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 الوحدة األولى

 Current Liabilitiesااللتزامات المتداولة 

 

 نتناول في هذه الوحدة ما يلي:

 مقدمة: مفهوم االلتزامات.

 : مفهوم االلتزامات المتداولة.1 – 1

 : االلتزامات المؤكدة.2 – 1

 .Payablesأوالً: الدائنون 

 .Short Term Notes Payableثانياً: أوراق الدفع قصيرة األجل 

 ثالثاً: االستحقاق الجاري من الديون طويلة األجل.

 ً  .Deferrals: اإليرادات المقبوضة مقدماً رابعا

 خامساً: ضريبة المبيعات المستحقة.

 سادساً: االلتزامات المتعلقة بالموظفين.

 سابعاً: األرباح المقرر توزيعها.

 .Returnable depositsثامناً: ودائع متوّجبة الّرد 

 : االلتزامات المتداولة المحتملة والطارئة.3 – 1

 قضائية.أوالً: الدعاوى ال

 ثانياً: تكلفة الضمان والكفالة.
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 مقدمة: مفهوم االلتزامات

يتحدد مفهوم االلتزامات بكونها تضحيات مستقبلية من قبل المنشأة, ناشئة عن أحداث ماضية.  

يمكننا أن نحدد خصائص االلتزامات فيما ووتقسم عموماً إلى التزامات متداولة والتزامات طويلة األجل. 

 يلي:

نها تعهد حاضر يستلزم تسوية مستقبلية محتملة من خالل نقل أو استخدام النقود, البضائع أو إ - أ

 الخدمات.

 إنها تعهد ال يمكن تجنبه.  - ب

 العملية أو الحدث الذي خلق االلتزام يكون قد حدث في ذلك الحين.  - ت

 

 مفهوم االلتزامات المتداولة: : 1 – 1

تزامات المتداولة وااللتزامات طويلة األجل على أساس أن يركز االتجاه المعاصر للتمييز بين االل

 هي: Current liabilitiesااللتزامات المتداولة أو الجارية 

مصنّفة على  التزامات من المتوقع أن يتطلب تسويتها أو سدادها استخدام أصول متداولة موجودة, - أ

 أو أنها أصوالً متداولة,

 خلق التزامات متداولة أخرى.  - ب

هذا التعريف يأخذ في الحسبان الدورات التشغيلية في الصناعات المتنوعة كما أنه يركز على  نالحظ أن

أهمية العالقة بين األصول المتداولة وااللتزامات المتداولة. ويقصد بالدورة التشغيلية الفترة الزمنية الممتدة 

تحقق النهائي للنقود اآلتي من بين الحصول على البضائع والخدمات ذات العالقة بالعملية التصنيعية وال

المبيعات والتحصيالت التالية. وقد تمتد الدورة التشغيلية في بعض الصناعات ألكثر من عام, من ناحية 

أخرى لبعض المنشآت دورات تشغيلية متنوعة خالل العام كما في مؤسسات التجزئة والمؤسسات 

 الخدمية. 

فإن عدم التأكد يكون له  دور مهم في عملية المحاسبة  وطالما أن االلتزامات هي مدفوعات مستقبلية,

 عنها, ومن هنا يتم التفرقة بين االلتزامات المؤكدة وااللتزامات المحتملة والطارئة.
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 االلتزامات المؤكدة:: 2 – 1

تنتج االلتزامات المؤكدة أو المحددة تحديداً قاطعاً عادة عن العقود التي ترتبط بها المنشأة أو من 

قوانين, حيث يحدد, وبدقة, بدرجة كبيرة من التأكد توقيت االلتزام وقيمته في المستقبل, كما هو الحال في ال

 أوراق الدفع التي تستحق في أجل محدد, أو االستحقاق الجاري من الديون طويلة األجل. 

 :Payablesالدائنون أوالً: 

ت التي تقوم بها المنشأة دون سداد القيمة ينشأ االلتزام المستحق للدائنين نتيجة عمليات المشتريا

مباشرة, وتستخدم معظم المنشآت إجراءات رقابية على تسجيل المعامالت التي تتم مع الدائنين ورقابتها, 

بحيث يكون من السهل التحقق من وجود االلتزام, ومن قيمته وتاريخ استحقاقه. ولذلك ال يمثل قياس 

لمحاسبية, إذ إن مقدار االلتزام محددة عادة بعملية معينة, وينطوي على الدائنين أية صعوبة من الناحية ا

 تعهد بالدفع في تاريخ الحق.

ويجب األخذ بالحسبان أن حساب الدائنين يتضمن االلتزامات الناشئة عن مزاولة النشاط العادي  

بالموردين. إذ إن هذه  للبضاعة والمواد وغيرها, أو ما يعرف اآلجلةللمنشأة, والمرتبطة بعمليات الشراء 

العمليات تتصف بالتكرار واالستمرار, أما االلتزامات التي تنشأ عن شراء أصول ثابتة فال تدخل في 

حساب الدائنين, وإنما يتم إثباتها واإلفصاح عنها في شكل مستقل في الميزانية, بشكل يمكن من الوصول 

 إلى فهم أفضل لعناصر الميزانية.

  

 :Short Term Notes Payableدفع قصيرة األجل أوراق الثانياً: 

تمثل أوراق الدفع تعهداً كتابياً أو التزاماً محرراً من قبل المنشأة بدفع مبلغ معين في تاريخ محدد 

مستقبالً, وألمر شخص محدد. وقد يأخذ هذا االلتزام أو التعهد الكتابي وفق قانون التجارة السوري أحد 

 الشكلين التاليين:

ً بالكمبيالة(, ويتضمن تعهداً صادراً من المدين سند أل - أ مر, وهو ما يعرف بالسند األذني )وأحيانا

 )المشتري(, بدفع مبلغ معين في تاريخ محدد, وألمر شخص آخر )المستفيد أو البائع(.

سند السحب, وقد يعرف بالسفتجة, وهو صادر من البائع )الدائن أو الساحب( إلى شخص آخر,  - ب

 يه, بأن يدفع إلى شخص ثالث, وهو المستفيد, مبلغاً محدداً في تاريخ محدد.وهو المسحوب عل



5 
 

ويمكن أن تنشأ أوراق دفع نتيجة عمليات تمويل تقوم بها المنشأة, أو قد تنشأ عن عمليات المشتريات 

العادية, أو عن عمليات أخرى. في بعض الصناعات تعّد أوراق الدفع جزءاً من عمليات البيع والشراء, 

 غالباً ما تسمى أوراق الدفع التجارية( عوضاً عن حساب الدائنين.)و

وغالباً ما تنشأ أوراق الدفع المستحقة للمصارف, أو لشركات اإلقراض لقاء حصول المنشأة على قروض 

نقدية من تلك األطراف, ومن ناحية أخرى يمكن أن تصنف أوراق الدفع على أنها قصيرة األجل, أو 

ً حاملة  طويلة األجل, وذلك ً إلى تاريخ استحقاق سدادها, كما يمكن أن تكون أوراق الدفع أيضا استنادا

 للفائدة أو غير حاملة للفائدة. 

