي  فئة   •
ضعيفة وعادة ما تكون هذه الفئة  من املستثمرين اجلدد.

• فئة الباحثني عن اخملاطرة: وتكون على استعداد تام لتحمل اخملاطرة 
وعادة ما     تكون هذه الفئة من املستثمرين القدامى.

احلالتني  بني  الوسط  احلالة  ومتثل  احملايدين:  املستثمرين  فئة    •
السابقتني.

خامسًا: املقومات األساسية للقرار االستثماري:

االستراتيجية املالئمة لالستثمار: وتختلف هذه االستراتيجية باختالف 
أولويات املستثمرين والتي تتأثر بعدة عوامل: الربحية، السيولة، األمان. 
والربحية تتمثل مبعدل العائد،  أما السيولة واألمان فيتوقفان على مدى 

حتمل املستثمر لعنصر اخملاطرة. 
أنواع املستثمرين:

•  املستثمر املتحفظ: وهوالذي يعطي عنصر األمان األولوية.
•  املستثمر املضارب: وهوالذي يعطي عنصر الربحية األولوية.

•  املستثمر املتوازن: وهذا النوع ميثل النمط األكثر عقالنية والذي يوازن 
بني العائد واخملاطرة. 

سادساً: األسس واملبادئ العلمية في اتخاذ القرارات االستثمارية:

عند اتخاذ قرار استثماري ال بد من أخذ عاملني بعني االعتبار:

علمية.  على أسس  االستثماري  القرار  اتخاذ  يعتمد  أن  األول:  العامل 
ولتحقيق ذلك البد من اتخاذ اخلطوات التالية: 

•   حتديد الهدف األساسي لالستثمار.
•   جتميع املعلومات الالزمة التخاذ القرار.

•   تقييم العوائد املتوقعة للفرص االستثمارية املقترحة.
•   اختيار البديل أوالفرصة االستثمارية املناسبة لألهداف احملددة

العامل الثاني: يجب على متخذ القرارات أن يراعي بعض املبادئ عند 
اتخاذ القرار منها:

•   مبدأ تعدد اخليارات أو الفرص االستثمارية.
•   مبدأ اخلبرة والتأهيل.

•   مبدأ املالئمة ) أي اختيار اجملال االستثماري املناسب(. 
•   مبدأ التنوع اوتوزيع اخملاطر االستثمارية.

سابعاً:  محددات االستثمار:

االقتصادي  للمفهوم  طبقاً  عكسية  عالقة   ( الفائدة  سعر     •
لالستمار(.

•   الكفاية احلدية لرأس املال )اإلنتاجية احلدية لرأس املال املستثمر او 
العائد على رأس املال املستثمر(.

•   التقدم العلمي والتكنولوجي.
•   درجة اخملاطرة.

•   مدى توفر االستقرار االقتصادي والسياسي واملناخ االستثماري.
•   عوامل أخرى: مثل توفر الوعي االدخاري واالستثماري وكذلك مدى 

توفر السوق املالية الفعالة. 

املاضي  جتاوز  على  القادرون  هم  • الناجحون 
                          من احدى اجلرائد الكويتية للدكتور / يوسف املطوطح

. النجاح  يولد  • النجاح 

أنت ذاهب   أين  ، ما يهم هو إىل  أنت قادم   أين  •  ال يهم من 
" براين تريسي " 

بطريقة  احملاولة  يف  ويستمر  يحاول  من  يصيب  • النجاح 
تفكر إيجابية .

" هيل   نابليون  احملرك"  يدير  الذي  الوقود  هو  • احلماس 
 

عليك  التي  العقبات  بقدر  إجنازاتك  مقدار  قيس  أنت   •
جتاوزها لتحقيق أهدافك . 

يجب  الذي  ما  تتعلم  لكي   ، تفشل  أن  عليك  تنجح  لكي   •
عليك أال تفعلة يف املرة التالية . 

حياتك ، فأنت ستتطور وتتقدم  يف  االمان  دائرة  من  • أخرج 
إذا رغبت يف تقبل الشعور بعدم الراحة والقلق املصاحبني 

لتجربة شئ جديد " براين تريسي " 

قصص  أعظم  وإن   ، كبرية  فرصة  تختبئ  مشكلة  كل  •  يف 
يف  املتخفية  الفرصة  على  تعرفو  أناس  سطرها  النجاح 

صورة مشكلة وحولها إىل جناح . 

. فعلة  على  قادر  غري  إنك  تظن  شئ  أكرث  تفعل  أن  • عليك 

أدركت  فأنت  النجاح  يف  الصادقة  الرغبة  لديك  كانت  • إذا 
نصف  أدركت  فأنت  الرغبة  هذه  تتوفر  مل  إذا  أما   ، نصفة 

الفشل . 

يأتي  لن  املناسب  فالوقت   ، اإلنتظار  يف  الوقت  تضيع  • ال 
أبدًا من حيث نقف ، واستعمل ما توفر حتت يدك من أدوات 
، ستعرث على ادوات أفضل مما  ، كلما تقدمت يف طريقك  

كان معك حني بدأت " نابليون هيل 

أستودكم اهلل إىل إن نلتقي يف العدد القادم بإذن اهلل .
 

في النجاح قالوا اإلستثمار  ... ماهيتة وطبيعتة

د - هايل طشطوش
أستاذ االقتصاد في كلية غرناطة اجلامعية
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هدف الربحية ومعايير قياسها

مدير مالي وإداري أحمد عباس

يعترب هدف الربحية من األهداف االساسيه جلميع الشركات وهو ضروري 
لتحقيق بقائها واستمراريتها .