ً محرراً يثبت في  ومن الناحية المحاسبية تعّد أوراق الدفع وبغض النظر عن الشكل القانوني لها التزاما

ومن ناحية  –المنشأة تجاه اآلخرين, إال أنه الدفاتر المحاسبية, وينطوي على ديون محددة مستحقة على 

 تختلف المعالجة المحاسبية بحسب ما إذا كانت أوراق الدفع تحمل فائدة, أو ال تحمل فائدة.   –أخرى 

 

 أوراق دفع تحمل فائدة تسدد الحقاً:  – 1

 ً ات عن عملي Interest bearing note issuedتنشأ أوراق الدفع التي تحمل فائدة تسدد الحقا

المنشأة لألنشطة االعتيادية, أو نتيجة حصول المنشأة على نقدية من  بمزاولةجل المرتبطة الشراء اآل

المصارف وإصدار أوراق دفع لقاء ذلك تستحق في تاريخ الحق محدد. وفي هذه الحالة تكون الفائدة 

تحقاق(. كما تظهر في مسجلة على متن ورقة الدفع, وتصدر الورقة عندها بقيمتها االسمية )بمبلغ االس

 الميزانية أيضاً بهذا المبلغ, ويثبت مصروف الفائدة عن سداد ورقة الدفع.

وإذا كانت ورقة الدفع تستحق في تاريخ الحق لتاريخ الميزانية, فإن األمر يتطلب تسوية مصروف الفائدة, 

 ى تاريخ الميزانية. وإثبات الفوائد المستحقة عن الفترة المنصرمة من تاريخ إصدار ورقة الدفع حت

 (: 1مثال)

ً قدره  1/1/2012في  ل.س,  150000وافق أحد المصارف التجارية على منح إحدى المنشآت قرضا

 %, تستحق بعد ثمانية شهور. 10وقامت المنشأة بالتوقيع على ورقة تجارية بقيمة القرض تحمل فائدة 

 في هذه الحالة يكون اإلثبات المحاسبي كما يلي:

 ت الحصول على النقدية من المصرف: إثبا – أ

 

150000 

 

 

1/1/2012 

 من حـ/ النقدية 
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 إلى حـ/ أوراق دفع                 150000

 % لمدة ثمانية شهور 10إثبات أوراق دفع 

 (:1/9/2012بتاريخ استحقاق ورقة الدفع ) – ب

 تبلغ الفائدة المستحقة:

                                         10       8 

 ل.س 10000ــ = ـــــ× ــ ــــــ×  150000الفائدة المستحقة = 

                                       100     12 
 

 يتم إثبات سداد قيمة الورقة االسمية مع فوائدها, وذلك من خالل القيد التالي:

 

 

150000 

10000 

 

 

 

 

 

160000 

1/9/2012 

 من مذكورين

 حـ/ أ. دفع

 مصروف الفائدة حـ/ 

 إلى حـ/ النقدية                 

 إثبات سداد أ. دفع مع فوائدها

 

 : (2)مثال 

ً قدره  1/6/2012في  ل.س,  150000وافق أحد المصارف التجارية على منح إحدى المنشآت قرضا

 شهور. %, تستحق بعد ثمانية 10وقامت المنشأة بالتوقيع على ورقة تجارية بقيمة القرض تحمل فائدة 

 في هذه الحالة يكون اإلثبات المحاسبي كما يلي:

 إثبات الحصول على النقدية من المصرف:  – أ

 

150000 

 

 

150000 

1/6/2012 

 من حـ/ النقدية 

 إلى حـ/ أوراق دفع                  

 % لمدة ثمانية شهور 10إثبات أوراق دفع 

 :31/12/2012بتاريخ الميزانية في  – ب

)سبعة شهور(, حيث تبلغ  31/12/2012و 1/6مصروف الفائدة المستحق عن المدة الواقعة بين يتم إثبات 

 الفائدة المستحقة:
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                                        10       7 

 ل.س 8750ــ = ـــــ×  ـــــــ×  150000الفائدة المستحقة = 

                                       100     12 

 

8750  

8750 

31/12/2012 

 من حـ/ مصروف الفائدة

 إلى حـ/ مصروف الفائدة المستحقة            

 شهور 7إثبات الفائدة المدينة المستحقة عن 

 

يتم إثبات سداد قيمة الورقة االسمية مع فوائدها, حيث تبلغ  1/2/2013وفي تاريخ استحقاق ورقة الدفع 

 ( وذلك من خالل القيد التالي:1/12×  10/100× 150000ل.س ) 1250الفوائد المتبقية 

 

 

150000 

8750 

1250 

 

 

 

 

 

160000 

1/2/2013 

 من مذكورين

 حـ/ أ. دفع

 حـ/ مصروف الفائدة المستحقة

 حـ/ مصروف الفائدة )عن شهر(

 إلى حـ/ النقدية                   

 إثبات سداد أ. دفع مع فوائدها

 

 : أوراق دفع ال تحمل فائدة – 2

عوضاً   Zero interest bearing note)بفائدة صفر(  يمكن إصدار ورقة دفع ال تحمل فائدة

عن ورقة الدفع بفائدة, إذ إنه في هذه الحالة ال يتم وضع الفائدة بشكل صريح على ورقة الدفع, إال أن 

المبلغ الذي حصل عليه  الفائدة ال تزال تحّمل ألن على المقترض أن يدفع بتاريخ االستحقاق مبلغاً أكبر من

 نقداً بتاريخ اإلصدار.

بكلمات أخرى يكون المقترض قد حصل على القيمة الحالية لورقة الدفع, التي تساوي قيمتها االسمية 

ً الفائدة, أو أعباء الخصم التي فرضها المقرض عن عمر الورقة, ومن حيث  بتاريخ االستحقاق ناقصا

 عوضاً أن ينتظر استحقاق الورقة التجارية. األساس, يأخذ المصرف أتعابه مباشرة

 

 مثال: 
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( اورقة دفع من دون فائدة قيمتها االسمية )سعر استحقاقه 1/9/2012أصدرت إحدى المنشآت في 

 ل.س. 240000ل.س لمدة أربعة أشهر لصالح أحد المصارف, والقيمة الحالية لهذه الورقة هي  248000

ل.س عن المبلغ  8000دفع من قبل المنشأة بقيمتها االسمية التي تزيد وهنا يتم إثبات عملية إصدار ورقة ال

الذي تم الحصول عليه, ويثبت الفرق في حـ/ الخصم على أوراق الدفع, الذي يمثل الفرق بين القيمة 

 كما يلي: 1/9/2012االسمية للورقة والمبلغ المستلم من المصرف, ويكون قيد اإلثبات المحاسبي في 

 

 

 

 

1/9/2012 

 من  المذكورين

 حـ/ النقدية  240000

 حـ/ الخصم على أ. الدفع  8000

 إلى حـ/ أوراق الدفع            248000 

إثبات إصدار ورقة دفع لمدة أربعة أشهر ال تحمل معدل   

 فائدة لصالح مصرف...
 

ً مقابالً  ً من ألوراق الدفع  Contra Accountويعّد حـ/ الخصم على أوراق الدفع حسابا يظهر محسوما

 كما يلي: 1/9/2012أوراق الدفع في الميزانية. حيث يتم اإلفصاح عن ورقة الدفع في الميزانية بتاريخ 

 

 البيـــان ل.س ل.س البيـــان ل.س

 التزامات متداولة    

 أوراق الدفع 248000   

 ( الخصم على أ. الدفع-) (8000) 240000  

     

 

أشهر.  4ل.س لمدة  240000ل.س في هذه الحالة تكلفة اقتراض مبلغ  8000ويعّد مبلغ الخصم 

أن مبلغ وباالستناد لذلك, يتم تحميل مبلغ الخصم على مصروف الفائدة على مدى عمر الورقة. ويعني ذلك 

 على الفترات القادمة.   الخصم يمثل مصروف الفائدة القابل للتحميل

ستحق ورقة الدفع بعد, يجب إجراء قيد تسوية لحساب الخصم على إال أنه إذا انتهت السنة المالية ولم ت

حيث يحسب المستنفذ من الخصم على أوراق  أوراق الدفع بما يعادل الفترة المنقضية في السنة المالية.

 الدفع كما يلي:
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الفترة المنقضيةعدد األشهر عن                                                  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ× لى أوراق الدفع = مبلغ الخصم ع  

 فترة استحقاق ورقة الدفع باألشهر                                           

 

( تظهر أوراق الدفع في الميزانية بقيمتها االسمية مطروحا منها الرصيد المتبقي 12-31وفي الميزانية )

 مستنفذ من الخصم على أوراق الدفع.غير ال

 45000ل.س والحالية  50000قيمتها االسمية  2013\12\1مثالً, إذا أصدرت المنشأة ورقة دفع في 

 ل.س. 5000ل.س لمدة خمسة أشهر. حيث يكون مبلغ الخصم على أوراق الدفع 

عن فترة شهر  2013 يحدد المستنفذ من الخصم على أوراق الدفع عن عام 2013\12\31بناء عليه, في 

 واحد فقط )شهر كانون األول(, ويساوي:

                  1 

 ل.س 1000=   ـــــــــــــ×  5000= 

                  5 

 

 ل.س. 4000هو  2013ويكون المبلغ غير المستنفذ من الخصم على أوراق الدفع في نهاية عام 

 

 ألجل:ثالثاً: االستحقاق الجاري من الديون طويلة ا

 Current maturities of long-term debtاالستحقاق الجاري من االلتزامات طويلة األجل 

هو الجزء المستحق من هذه االلتزامات خالل العام المالي القادم, كما في المبلغ المستحق في الفترة القادمة 

  وغيرها من األوراق التجارية طويلة األجل. ,من قرض السندات, السندات برهن

إذ إنه يمكن تحويل االلتزامات من تصنيف االلتزامات طويلة األجل إلى التزامات متداولة مع مرور 

المتداولة في الفترة القادمة, فإن المعالجة  األصولالزمن, فإذا كان سداد دين طويل األجل يتطلب استخدام 

عندما يكون هناك جزء من الدين . فالمحاسبية السلمية تقتضي تصنيف هذا المبلغ على أنه التزاماً متداوالً 

طويل األجل مستحق الدفع خالل األثني عشر شهراً القادمة, يتم التقرير عنه على أنه التزاماً متداول, أما 

 الرصيد الباقي فيبقى ديناً طويل األجل. 

 

 

 

 مثال:
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 1/7/2012% في 10ل.س بفائدة  3500000بفرض أن إحدى الشركات حصلت على قرض قدره 

يظهر رصيد هذا القرض في  31/12/2012تحق السداد على مدى خمس سنوات بأقساط متساوية. وفي يس

 الميزانية على الشكل التالي:

 31/12/2012الميزانية العمومية في 

 البيــــان ل.س ل.س البيان ل.س

 التزامات متداولة     

 المستحق من قرض السندات 700000   

 التزامات طويلة األجل    

 %10قرض السندات   2800000  

 

 رابعاً: اإليرادات المقبوضة مقدماً:

تعّد اإليرادات المقبوضة مقدماً عموماً نوعاً من االلتزامات التي تتطلب تسويتها أداء خدمات بدالً 

 Unearnedمن دفع أموال, فهي إيرادات غير مكتسبة لم تحقق شروط االعتراف المحاسبي باإليراد 

Revenueل تقديم الخدمة, أو بيع البضاعة بالمفهوم المحاسبي بذ تكون المنشأة استملت المبالغ ق, إ

 لالعتراف باإليراد, ولذلك تسجل كالتزامات على المنشأة لحين االعتراف باإليراد محاسبياً.

حصول وتقوم المعالجة المحاسبية لإليرادات غير المكتسبة على االعتراف بالمبالغ المستلمة في تاريخ ال

عليها باعتبارها إيراداً غير مكتسب, أو إيراداً مقبوضاً مقدماً, ومن ثم إثبات ما يتحقق من هذه اإليراد في 

 تاريخ اكتسابه كما يلي:

××× 

 بتاريخ الحصول على المبلغ 

 من حـ/ النقدية

 
××× 

                 ً  إلى حـ/ اإليراد المقبوض مقدما

 ً  استالم إيرادات مقدما

 ريخ االعتراف باإليرادبتا  

×××   ً  من حـ/ اإليراد المقبوض مقدما

 إلى حـ/ اإليراد                    ××× 

 إثبات اإليرادات المتحققة  
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ويتم االعتراف باإليرادات المتحققة باعتبارها إيرادات في حسابات النتائج, إذ يتم إقفال اإليرادات بمقدار 

 في حـ/ ملخص الدخل:ما يتحقق منها خالل الفترة 

 

××× 

 

 

××× 

 في تاريخ القوائم المالية

 من حـ/ اإليراد  

 إلى حـ/ ملخص الدخل               

 إقفال اإليرادات

 

 مثال:

 10000تذكرة سفر نقداً, قيمة التذكرة الواحدة  1500ببيع  1/9/2012قامت إحدى الشركات السياحية في 

 تذكرة لكل موسم.  500شهور(, بمعدل  4موسم ل.س, وهي تغطي ثالثة مواسم )مدة ال

ً قبل تقديم الخدمة, وفي  تكون  31/12/2012نالحظ هنا أن الشركة حصلت على كامل المبلغ مقدما

 باعتبارها إيراد غير مكتسب: 1/9الشركة قدمت جزءاً من الخدمة, ولذلك يتم إثبات المبالغ المستلمة في 

 

15000000 

 

 

15000000 

1/9/2012 

 حـ/ النقديةمن 

       ً  إلى حـ/ إيراد تذاكر مقبوض مقدما

 ً  استالم إيرادات مقدما

 

في قائمة الدخل )ملخص الدخل( ورصيد اإليراد وفي نهاية الفترة يتم إثبات اإليرادات المتحققة, وإقفالها 

 المقبوض مقدماً يبقى في الميزانية ضمن االلتزامات المتداولة.