إليها  يتطلع  التي  االساسيه  األمور  من  الربح  حتقيق  هدف  ويعترب 
املستثمرون ومؤشر هام للدائنني .

يعترب أداه هامة لقياس كفاءة اإلدارة يف استخدامها ملواردها .
وتعرف اإلدارة املالية الربح على انه ذلك الربح الذي ال يقل يف مستواه عن 
مستوى اإلرباح التي يتم حتقيقها يف املشاريع املماثلة والتي تتعرض 

لنفس الدرجة من اخملاطر .
ولتحقيق هدف الربح البد للمدير املايل أن يحصل على األموال املطلوبة 
بأقل ما ميكن من التكاليف واخملاطر واستثمار هذه األموال بطريقة متكن 
الشركة وكوحدة واحدة من حتقيق عائد ال يقل يف مستواه عما يستطيع 
أصحاب األسهم فيها)مالكيها( حتصيله من استثمار أموالهم يف مشاريع 

أخرى تتعرض لنفس الدرجة من اخملاطر .
الشركة  مبيعات  قيمة  زيادة  هو  احملاسب  لدى  الربح  مصطلح  ويعترب 
إنتاج  اإلنتاج املستخدمة يف  السلع واخلدمات على تكاليف عوامل  من 

السلعة أو اخلدمة .
مببدأ  يسمى  ما  )أي  التكاليف  منها  مطروحا  اإليرادات  يساوى  فالربح 

مقابله اإليرادات والتكاليف يف احملاسبة(

ويوجد ثالث معايري لقياس الربحية :-
املعيار األول : القوه االيراديه

ويقصد بها قدرة الشركة على  حتقيق اإلرباح من العمل االساسى الذي 
تقوم به عن طريق :-

-  قدرة املبيعات على توليد إرباح تشغيلية .
-  قدرة األصول العاملة امللموسة على حتقيق املبيعات ويستثنى منها 
ومصاريف   ، االخرتاع  ،وبراءة  الشركة  وشهرة   ، األجل  قصرية  االستثمارات 

التأسيس ، والعالمات التجارية (.
- القوه االيراديه = معدل دوران األصول العاملة Xهامش الربح التشغيلي 

 .
- يعرب معدل دوران األصول العاملة قدرة األصول على توليد املبيعات .

- ويعرب هامش الربح التشغيلي عن قدرة املبيعات على حتقيق اإلرباح .
- وبزيادة  قيمة املبيعات التي تولدها األصول العاملة يزداد الربح تزداد 

قدرة الشركة على حتقيق اإلرباح )القوه االيراديه( .

املعيار الثاين : العائد على االستثمار
لقياس  املهمة  املقاييس  من  وهو  األصول  على  العائد  أيضا  ويسمى 

الربحية ويستخدم أيضا لتقييم الشركة بوجه عام وهو يعتمد على :
األموال  /جمموع  الفوائد  بعد  الربح  =صافى  الشامل  الربح  مدخل    -

املستثمرة)جمموع األصول(.
-  ويقيس العالقة بني الربح الصايف وحجم األصول.

-  يقيس مدى قدرة املستثمر يف األصول.
-  يعكس كفاءة أنشطة العمليات واألنشطة التمويلية . 

املعيار الثالث:العائد على حقوق امللكية

أو  املشروع  أصحاب  أو  املساهمني  أموال  على  بالعائد  أيضا  يسمى 
اثر  االعتبار  بعني  املقياس  هذا  ويأخذ  املضافة  القيمة  على  العائد 
النشاط التشغيلي والتمويلي ، وعندما ال يوجد ديون يف هيكل رأسمال 
الشركة فان معدل العائد على حقوق امللكية يساوى معدل العائد على 

األصول .

التوازن بني السيولة والربحية 

إن هدف تعظيم القيمة السوقية لرثوة املساهمني له عالقة قويه بهديف 
السيولة والربحية ويتأثر يهما إىل حد بعيد .

العسر  يف  الوقوع  وجتنب  بالتزاماتها  الشركة  لوفاء  ضرورية  فالسيولة 
إىل  يؤدى  سوف  للنقد  الشركة  حاجة  عن  السيولة  زيادة  ولكن   املايل   
يف  أموالها  من  جلزء  الشركة  توظيف  لعدم  نتيجة  اإلرباح  انخفاض 

استثمارات جتلب لها عوائد .
وتستمر  وتبقى  تنمو  حتى  للشركة  أيضا  ضرورية  الربحية  فان  وكذلك 
والن عدم حتقيق اإلرباح يعنى عدم قدرة الشركة على النمو واالستثمار 
فان  كذلك  ومساهميها  الشركة  على  بالنفع  تعود  جديدة  مشاريع  يف 
 ، بها  الدائنني  ثقة  من  ويقلل  الشركة   بسمعه  يضر  اإلرباح  حتقيق  عدم 
مما يعنى عدم قدرة الشركة على احلصول على متويل جديد وبأسعار 
بفائدة مناسبة ، إضافة إىل ذلك فان عدم حتقيق اإلرباح يعنى انخفاض 
سعر السهم يف السوق وهو معاكس متاما للهدف االساسى الذي تسعى 
الشركات إىل حتقيقه وهو تعظيم القيمة السوقية لرثوة املساهمني عن 

طريق تعظيم سعر سهم الشركة فى السوق.
يف  أموالها  من  جزء  اكرب  لتوظيف  الشركات  تسعى  الربحية  ولتحقيق   