 ما يكتسب من هذه اإليرادات كما يلي: يتم إثبات 31/12/2012ففي 

 

5000000 

 

 

5000000 

 

31/12/2012 

 ً  من حـ/ إيراد تذاكر مقبوض مقدما

 إلى حـ/ إيراد التذاكر            

 إثبات اإليرادات المتحققة

 

5000000 

 

 

50000000 

 بتاريخه

 من حـ/ إيراد التذاكر

 إلى حـ/ ملخص الدخل           

 اكرإقفال إيرادات التذ
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 :31/12/2012يتم التقرير عن اإليراد المقبوض مقدماً بوصفه التزاماً متداوالً على الميزانية في و

 31/12/2012الميزانية العمومية في 

 البيــــان ل.س ل.س البيان ل.س

 التزامات قصيرة األجل     

   10000000  ً  إيرادات مقبوضة مقدما

 

 :خامساً: ضريبة المبيعات المستحقة

هي الضرائب المستحقة على المبيعات, إذ  Sales taxes payableضريبة المبيعات مستحقة الدفع 

تحّصل هذه الضريبة عند البيع وتضاف إلى سعر البيع للزبائن, كما في المبيعات في محالت التجزئة, 

يبة بنسبة حيث تخضع المشتريات من هذه المحالت إلى ضريبة المبيعات, ويتم التعبير عن هذه الضر

 مئوية من سعر البيع.

فيقوم البائع بتحصيل الضريبة مباشرة من المستهلك بإضافتها إلى ثمن البيع, لصالح الجهات الحكومية 

المختصة, ويفترض أن يقوم بتوريدها إلى تلك الجهات, ولذلك تعّد هذه الضريبة عند البيع بمنزلة التزاماً 

 مختصة. على المنشأة تجاه الجهات الحكومية ال

 وهناك طريقتان لتسجيل االلتزام الناشئ عن ضريبة المبيعات مباشرة وغير مباشرة:

 الطريقة المباشرة: – 1

وفق هذه الطريقة يتم الفصل بين ثمن البيع ومبلغ الضريبة على المبيعات عند التحصيل, حيث 

ً بحيث يعكس االلتزام الذي تخ لقه ضريبة المبيعات يجعل حساب ضريبة المبيعات المستحقة دائنا

 المستحقة. 

تكون الضريبة %, ففي هذه الحالة 5ل.س وأن الضريبة على المبيعات  80000فإذا فرضنا أن المبيعات 

 يكون اإلثبات المحاسبي:ل.س, و %4000 = 5×  80000= 

84000  

 

80000  

4000 

 من حـ/ النقدية أو حـ/ الزبائن

 إلى المذكورين             

 حـ/ المبيعات             

 حـ/ضريبة مبيعات مستحقة  

 إثبات المبيعات وضريبة المبيعات المستحقة
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 الطريقة غير المباشرة: – 2

قد ال يتم الفصل بين حساب ضريبة المبيعات وحساب المبيعات عند حدوث عملية البيع, بحيث إن 

يبة المبيعات, وفي هذه الحالة يجب سعر البيع أو حـ/ المبيعات يتضمن سعر البيع مضافاً إليه مقدار ضر

بيان قيمة المبيعات بشكل صحيح, ومقدار االلتزام الناشئ عن ضريبة المبيعات, وذلك بجعل حساب 

ً بمبلغ ضريبة المبيعات المستحقة عن تلك المبيعات, وجعل حساب ضريبة المبيعات  المبيعات مدينا

 المستحقة دائناً بالمبلغ نفسه. 

 مبيعات إلى مبيعات وضريبة مبيعات, وفق العالقة التالية:بحيث يتم تحليل ال

 + معدل الضريبة( 1÷ )إيرادات البيع  )المبيعات(= إجمالي المتحصل من عملية البيع 

 وهنا يتم تحديد مقدار ضريبة المبيعات كما يلي:

 إما بطرح إيرادات البيع من إجمالي المتحصالت من عملية البيع. - أ

 يع بمعدل ضريبة المبيعاتأو بضرب إيرادات الب - ب

 مثال:

%. بما أن المبلغ 5ل.س متضمناً ضريبة مبيعات قدرها  210000بفرض أن رصيد حساب المبيعات بلغ 

% من إجمالي 105% من المبيعات )5المسجل في حساب المبيعات مساٍو المبيعات باإلضافة إلى 

بالتالي فإن االلتزام الناشئ عن . و200000%(= 210000/105المبيعات(, عندئٍذ تكون المبيعات )

 ضريبة المبيعات المستحقة هو: 

 (200000 – 210000ل.س أو ) 10000=  0.05×  200000

 عندها يتم إجراء القيد التالي لتسجيل الضريبة المستحقة. 

10000  

10000 

 من حـ/ المبيعات

 إلى حـ/ ضريبة المبيعات المستحقة 

 إثبات ضريبة المبيعات المستحقة

ً على المنشأة ضمن االلتزامات المتداولة في و يتم اإلفصاح عن ضريبة المبيعات هذه باعتبارها التزاما

 الميزانية لحين سدادها للجهات الحكومية. 

 سادساً: االلتزامات المتعلقة بالموظفين:

رواتب واألجور, تقوم المنشآت بالتقرير في نهاية الفترة المحاسبية عن االلتزامات المتداولة المرتبطة بال

وإضافة إلى الرواتب واألجور المستحقة التي تمثل التزماً على المنشأة لم تدفعه بعد نتيجة خدمات حصلت 
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ً فيما  عليها خالل الفترة المحاسبية, فإن هناك التزامات أخرى تنشأ نتيجة دور المنشأة باعتبارها وسيطا

اط التأمينات االجتماعية المستحقة على رواتب يتعلق بمدفوعات الضرائب على الرواتب واألجور, وأقس

 الموظفين لديها.