استثمارات ذات عوائد مرتفعة األمر الذي يتعارض مع هدف السيولة .
وللسيولة والربحية هدفان متعارضان لكنهما متالزمان مبعنى أن حتقيق 
االستثمار  تتطلب  الربحية  فزيادة  األخر  حساب  على  سيكون  احدهما 
هدف  مع  يتعارض  وهذا  سيوله  األقل  واألصول  األموال  من  املزيد  يف 
السيولة وكذلك فان االحتفاظ باألموال على شكل نقد أو شبه نقد يعنى 
زيادة األصول التي ال حتقق عوائد أو التي حتقق عوائد منخفضة وهذا 

يتعارض مع هدف الربحية .
بني  توازن  خلق  الشركات  يف  املالية  اإلدارة  على  يجب  فانه  هنا  ومن 
السيولة والربحية واملدير املايل اجليد هو القادر على توجيه استثمارات 
الشركة واستغالل الفوائض املالية وتوظيفها بحيث تعطى عائدا جيدا 
نقد  وشبه  نقد  شكل  على  بأموال  االحتفاظ  على  قادرا  الوقت  وبنفس 

ملواجهه االلتزامات ..

التاريخ المحاسبي

بقلم / عماد الركابي

وكانت  وارتقائها  تطورها  في  اإلنسانية  املسيرة  احملاسبة  رافقت  لقد 
وتؤثر  بها  فتتأثر  فيها  تتواجد  التي  وعواملها  للبيئة  دائماً  تستجيب 
فيها وكانت تنتقل بني فترة وأخرى من بيئة أو حضارة إلى بيئة / حضارة 
واألهداف  والوسائل  والعوامل  األسباب  من  العديد  بواسطة  أخرى 
وهكذا تواصلت احملاسبة إلى الوقت احلاضر بصورتها احلالية وستستمر 
املتغيرة  وبيئته  اإلنسان  مع  التواصل  من  املنحى  هذا  في  مستقبالً 
بأن احملاسبة هي  ، وخالل هذه املسيرة الطويلة يتضح متاماً  واملتجددة 
نتاج دولي مشترك ، أي أن كل حضارة أو دولة ساهمت بجزء ما بشكل 
للتاريخ  اآلتية  الفترات  تسجيل  وميكن  احملاسبة  تشكيل  في  بآخر  أو 

احملاسبي : 77

أوالً : الفترة من 4500 قبل امليالد إلى 1494 بعد امليالد 
شكل  أي  أو  قائمة  مدنية  توجد  تكن  لم  بأنه  املعروف  من   
أن  إلى  القدمي  التاريخ  ويشير  ق.م   4500 قبل  احلضارة  أشكال  من 
في  نشأت  ذلك  بعد  ثم  العراق  جنوب  في  نشأت  السومرية  احلضارة 
من  املدنية  تلك  أسس  وأرسيت  العالم   في  منظمة  مدنية  أول  بابل 
ملعاجلة   80% قانونية  مادة   228  ( املسالت  قوانني حمورابي على  خالل 
القضايا التجارية ( وأسهمت في ذلك اللغة والكتابة واستخدام األرقام 
والتوثيق على احلجر وألواح الطني احملروق وكان للمحاسبة الدور الكبير 
في جمع الضرائب للملك وتثبيت املعامالت التجارية بني األفراد وحصر 
يتناسب  محاسبي  نظام  يتطلب  ومصروفاتها  اإلمبراطورية  إيرادات 

وتلك املرحلة في التطور . 

اللغة  اعتمدت  التي  اآلشورية  احلضارة  جاءت  ذلك  بعد   
اآلشورية لغة للتجارة بسبب موقع تلك احلضارة على طرق املواصالت . 
ثم جاءت حضارة وادي النيل ) الفرعونية ( لتسهم في تطور   
محاسبة الكمية والقيمة بسبب فرض ضريبة العشر Ten Tithe على 
األفــــــــراد وكانت جتبى عيناً مما تطلب مخازن حلفظها )األهرامات (، 
وسجالت من البردي كوثائق لتسجيلها ومحاسبني وكتبة لتسجيلها 

وأجنزت الوظائف احملاسبية األساسية. 

ثم انتقل األمر إلى عصر اإلغريق والرومان الذي متّيز بالفلسفة والثقافة 
محاسبي  نظام  تطلب  أثينا  في  االقتصادية  احلياة  فازدهار  والعمران 

يعكس جوانب تلك احلياة .

ومتّيزت الفترة من 600 بعد امليالد بظهور احلضارة اإلسالمية   
 ( العربية  األرقام  املترامية األطراف واكتشاف  الواسعة  وإمبراطوريتها 
الهائلة  ومصروفاتها  اإلسالمية  للدولة  الهائلة  واإليرادات   )  3.2.1.0..9
ووجوب تسجيلها وصرفها مبوجب الشريعة اإلسالمية فظهرت احلاجة 
إلى الدواوين ) ديوان بيت املال وغيره ( وفي عام 1100م اكتشف العالمة 
تسجيل  في  املزدوج  القيد  نظام  املازندراني  محمد  بن  أحمد  املسلم 

العمليات احملاسبية .

الشرق  حضارة  نقل  في   )  1096-1291  ( الصليبية  احلروب  أسهمت  ثم 
العربي اإلسالمي إلى الغرب في جانبها املادي وغير املادي كما أسهمت 
العربية  األرقام  الغرب  واستخدم  ذلك  الشرق في  البحرية مع  التجارة 

ألول مرة في جنوه بإيطاليا بحدود عام 1143م  . 