فتدفع المنشأة الرواتب واألجور لموظفيها بعد اقتطاع الضرائب وأقساط التأمينات على أن تقوم بتوريد هذه 

االقتطاعات إلى الجهات الضريبية ومؤسسة التأمينات االجتماعية خالل األيام األولى للشهر الذي يلي 

 الذي يتم فيه التحصيل. الشهر 

لتوضيح ذلك بفرض أن مصروف الرواتب واألجور في إحدى الشركات عن شهر كانون األول من عام 

ل.س/ ضريبة 180000رواتب وأجور مستحقة, / ل.س120,000, منها /ل.س1,400,000بلغ  2012

 ريخه.ل.س تأمينات اجتماعية, أما الباقي فتم دفعه نقداً بتا 90000رواتب و أجور, و

 هنا يتم إثبات الرواتب واألجور عن شهر كانون األول كما يلي:

 من حـ/ الرواتب واألجور  1400000

 إلى مذكورين                   

 حـ/ ضريبة رواتب وأجور                 180000 

 حـ/ التأمينات االجتماعية                 90000 

 واتب واألجور المستحقةحـ/ الر                 120000 

 حـ/ النقدية                 1010000 

 إثبات الرواتب واألجور المستحقة عن شهر .. والحسومات  

ويتم إقفال حـ/ الرواتب واألجور المستحقة عند سداد الرواتب واألجور, أما ضريبة الرواتب واألجور 

  31/12/2012لحين سدادها, ولذلك ستظهر في ميزانية والتأمينات االجتماعية فتبقى التزاماً على المنشأة 

 باعتبارها التزامات متداولة.

 

 سابعاً: األرباح المقرر توزيعها:

يقترح مجلس اإلدارة توزيع األرباح في الشركات المساهمة, وتعتمد الجمعية العمومية إجراء تلك 

حمل التزاماً قانونياً بدفعها في الوقت المحدد التوزيعات, وعندما يتم اعتماد توزيعات األرباح فإن المنشأة تت

لحملة األسهم إال إذا كان التوزيع سيتم بأسهم منحة, ويتم اإلفصاح عنها باعتبارها التزاماً متداوالً إلى حين 

سدادها ألصحابها, على أساس أن المدة بين تاريخ إقرار التوزيعات أو تاريخ اإلعالن عنها, وتاريخ 
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ة نسبياً. ونتعرض لتوزيعات األرباح في الجزء الخاص بحقوق المساهمين من هذا حصولها تكون قصير

 المقرر.

 

 :Returnable depositsثامناً: ودائع متوّجبة الّرد 

يمكن أن تتضمن االلتزامات المتداولة ودائع نقدية مستلمة من الغير )الزبائن والعاملين(, كما في 

ً يغطي دفعه  حالة استالم ودائع من الزبائن من أجل ضمان إنجاز العقد أو الخدمة, أو بوصفه ضمانا

التزامات متوقعة مستقبالً. على سبيل المثال, الوديعة التي تتطلبها شركة الهاتف عن تركيب خط الهاتف, 

ً عن أضرار يمكن أن تقع لممتلكات باستالم الزبون, كالضمان  الودائع التي تستلم من الزبائن ضمانا

سيارات التأجير. ويعتمد تصنيف هذه العناصر ضمن االلتزامات المتداولة أو غير المتداولة المستلم مقابل 

 على المدة الزمنية بين تاريخ الوديعة وتاريخ انتهاء العالقة التي تطلبت الوديعة.

 

 : االلتزامات المتداولة المحتملة والطارئة:3 – 1

ن حيث حدوثها ومن حيث مبلغ االلتزام, إال أن ناقشنا فيما سبق االلتزامات المتداولة المؤكدة م 

. فااللتزامات المحتملة Contingent Liabilitiesهناك نوعاً آخر من االلتزامات المتداولة تكون محتملة 

ترتكز إلى حدوث أو عدم حدوث واحد أو أكثر من األحداث المستقبلية الذي  Obligationsتمثل تعهدات 

لاللتزام, أو الجهة المستحق لها, أو تاريخ استحقاقه, أو حتى ليؤكد وجود  يأتي ليؤكد القيمة المستحقة

 االلتزام نفسه. 

 بناء عليه فإن االلتزامات المحتملة والطارئة يرافقها عنصر عدم التأكد وذلك من ناحية: 

 وجود االلتزام أو عدم وجوده. - أ

 )أو( تحديد مبلغ االلتزام. - ب

 لوفاء بااللتزام.)أو( التاريخ المتوقع أن يتم فيه ا - ت

 ومن أبرز االلتزامات المحتملة والطارئة التي نتعرض لها:

 الدعاوى القضائية. - أ

 . Guarantee and Warrantee Costتكلفة الضمان والكفاالت  - ب
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 أوالً: الدعاوى القضائية:

ائية يقصد بااللتزامات المحتملة هنا تلك االلتزامات التي قد تنتج عن خسارة المنشأة للدعاوى القض

المرفوعة ضدها, وحتى يتم التقرير في القوائم المالية عن خسائر أو التزامات في هذه الحالة, يجب أن 

يكون السبب الذي أدى إلى قيام الدعوى قد حدث قبل إعداد القوائم المالية أو بتاريخ إعدادها, ومن غير 

المهم هو أن تعلم المنشأة بذلك قبل إصدار  المهم عدم معرفة المنشأة بقيام الدعوى أو إمكانية قيامها, وإنما

 القوائم المالية وليس بتاريخ تلك القوائم. 

ومن ناحية أخرى, حتى تتمكن المنشأة من تقويم المخاطر الناتجة من الدعوى يجب عليها أن تأخذ في 

 الحسبان العوامل اآلتية:

 طبيعة الدعوى وصفاتها المميزة.  - أ

 تطورات الدعوى.  - ب

 القانوني للشركة.  رأي المستشار - ت

 خبرة الشركة والشركات المماثلة في حاالت مماثلة. - ث

 أي استجابة من قبل اإلدارة بالنسبة للدعوى.  - ج

 

وعلى أية حال, يندر أن تتنبأ المنشأة بشكل مؤكد عن الدعاوى المعلقة, حتى وإن كانت الدالئل بتاريخ 

ضعف موقف المنشأة في خالفها ويشجع الميزانية تدل على أن النتائج غير مرضية, حيث إن ذلك ي

 المدعي لتكثيف جهوده, وغالباً ما يتم اإلفصاح عن ذلك بمالحظات مرفقة بالقوائم المالية. 

 

 مثال:

مطالباً بتعويض نقدي قدره  1/1/2012أقام أحد المؤلفين دعوى قضائية على شركة للطباعة والتأليف في 

عقد الموقع بينهما. حيث نص االتفاق على أن تقوم دار ل.س بسبب مخالفة الشركة لشروط ال 345000

نسخة. وقد أكد  5500نسخة من كتاب المؤلف, مع العلم أن الشركة قامت بطباعة  3500النشر بطباعة 

 محامي الشركة أن نتيجة الدعوى ستؤول لصالح المؤلف.