النظم  بظهور  أوروبا  في  1494م  إلى   1000 من  الفترة  ومتّيزت   
السياسية والتجارية والبحرية واملدارس والطباعة والبنوك واستخدام 

األرقام العربية بشكل واسع .
 

ثانياً : الفترة من 1494-1944 
استهلت هذه الفترة بانتشار نظام التسجيل بالقيد املزدوج   
الراهب  أن  إلى  ويشار   ، أوربا  في  وانتشارها  الطباعة  ظهور  بسبب 
 Leonardo املعروف  الرسام  صديقه  ومبساعدة    Luca pacioli اإليطالي 
Davinci  متكن في رسم وتقسيم جداول احلسابات ونشر Pacioli كتابه 
الرياضيات  في  مراجعة   )  Summa de Arithmetic Geometria( املعروف 
الهندسية والتناسب حول تسجيل املعامالت التجارية بطريقة القيد 
التسجيل  طريقة  لتصبح  أوربا  في  كتابه  وانتشر  1494م  عام  املزدوج 

احملاسبي املعتمدة ) طريقة جنوة (. 

واالستعمار  اإلمبراطوريات  ظهور  الفترة  هذه  وشهدت   
الثورة  ساهمت  كما  والشركات  التجارية  واملشاركات  والهيمنة 
الصناعية بكل ما حتمل من تكنولوجيا وتطور وتسارع من جهة لتفرض 
على احملاسبة حتديات كبيرة ومهمة من جهة أخرى أجبرتها على التطور 
والتواصل واالستجابة للواقع اجلدية واخملتلف وغيرت الثورة الصناعية 
وجه العالم وصورته إذ دفع نظام اإلنتاج الواسع إلى زيادة الطلب على 
املواد األولية من جهة وأسواق لتصريف اإلنتاج الكبير من جهة أخرى 
وأموال لبناء املصانع وظهرت احلاجة إلى محاسبة التكاليف واحملاسبة 
اإلدارية وإلى نظام مصرفي كبير ثم شركات كبرى وبورصات جلذب رؤوس 
األموال وانعكس ذلك على احملاسبة لتزويد املعلومات إلى أعداد كبيرة 

من األفراد املستثمرين . 

ثالثاً : الفترة من 1944 – اآلن 
الدول  من  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  ما  ضرورات  اقتضت   
ويتطلب  املدمر  اقتصادها  بناء  إلى  تلتفت  أن  واملتضررة  منها  اخلارجة 
ذلك تصنيعا واسعا وضخما وال ينجز إال بواسطة الشركات الصناعية 
الكبرى دفعت إلى احلاجة لرؤوس أموال ضخمة نشأت عنها الرأسمالية 
الصناعية وظهرت في هذه الفترة مجموعات ومنظمات دولية ومنها 
الدولي  الدولية واالحتاد  املنظمات احملاسبية مثل جلنة معايير احملاسبة 

للمحاسبني وبعد ذلك حتوالً كبيراً في احملاسبة .

وتكنولوجيا  اجلديد  الدولي  والنظام  العوملة  ظهرت  التسعينات  وفي 
أثرت بدورها على احملاسبة  املعلومات وظهرت تكتالت اقتصادية كبرى 

وتطورها . 

املصدر" اجلجاوي.طالل محمد علي و اخرون )اساسيات املعرفة احملاسبية( اليازوري للنشر والطباعة 2009
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حمددات معيار رقم )39(
لقد ورد يف املعيار عدد من احملددات من أهمها:

يف حال قيام الشركة بنقل أو ببيع موجود مايل من جمموعة االستثمارات 
احملتفظ بها لتاريخ االستحقاق قبل استحقاقه، ال يحق للشركة أن تصنف 
بقية املوجودات املالية من نفس الصنف مرة أخرى ضمن نفس التصنيف 

ملدة سنتني.
النقل من جمموعة املتاجرة إىل أي جمموعة أخرى ممنوع.

عدم جواز النقل إىل فئة املتاجرة إال يف حال وجود دليل على إمكانية 
حتقيق ربح فعلي يف فرتة قصرية تربر عملية النقل.

ثالثا : معايري احملاسبة املصرية :

وزير  أصدر  عندما   2006 سنة  من  اعتبارا  النهج  هذا  على  مصر  سارت 
احملاسبة  معايري  بسريان   2006 لسنة   243 رقم  الوزارى  القرار  االستثمار 
, وإعتماد القيمة العادلة فى معظم املعايري ألغراض إعادة  املصرية  
التقومي. و تلك املعايري يتم تطبيقها على السنة املالية التى تبداء اعتبارا 

من 2007/1/1
)السعودية(   العربية  بالدول  املهنية  التنظيمات  بعض  أصدرت  كما 
املتداولة  غري  أصولها  تقومي  إعادة  للشركات،  بالسماح  تصريحات 
مثل  التاريخية  التكلفة  عن  تختلف  للقياس  أخرى  خصائص  باستخدام 
القيمة العادلة، وفقا ملعايري احملاسبة الدولية يف املواضيع التي مل 

تشملها معايري احملاسبة السعودية وذلك اعتبارا من 2008/12/31. 
واشرتطت لذلك خمسة ضوابط لتحديد القيمة العادلة لألصول: 

1- أن تأخذ املنشأة يف االعتبار ما يلي لتحديد القيمة العادلة لألصول 
غري املتداولة: 

بدرجة  املالية  السنة  نهاية  يف  العادلة  القيمة  تقدير  امكانية    •
ميكن  الذي  السعر  أساس  على  املتداول  غري  لألصل  الثقة  من  معقولة 