 المطلوب:

 عين االعتبار ما يلي:إثبات المعالجة المحاسبية الالزمة في دفاتر الشركة مع األخذ ب

 .15/2/2013كان قرار الحكم بالتعويض للمؤلف بكامل المبلغ المطالب به في  - أ
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 %40كان قرار الحكم بالتعويض للمؤلف بنسبة  - ب

 كان قرار الحكم لصالح الشركة.  - ت

 الحـل:  

ً على الفترة الحالية, 31/12/2012في  ً مدينا وجعل  يتم جعل المبلغ المقدر للخسائر الطارئة مصروفا

حساب االلتزام المقدر عن الدعاوى القضائية دائناً. ويقفل حساب مصروف تكلفة الدعوى في حساب 

 األرباح والخسائر أو ملخص الدخل:

 

345000 

 

 

345000 

31/12/2012 

 من حـ/ مصروف الدعوى المقدرة

 إلى حـ/ االلتزام المقدر المستحق عن الدعوى     

 م المقدر المستحق عن الدعوىإثبات مصاريف الدعوى وااللتزا

 

345000 

 

 

345000 

 بتاريخه

 من حـ/ ملخص الدخل أو حـ/ أ .خ

 إلى حـ/ مصروف الدعوى المقدر  

 تحميل الفترة بمصروف الدعوى المقدر

 

عند صدور قرار المحكمة, وقبل إصدار القوائم المالية, يجب إثبات المبلغ المسدد من قبل المنشأة للمؤلف, 

 ستخدام حساب االلتزام المقدر المستحق عن الدعوى:من خالل ا

 (:1إذا تم سداد كامل المبلغ للمؤلف حسب قرار المحكمة )الحالة  – 1

345000  

345000 

 من حـ/ االلتزام المقدر المستحق عن الدعوى.

 إلى حـ/ النقدية                  

 السداد للمؤلف حسب قرار المحكمة            

 

 [:0.4× 345000( ]2% من قيمة المطالبة للمؤلف )الحالة  40م سداد إذا ت – 2

138000  

138000 

 من حـ/ االلتزام المقدر المستحق عن الدعوى

 إلى حـ/ النقدية                   

 السداد للمؤلف حسب قرار المحكمة               
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حق عن الدعاوى إلى حـ/ األرباح المحتجزة وبعد ذلك يتم إعادة الزيادة في حساب االلتزام المقدر المست

باعتبارها خطأ في التقدير, وهنا يجب األخذ في الحسبان أن تكون صافية من ضريبة الدخل, على فرض 

 %.20أن الضريبة كانت 

207000  

 

165600 

41400 

 من حـ/االلتزام المقدر المستحق عن الدعوى

 إلى حـ/ المذكورين                 

 حـ/ األرباح المحتجزة                 

 حـ/ ضريبة الدخل المستحقة                 

 إعادة مبلغ االلتزام المقدر إلى حـ/ األرباح المحتجزة

 ل.س. 207000=  138000 – 345000

 ل.س 41400=  0.2×  207000الضريبة 

 

لتزام المقدر للضمان إلى (, يجب إعادة مبلغ اال3إذ كان  قرار المحكمة لصالح الشركة )الحالة  – 3

 حساب األرباح المحتجزة صافي من ضريبة الدخل:

345000  

 

276000 

69000 

 من حـ/االلتزام المقدر المستحق عن الدعوى

 إلى مذكورين           

 حـ/ األرباح المحتجزة    

 حـ/ ضريبة الدخل المستحقة    

 ةإعادة مبلغ االلتزام المقدر إلى حـ/ األرباح المحتجز

 ل.س 69000=  0.2×  345000الضريبة 

 

 ثانياً: تكلفة الضمان والكفالة:

الضمان )ضمان السلع( هي وعد يقدم من بائع السلعة إلى الشاري بأن يضمن السلعة المباعة من 

عيوب الكمية, النوعية, أو الصنع, وغالباً ما يستخدم الضمان من قبل البائع باعتباره أحد تقنيات ترويج 

 ات. المبيع

وترتب الكفاالت والضمانات تكاليف مستقبلية, تسمى أحياناً تكاليف ما بعد المبيعات. وعلى الرغم من أن 

التكاليف المستقبلية غير مؤكدة من حيث المبلغ, تاريخ االستحقاق, وحتى الزبون, إال أنه يجب االعتراف 

كل معقول. وهنا يعّد مبلغ االلتزام تقديراً بحدوث االلتزام في أغلب الحاالت إذا كان من الممكن تقديرها بش

لكل التكاليف التي يمكن أن تحصل بعد البيع والتوزيع, والتي لها عالقة بإصالح الخلل والعيوب المطلوبة 
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ً للخسائر الطارئة. وقد أشار معيار المحاسبة  بموجب شروط الضمان, وتعدّ تكلفة الضمان مثاالً نموذجيا

 الضمانات تعّد إحدى االلتزامات المتداولة. حيث إنه هناك: ( إلى أن37الدولي رقم )

التزاماً حالياً نتيجة حدث إلزامي سابق, فالحدث اإللزامي هو بيع المنتج مع ضمان, مما ينشأ عنه  - أ

 التزاماً قانوني.

 تدفق صادر للموارد االقتصادية محتمل بالنسبة للضمانات ككل. - ب

 لفة الضمان:هناك أسلوبان أساسيان للمحاسبة عن تك

 األسلوب النقدي. - أ

 أسلوب االستحقاق.  - ب

 

 :Cash basisأسلوب األساس النقدي  – 1

بموجب أسلوب األساس النقدي, تحمل تكاليف الضمان على المصروفات عند حدوثها. بكلمات 

م أخرى, تحمل تكاليف الضمان على المدة الزمنية التي يكون فيها البائع والمصنع ملتزمي الضمان, وال يت

تسجيل التزامات تتعلق بتكاليف مستقبلية ناشئة عن الضمان, كما أنه ليس من الضروري تحميل الفترة 

 الزمنية التي نشأ فيها البيع بتكاليف صنع البضاعة عن ضمانات قائمة. 