ان يباع به. 
سوق  وجود  خالل  من  يتم  العادلة  القيمة  ملبلغ  تقدير  افضل  ان    •
ميكن  التي  املؤشرات  فيها  تتوافر  أو  العادلة  القيمة  فيها  حتدد  نشطة 

من خاللها حتديد القيمة العادلة. 
متداولة  غري  ألصول  العادلة  القيمة  حتديد  تسهيل  يتم  ان  ميكن    •
حسب  األصول  تلك  جتميع  خالل  من  احليوية(  األصول  )مثل  معينة 
بناء  التسعري  يتم  بحيث  النوعية(،  او  العمر  )مثل  معينة  هامة  خواص 

على تلك اخلواص. 
غري  لألصول  العادلة  القيمة  عن  االفصاح  يف  واالستمرارية  الثبات   -2
املتداولة، ما مل يكن هناك   مربرات مقبولة لعدم االفصاح، مع ذكر هذه 

املربرات. 
3- العرض يف جدول مقارن لقيم تلك األصول غري املتداولة حسب منوذج 
التكلفة التاريخية وحسب منوذج القيمة العادلة واالفصاح عن هذا األثر 
الدخل  قائمة  على  املالية  بالقوائم  املرفقة  االيضاحات  يف  خمتصرا 

واملركز املايل وربحية السهم فيما لو عكست يف صلب القوائم املالية. 
4- أن تفصح املنشأة ضمن السياسات احملاسبية بأن الطريقة املتبعة 
مت  كما  التاريخية  التكلفة  منوذج  هو  املتداولة  غري  األصول  تقومي  يف 
تقدمي  أهمية  أسباب  عن  االفصاح  مع  املالية،  القوائم  صلب  يف  عرضها 

معلومات عن القيمة العادلة لهذه األصول. 
5- أن يتم االفصاح عن القيمة العادلة جلميع سنوات املقارنة املعروضة، 

ما مل تكن السنة املعروضة هي السنة األوىل لعمل املنشأة.

رابعا :  معايري احملاسبة للمؤسسات املالية االسالمية:
أجرت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية تعديال 
ملسايرة  خطوة  يف   " االستثمارات   " احملاسبية  معايريها  أحد  على 
ذلك  من  الهيئة  وتهدف  العاملية.  املال  أسواق  بها  متر  التي  التقلبات 
يؤهلها  أقوى  موقف  يف  الدولية  اإلسالمي  التمويل  صناعة  وضع  إىل 
بأنها  وصفت  خطوة  يف  احلالية،  العاملية  املالية  البيئة  مع  للتعامل 
املساواة  قدم  على  اإلسالمية  البنوك  يف  االستثمارات  حماسبة  تضع 
مع البنوك التقليدية ويأتي هذا القرار يف أعقاب الهبوط الذي حدث يف 
الفرتة األخرية يف أسعار الصكوك واألسهم يف املنطقة وعلى الساحة 

العاملية  .
احملققة  غري  للخسائر  احملاسبية  باملعاجلة  التعديل  هذا  يختص 
ضمن  املدرجة  العادلة  بقيمتها  املالية  لالصول  تقومي  إعادة  نتيجة 
احملافظ االستثمارية اجلاهزة للبيع لدى املؤسسات املالية اإلسالمية 
احملققة  غري  اخلسائر  تقيَّد  أن  التعديل  يقضي   . واألسهم  الصكوك  من 
يف القوائم املالية للمؤسسة املالية حتت بند احتياطي القيمة العادلة 
لالستثمار، بصرف النظر عن الرصيد املتبقي لهذا   االحتياطي مما يعنى 
عدم ادراج اخلسائر غري احملققة فى بيان االرباح واخلسائر الناجتة عند 
احملاسبة للقيمة العادلة. وهذا التعديل يساير املعايري الدولية للتقرير 
املايل  IFRS، وهو يضع اآلن حماسبة االستثمارات يف البنوك اإلسالمية 

على قدم املساواة مع البنوك التقليدية أو قريبًا منها.
و من وجهة نظر حماسبية، فإن هذا التعديل يسمح للوحدات االقتصادية 
بزيادة القدرة على امتصاص التقلب الكبري يف أسعار االصول فى قائمة 
املركز املاىل, وتزداد اخملاطرة فى املدى الذى يحكم امكانية االعتماد 
غياب  حالة  فى  املقارنة  إجراء  عند  احملاسبية  املعلومات  على 
املعلومات احملاسبية ذات اجلودة املرتفعة كإيضاحات متتمة للقوائم 

املالية.

اإلصدارات المحاسبية الهادفة إلى القياس بإستخدام 
القيمة العادلة

بقلم / د. نبيل عبدالرءوف

)FASB( أوال : معايري احملاسبة االمريكية
األمريكية  احملاسبة  معايري  إصدارات  من   157 رقم  اإلصدار  أوضح 
للمستثمرين  املالية  املعلومات  توفري  فيه  روعي  والذي    )FASB(
بقياس  االقتصادية  الوحدات  فيه  تقوم  الذي  املدى  حول  موسع  بشكل 
لقياس  تستخدم  التي  املعلومات  فإن   ، العادلة  بالقيمة  االستثمارات 
القيمة العادلة ، تؤثر بشكل مباشر على قياس القيمة العادلة املتعلقة 
بقياس الدخل احملاسبي بشكل موضوعي. ومت تفعيل هذا اإلصدار عن 

السنوات املالية اعتبارا من بعد 15 نوفمرب 2007. 