 عند حدوث مصاريف الضمان يتم إثباتها وتحميلها على المصروفات من خالل القيد التالي:

  

 

 الضمان من حـ/ مصروفات

 إلى حـ/ النقدية           

 إثبات مصارف الضمان             

 

 من ثم يتم إقفالها في حـ/ ملخص الدخل كما يلي:

  

 

 من حـ/ ملخص الدخل )أو حـ/ أ.خ(

 إلى حـ/ مصروفات الضمان               

 إثبات مصارف الضمان             

 

 : Accrual basisأسلوب أساس االستحقاق  – 2

يستخدم أسلوب أساس االستحقاق إذا كان احتمال قيام الزبائن بتقديم مطالبات )ادعاءات( بموجب  

 الضمانات المتعلقة بالبضائع والخدمات المباعة كبيراً, ويمكن تقدير التكاليف ذات العالقة بشكل معقول. 
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 وبموجب أسلوب االستحقاق يتم القيام بما يلي:

 لضمان في الفترة التي يحدث فيها البيع:االعتراف بتكاليف ا –أ 

 من حـ/ مصروفات الضمان  

 إلى حـ/ التزامات الضمان المقدرة          

 إثبات تكاليف الضمان المقدرة

 

 من ثم تحّمل مصروفات الضمان على حـ/ ملخص الدخل أو حـ/ أ. خ في نهاية الفترة التي تم فيها البيع:

  

 

 أ.خ( من حـ/ ملخص الدخل )أو حـ/

 إلى حـ/ مصروفات الضمان    

 إثبات مصارف الضمان 

 

 إثبات مصروفات الضمان عند حدوثها كما يلي: –ب 

 من حـ/ التزامات الضمان المقدرة   

 إلى مذكورين                 

 حـ/ النقدية في الصندوق                 

 حـ/مواد ومهمات )قطع غيار(                 

 الخ .........                  

 إثبات مصروفات الضمان المدفوعة

 

 مثال: 

, سعر بيع 2012جهاز تلفزيون خالل عام  600تقوم شركة الشام بإنتاج التلفزيونات وبيعها, وقد باعت 

, وقد تبين من الخبرة السابقة أن  ينل.س, وكل جهاز مشمول بالضمان لمدة عام 10000الجهاز الواحد 

 % من قيمة المبيعات.5ان تبلغ بالمتوسط مصروفات الضم

 85000ل.س منها  125000بمبلغ  2013وقد تكبدت الشركة مصاريف إصالح بعض األجهزة عام 

 ل.س قطع غيار والباقي سدد نقداً. 

 الحل: 

 بموجب أساس االستحقاق: – 1

 إثبات المبيعات بفرض كونها نقداً: –أ 
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6000000  

6000000 

 لصندوقمن حـ/ النقدية في ا

 إلى حـ/ المبيعات      

 ل.س 10000× جهاز  600بيع 

 

 إثبات تكلفة الضمان المقدرة: –ب 

وهنا يتم ل.س,  300000%= 5×  6000000% من سعر البيع, أي 5تبلغ مصاريف الضمان المقدرة 

 إثباتها باعتبارها التزاماً متداوالً:

300000  

300000 

 من حـ/ مصروفات الضمان

 حـ/ التزامات الضمان المقدرة   إلى        

 %5×  600000إثبات تكاليف الضمان المقدرة  

 إقفال مصروف الضمان: –ج 

بتاريخه يتم قفل مصروف الضمان بمبلغ الدخل المقابلة النفقات باإليرادات على اعتبار أن مصروف 

 والقيد المحاسبي: 31/12/2012الضمان هذا ناشئ عن ضمان مبيعات حصلت من 

300000  

300000 

 من حـ/ ملخص الدخل 

 حـ/ مصروف الضمانإلى                   

 إقفال مصروف الضمان المتعلق بملخص الدخل

 

 :2013إثبات مصروفات الضمان خالل عام  –د 

125000  

 

40000 

85000 

 من حـ/ التزامات الضمان المقدرة 

 إلى مذكورين                 

 نقدية في الصندوقحـ/ ال                 

 مواد ومهمات )قطع غيار(  حـ/                 

 إثبات مصروفات الضمان المدفوعة

 

 التقرير عن االلتزامات المقدرة: –هـ 

سيتم التقرير في الميزانية عن التزامات مقدرة بموجب الضمان تحت بند التزامات  31/12/2013في 

 (:125000 – 300000ل.س ) 175000متداولة مبلغ 

 31/12/2013الميزانية في 
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 البيـــــان ل.س البيـــــان ل.س

   

175000 

 التزامات متداولة

 التزامات ضمان مقدرة

 

 بموجب األساس النقدي – 2

بموجب األساس النقدي تقوم المنشأة بإثبات مصاريف الضمان المدفوعة فعلياً خالل الفترة المالية. وتكون 

 لي:المعالجة المحاسبية كما ي

 :2012إثبات مصاريف الضمان المدفوعة عام  –أ 

125000  

 

40000 

85000 

 من حـ/ مصروفات الضمان  

 إلى مذكورين                 

 حـ/ النقدية في الصندوق                

 حـ/مواد ومهمات )قطع غيار(                 

 إثبات مصروفات الضمان المدفوعة

 

 لية بما دفع من مصاريف الضمان:تحميل الفترة الما –ب 

125000  

125000 

 من حـ/ ملخص الدخل )حـ/ أ. خ(

 إلى حـ/ حـ/ مصروفات الضمان 

 2012إثبات المصروفات المدفوعة عن عام 

 

 بموجب األساس النقدي. 2012وال يظهر أي اثر لتكاليف الضمان في ميزانية عام 

 :2013إثبات المصروفات المدفوعة عام  –ج 

100000  

 

40000 

60000 

 من حـ/ مصروفات الضمان  

 إلى مذكورين               

 حـ/ النقدية في الصندوق              

 حـ/مواد ومهمات )قطع غيار(               

 إثبات مصروفات الضمان المدفوعة
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مقابلة سليمة بين ويجب األخذ بالحسبان أن تطبيق أساس االستحقاق في العديد من الحاالت, ال يؤدي إلى 

تكاليف الضمان المتعلقة بالمنتجات المباعة خالل مدّة البيع واإليرادات المتحققة عن تلك المنتجات, 

 وبالتالي فهي تخالف مبدأ المقابلة )مقابلة النفقات باإليرادات(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة الثانية:

 (: السندات1االلتزامات طويلة األجل)

Long–Term Liabilities- Bonds 

 

 

 نتناول هذه الوحدة من خالل ما يلي:

 مقدمة.