يوفر االصدار 157 قدرا أكرب من االتساق فى املعلومات احملاسبية عن 
احملاسبية  املمارسات  تنفيذ  يف  إليه  احلاجة  تشتد  والتى  املاضى 
الغراض قياس القيمة العادلة للشركات ومن املرجح أن لها تأثري كبري على 
كيفية حساب قيمة االستثمار يف حمفظة الشركة , ويؤكد اإلصدار 157 
خروج الثمن مقابل دخوله يف حتديد سعر القيمة العادلة. وهو يفرتض 
أن منظم الصفقة ، قام بعرض املوجودات بالسوق لفرتة زمنية كافية قبل 
يكونوا  أن  و  البد  السوق  يف  املشاركني  إن  اإلصدار  ويؤكد  القيمة.  قياس 
الرغبة  فيها  تتوافر  نشطة  سوق  داخل  والشراء  للبيع  تام  استعداد  على 
لدى البائع للبيع والرغبة لدى املشرتى للشراء. من منطلق أن اإلدارة هي 
فعليها  ثم  املالية, ومن  قوائمها  يف  الواردة  املعلومات  عن  املسئولة 
القيمة  لقياس  القيمة  توفري  يف  خارجني  متخصصني  على  االعتماد 

العادلة التي متثل مبالغ للبنود املعروضة بالقوائم املالية. 

القيمة العادلة والقيود 

توجد بعض القيود على حتديد القيمة العادلة وهذا من شأنه يستوجب 
أو  الصولها  والقياس  التقومي  بإجراء  الشركات  من  اهتمام  هناك  يكون  أن 
حتى التى لديها حمفظة أوراق مالية وذلك لتحرى الدقة عند احملاسبة 
االحتكار  عليه  يتغلب  سوق  فى  االصول  تسعري  مثل  العادلة  القيمة  عن 
أو االسعار املرجحة أو سوق غري  والتوجد فيه مناذج للتسعري والتقومي 
نشطة وبالتاىل فاملهم عند قياس القيمة العادلة أن تكون السوق نشطة 
وليست ثانوية وتوجد الرغبة لدى أطراف السوق فى البيع والشراء فى ظل 

الشفافية.

باغراض  تقوم  التى  للشركات  اجليدة  املعلومات  من  بعض  توفري  إن 
االستثمارات  عن  شفافية  تتطلب  القرار  صناع  من  ثالث  كطرف  التقومي 
القيمة  ان  بحيث  الشركات  تلك  إدارة  من  تقوميها  املطلوب  واالصول 
العادلة لتلك االستثمارات تكون مساوية لذات القيمة كما لو كانت ستباع 
فى  املعروضة  األسعار  من  االستفادة  يتطلب   157 االصدار  أن  اليوم. 
السوق وحجم ومستوى النشاط وهل االدوات املطلوب تقيمها فى سوق 

رئيسية أم فى سوق فرعية ال تتوافر فيه عوامل املنافسة الكاملة .

بعض   )AICPA( واملراجعني  للمحاسبني  االمريكى  املعهد  يرى 
الشكوك حول ما إذا كانت تكاليف املعامالت التي تكبدتها الشركات يف 
شراء استثمار ينبغي االنفاق عليها لتظل قيمتها قريبة من القيمة العادلة 
لها باالسواق على أساس التوجيه الوارد فى االصدار 157. دليل يشري إىل 
أن االرباح واخلسائر غري احملققة من إعادة التقومي المتثل انخفاضا فى 
ثروة املالك بالقدر الذى تعكس نتيجة اعمال قرارات االدارة الرشيدة االمر 

الذى يتطلب االلتجاء اىل جلنة الشركات وفق اجراءات احلوكمة.

ثانيا :معايري احملاسبة الدولية املعيار )39( االدوات املالية :

للقيمة  وفقا  املالية  األدوات  قياس  وجوب  "على  املعيار  هذا  ينص 
العادلة" حيث قسم املوجودات املالية إىل أربعة جمموعات كالتايل  :

ألغراض  بها  احملتفظ  املالية  املوجودات   : األوىل  اجملموعة 
املتاجرة:

الغرض  ويكون  الشركة  تشرتيها  التي  املالية  املوجودات  تلك  وهي 
خالل  من  القصري  املدى  يف  األرباح  حتقيق  هو  اقتنائها  من  األساسي 
التغري يف أسعارها، حيث يتم قياس وتقومي هذه املوجودات عند إعداد 
القوائم املالية بالقيمة العادلة ويتم االعرتاف باألرباح واخلسائر الناجتة 

من عملية التقومي يف قائمة الدخل يف الفرتة التي حتدث فيها.
لتاريخ  بها  احملتفظ  املالية  املوجودات   : الثانية  اجملموعة 

االستحقاق:
على  القدرة  أو  النية  الشركة  لدى  يكون  التي  املالية  املوجودات  ومتثل 
االحتفاظ بها لتاريخ استحقاقها، ويجب أن يتم قياسها وإظهارها بالتكلفة 
يف  االنخفاض  ملقابلة  معدة  خمصصات  أية  منها  مطروحا  املطفئة 

قيمتها.
اجملموعة الثالثة : القروض واملدينون الذين أنشأتهم الشركة:

ومتثل املوجودات املالية التي تنشئها الشركة عن طريق تزويد املقرتض 
بالتكلفة  قياسها  ويجب  مباشرة،  وبطريقة  اخلدمات  تقدمي  أو  باألموال 

مطروحا منها أية خمصصات معدة ملقابلة االنخفاض يف قيمتها.
اجملموعة الرابعة : املوجودات املالية املتوفرة )اجلاهزة( للبيع ومتثل 

هذه املوجودات التي ليست :
للمتاجرة  بها  •  حمتفظ 

االستحقاق. لتاريخ  بها  •  حمتفظ 
مدينون. أو  •  قروض 

واملقصود بها تلك املوجودات املالية التي ميكن أن تبيعها الشركة يف 
أي وقت حتقق عائدا بها أو ترغب ببيعها عند احلاجة، ويجب أن يتم قياسها 
لقاء  معدة  خمصصات  أية  منها  مطروحا  العادلة  بالقيمة  وتقوميها 
تدين قيمتها، والربح أو اخلسارة الناجتة من عملية التقومي يتم االعرتاف 
بها أما يف قائمة الدخل للفرتة التي حدثت بها أو يف بند منفصل ضمن 

حقوق امللكية حتت مسمى أرباح أو خسائر غري حمققة.
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بقلم / وائـل مـــراد

األوراق المالية

ما هي األوراق املالية ؟ 

األوراق املالية هي األسهم والسندات التي تصدرها الشركات املساهمة 
يف  يتمثل  عائد  على  احلصول  بقصد  املنشاة  تقتنيها  والتي  والدولة 

نسبة من الربح بالنسبة لألسهم أو الفائدة السنوية بالنسبة للسندات .

- تقسم األوراق املالية إىل أوراق مالية قصرية األجل ، وأراق مالية طويلة 
األجل .

ما هي األوراق املالية طوية األجل ؟ 

              هي التي تشرتي كاستثمار دائم وليس بقصد بيعها وتظهر هذه 
األوراق ضمن األصول الثابتة أي سعر التكلفة بغض النظر عن سعر السوق 
بالنسبة لها ويفضل أن تذكر قاعدة التقومي صراحة فيقال قومت األوراق 

املالية بسعر التكلفة .

 وعادة ال ينظر إىل أوراق إىل التقلبات السوقية العارضة التي تطرأ على 
قيمة هذه األوراق املالية ، ذلك ألنها ال تكون عادة مستمرة وال تكون عادة 
القيمة  إىل  للميزانية  اإليضاحات  يف  يشار  أن  ويفضل   ، واحد  اجتاه  يف 

السوقية لهذه األوراق .

ما هي األوراق املالية قصرية األجل ؟

تعترب  والتي  الزمن  من  قصرية  فرتة  بعد  بيعها  بقصد  تقتني  التي  وهي 
تقومي  عند  املتبعة  القاعدة  نفس  تقوميها  يف  تتبع  فإنه  متداوال  أصاًل 

األصول املتداولة " سعر التكلفة أو السوق أيهما أقل " .

كيف يتم جرد األوراق املالية كأصل متداول ؟ 

هذا  يف  املنشأة  متتلكها  التي  املالية  األوراق  وعدد  نوع  حتديد    -1
التاريخ وهذه إما أن تكون لدية يف حمفظة األوراق املالية أو تكون لدى 

الغري كضمان لقرض أو مودعة يف البنك كأمانة . 
2-  حتديد القيمة السوقية لهذه األوراق املالية يف تاريخ اجلرد .

3-  مقارنة القيمة السوقية مع القيمة الدفرتية لألوراق املالية .
4-  يرتتب على ما سبق ثالث حاالت :- 

احلالة األوىل : - 

أن تتساوى القيمة السوقية مع القيمة الدفرتية يف هذه احلالة ال توجد 
األصول  بجانب  العمومية  امليزانية  ي  املالية  األوراق  وتثبت  مشاكل  أي 

بقيمتها الدفرتية . 

احلالة الثانية :-
        نقص القيمة السوقية عن القيمة الدفرتية يف مثل هذه احلالة يتم 
الدفرتية ويثبت هذا  والقيمة  السوقية  القيمة  بالفرق بني  عمل خمصص 

يف حساب األرباح واخلسائر .
                     XXX     من حـ / أ.خ

                           XXX    إىل حـ / خمصص هبوط أوراق مالية 
                          إثبات اخملصص يف حـ / أرباح وخسائر 

- بعد ذلك يتم تسوية هذا اخملصص يف السنوات التالية 
ويرتتب عليه ثالث حاالت 

األرباح  حساب  يف  قيود  أي  يثبت  ال  احلالة  هذه  ويف  تتساوى  أن    -1
واخلسائر ، أما يف امليزانية فيطرح اخملصص من األوراق املالية بجانب 

األصول  .

اجلديد  كان  مثاًل  القدمي  اخملصص  عن  اجلديد  اخملصص  زيادة    -2
400 ج.م والقدمي 300 ج.م فالزيادة 100 ، وتثبت هذه الزيادة يف اجلانب 
املدين من حـ/ أ.خ ، أما يف جانب األصول يف امليزانية فيطرح اخملصص 

اجلديد 400 من القيمة الدفرتية لألوراق املالية .
                                   100 من حـ / أ.خ 

                                          100 إىل حـ / خمصص هبوط أ. مالية 
احلالة  هذه  ويف  القدمي  اخملصص  عن  اجلديد  اخملصص  نقص    -3
يتم إثبات  النقص يف اجلانب الدائن من حـ / أ.خ ، أما يف جانب اإلصول 
الدفرتية  القيمة  من  اجلديد  اخملصص  فيطرح  العمومية  بامليزانية 

لألوراق املالية . 
                  xxx      من حـ /  خمصص هبوط أ. مالية

                                  xxx   إىل حـ / أ.خ

احلالة الثالثة : - 

يتم  وهنا   ، املالية  لألوراق  الدفرتية  القيمة  عن  السوقية  القيمة  زيادة       
تقومي األوراق املالية بالقيمة الدفرتية وتهمل الزيادة يف القيمة السوقية 
، وبناء على ما سبق ال يتأثر حـ أرباح  وذلك طبقا ً ملبدأ احليطة واحلذر 
قيمته  بكامل  ويثبت  إلغاؤه  يتم  قم  خمصص  هناك  يكن  مل  ما  واخلسائر 

باجلانب الدائن بحساب األرباح واخلسائر . 

بقلم / وائـل مـــراد

أنواع األصول غير الملموسة 

أنواع األصول غري امللموسة     
مت تصنيف أنواع األصول الغري ملموسة إىل أربع أصناف 

من  غريها  عن  متيزها  إمكانية  بحسب  بينها  التمييز  ميكن   : أواًل    •
األصول إىل : 

1-  أصول ميكن متيزها بصفة منفردة  مثل حقوق اإلخرتاع ، وحقوق احلكر  
، وحقوق النشر .

2 - أصول ال ميكن متيزها بصفة منفردة مثل شهرة احملل .

  •  ثانيا ً : ميكن متيزها بحسب اإلقتناء إىل : 

1-  أصول مشرتاه :    هي األصول التي يتم شراؤها من الغري بصفة منفردة 
أو نتيجة إندماج جمموعة من املنشأة مثل            " شهرة احملل "  . 

2- أصول يتم تكونها داخليا ً :  وهي التي يتم توينا داخل معامل املنشأة 
ومن أمثلتها حقوق اإلخرتاع . 

 
التالية  البنود  يف  التكلفة  املصري   املعيار  حدد  • وقد 

أو  املستخدمة  واخلدمات  باملواد  اخلاصة  النفقات   -               
املستهلكة يف إنتاج األصل غري امللموس 

يف  بالعاملني  املرتبطة  األخرى  والتكاليف  واألجور  املرتبات   -               
إنشاء واألصل غري امللموس 

املصروفات غري املباشرة الضرورية إلنشاء األصل   -               
املعيار إستبعد  •   وقد 

               -  نفقات البيع والنفقات اإلدارية والنفقات العامة األخرى 
اخلسائر الناجتة من عدم الكفاءة وخسائر التشغيل األولية   -               
النفقات املتعلقة بتدريب العاملني من أجل تشغيل األصل   -               

3- أصول يتم احلصول عليها كمنحة حكومية : 

املنافع  تغطي  التي  الزمنية  الفرتة  أساس  على  التميز  ميكن   :  ً • ثالثا 
املتوقعة 

1-  أصول تستفيد منها فرتات معينة أو حتديد عمرها عن طريق نصوص 
قانونية ، مثل حقوق احلكر أو إستخدام أسماء جتارية . 

2- أصول يرتبط عمرها بعوامل إنسانية مثل حقوق التأليف أو النشر 
3- أصول ليس لها عمر حمدد مثل الشهرة 

املنشأة  عن  األصل  فصل  إمكانية  مدى  خالل  من  ميكن   :  ً رابعا    •
التميز بني األنواع التالية 

1- أصول تعرب عن حقوق ميكن حتويل ملكيتها للغري مثل حقوق التأليف 
والنشر واألصول القابلة للبيع مثل حقوق اإلخرتاع .

2- أصول ال ميكن قصلها بذاتها عن املنشاة مثل الشهرة .

كما انه يوجد أيضًا أصول ال ميكن متييزها بصورة منفردة عن غريها من 
األصول مثل 

حقوق اإلخرتاع  : يعطي حق اإلخرتاع حلاملة جميع احلقوق التي تخول 
، وبيع منتج معني أو عملية معينة وذلك يف خالل  ، وإنتاج  له إستخدام 
الشركة  ، جمرد وجود حق إخرتاع ال يعني وجود أصل لدى  فرتة معينة 

حيث يشرتط إلعتبارة أصاًل من وجهة  النظر احملاسبية .

 ،  ً معينا   ً متجا  غري  شكل  أو  رموز   أو  كلمات  هي    -  : التجارية  العالمات 
حيث  امللموسة   غري  األصول  عن  تختلف  معاملة  احلقوق  هذه  وتعامل 
خالل  تكلفتها  وتستفيد  عليها  باحلصول  تتعلق  نفقات  أي  رسملة  تتم 
تزيد  األ  على  أقصر   أيهما  احملدد  اإلقتصادي  العمر  أو  القانوين  العمر 

فرتة اإلستنفاذ عن أربعني عام  

حق اإلمتياز : -   عبارة عن ترتيب يعطي مبقتضاه طرف يسمى مانح احلق 
تسويق  يف  املطلق  احلق  له  يعطي  باحلق  املتمتع  يسمى  أخر  لطرف 
غن  التنقيب  مثل   ، معينة  جغرافية  منطقة  حدود  يف  خدمة  أو  منتج 

البرتول يف منطقة معينة . 

يوجود  ترتبط  كونها  السابقة  األصول  عن  الشهرة  تختلف     -  : الشهرة  
وحدة إقتصادية قائمة ، وهي تعرب عن قدرة املنشاة على حتقيق أرباح 
غري عادية أو تزيد عن املعدل العادي للعائد على رأس املال املستثمر 

يف هذا النوع من النشاط الذي تعمل فية املنشاة 

 من العوامل التي ترتتب عليها الشهرة 
كفاءة إدارة املنشأة   -             

فاعلية السياسات الغعالنية   -             
إستخدام مواصفات أو عمليات خاصة يف إنتاج املنتج   -             

القدرة اإلئتمانية   -             
وغريها  .................  مما تعطى سمعة طيبة عن املنشأة  .  -              
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