 .Bonds: مفهوم السندات 1 – 2

 : إصدارات السندات.2 – 2

 : أنواع السندات وتصنيفاتها.3 – 2

 : إصدار السندات )عالوة أو خصم اإلصدار(.4 – 2

 : تحديد سعر إصدار السندات )القيمة الحالية للسندات(.5 – 2
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 محاسبية إلصدار السندات.: المعالجة ال6 – 2

 : طريقة الفائدة الفعالة الستنفاذ خصم اإلصدار أو عالوته.7 – 2

 .Cost of issuing bonds: تكلفة إصدار السندات 8 – 2

 : إطفاء قرض السندات أو سدادها.9 – 2
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 مقدمة:

ما تعرضنا في بداية الفصل طبيعة المحاسبة عن االلتزامات المتداولة, ك ةالسابقوحدة ناقشنا في ال

السابق إلى التمييز بين االلتزامات المتداولة وااللتزامات طويلة األجل, وحددنا معيار التمييز بينهما على 

أساس السنة المالية أو الدورة التشغيلية أيهما أطول. وبناء على ذلك المعيار فإن االلتزامات طويلة األجل 

 ها بعد انتهاء السنة المالية أو دورة التشغيل أيهما أطول.هي ديون على المنشأة ينبغي سداد

تتكون من تضحيات مستقبلية محتملة لمنافع  Long-Term Liabilitiesفااللتزامات طويلة األجل 

اقتصادية ناشئة عن تعهدات )التزامات( حالية )حاضرة( ليست مستحقة الدفع خالل عام, أو خالل الدورة 

أوراق دفع طويلة األجل, وعادة ما تكون االلتزامات طويلة األجل في شكل ا أطول. التشغيلية للمنشأة أيهم

, قروض تحصل عليها المنشأة من الغير, سواء كان هذا الغير ممثالً من خالل أوراق دفع برهن عقاري

مؤسسات متخصصة كالمصارف )قروض مصرفية( أو من خالل المستثمرين والجمهور عموماً )قروض 

 من خالل تمويل األصول طويلة األجل عن طريق موردي هذه األصول. سندات(. أو

 

 :Bonds: مفهوم السندات 1 – 2

تعّد السندات المصدرة من قبل منشآت األعمال بمنزلة أدوات دين يتم طرحها في السوق المالي  

ً  30آلجال طويلة قد تصل إلى عشرات السنين ) أو قرضاً  سنة مثال(. وتمثل السندات عقداً أو اتفاقا

Indenture  ًبين المنشأة "المقترض" والمستثمر "المقرض". إذ يقوم المستثمر بإقراض المنشأة مبلغا

محدداً, وتقوم المنشأة بالمقابل برد أصل الدين, إضافة إلى فوائد دورية محددة بنسبة معينة من القيمة 

 االسمية للسند, يتم دفعها في تواريخ استحقاق محددة.

ندات عن منشآت األعمال, كما قد تصدر عن الحكومات. فتصدر منشآت األعمال السندات وتصدر الس

القتراض األموال من المستثمرين وفق شروط محددة في عقد قرض السندات. أما السندات التي تصدرها 

الحكومات فتمثل صكوك مديونية متوسطة األجل أو طويلة األجل, وذلك بهدف الحصول على موارد 

ضافية لتغطية العجز في الموازنة أو لمواجهة التضخم, ومن أبرز السندات الحكومية سندات مالية إ

سنوات وثالثين سنة. وسنتعرض في هذا  5التي يتراوح استحقاقها بين  Treasury Bondsالخزانة 

 المقرر للسندات التي تصدرها منشآت األعمال.
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األكثر شيوعاً للديون طويلة األجل المعروضة ضمن  وتعّد السندات التي تصدرها منشآت األعمال النموذج

االلتزامات طويلة األجل في الميزانية, والغرض الرئيسي منها هو االقتراض طويل األجل عندما يكون 

ل.س مثالً  1000مبلغ المال الالزم أكبر من استطاعة مقرض واحد. فمن خالل إصدار سندات من فئات 

الدين طويل األجل الذي يمكن تقسيمه إلى وحدات استثمارية صغيرة يمكن الحصول على مبلغ كبير من 

 تسمى السند, وهكذا يمكن ألكثر من مقرض واحد من اإلسهام في تمويل القرض.

 ويمثل السند الناتج عن عقد السندات وعداً بدفع:

 مبلغ من النقود بتاريخ استحقاق محدد. - أ

 . Maturity Amountغ االستحقاق( فائدة دورية بمعدل محدد من القيمة االسمية )مبل - ب

ً ما تكون  ً ما تحمل قيمة اسمية, وغالبا يتم إثبات كل سند من السندات المصدرة بشهادة السند التي غالبا

دفعات الفائدة على السند نصف سنوية, بالرغم من أن معدل الفائدة على متن السند يُعبر عنها بمعدل 

 سنوي.

 

 : إصدارات السندات: 2 – 2

ً ما تتطلب األنظمة يترا ً مع إجراءات شكلية, وإجراءات قانونية, فغالبا فق إصدار السندات غالبا

الداخلية للشركات موافقة مجلس اإلدارة, وحملة األسهم, قبل إصدار قرض السندات أو إجراء أي دين 

)في سورية  طويل األجل, كما يتطلب األمر الحصول على موافقة الجهة المشرفة على عمل السوق المالية

حدد قانون الشركات في سورية تسمى هيئة األوراق واألسواق المالية السورية(. فعلى سبيل المثال, 

 شروط إصدار السندات بما يلي:

 أن يكون رأس مال الشركة مسدداً بالكامل. - أ

 أن ال يتجاوز القرض رأس مال الشركة. - ب

ية, وموافقة الهيئة غير العادية عند موافقة الهيئة العامة العادية عند إصدار سندات قروض عاد - ت

 إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم.

 الحصول على موافقة الوزارة وموافقة هيئة األوراق المالية. - ث
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ً ما يكون على الديون طويلة األجل الكثير من القيود والتعهدات من أجل حماية  من ناحية أخرى, غالبا

ه التعهدات وغيرها من الشروط التي تحكم عالقة المقرض المقرضين والمقترضين, وينص على هذ

 بالمقترض في عقد إصدار القرض أو السند التجاري, ويرافق إصدار السندات نوعان من الوثائق:

 :Bond Certificateشهادة السند  – 1

د الفوائد التي تمثل دليل ملكية الحقوق التي يتضمنها السند, وتتضمن معلومات محددة مثل: متى يتم سدا 

وأصل القرض, وكيف؟ وقد يكون السند مسجالً باسم صاحبه في دفاتر المنشأة, حيث يتم إرسال الفوائد 

الدورية له )سندات اسمية(, كما قد يكون السند لحامله, وهنا تكون الفوائد على شكل كوبونات يجب 

 تسليمها للمنشأة, أو إلى المصرف الذي يخدم القرض للحصول على قيمتها.

 :Indentureوثيقة )عقد( إصدار السند  – 2

وبين الدائنين  Bond Issuerوهي وثيقة تتضمن تفاصيل االتفاق بين المقترض )المنشأة المصدرة( 

Bond Holders:ًوتشمل بيانات هذه الوثيقة مثال , 

 سداد القرض. - أ

 معدل الفائدة. - ب

 شروط االستدعاء. - ت

 األمالك الموضوعة رهناً. - ث

قائم بإدارة اإلصدار وخدمته )قد يكون أحد المصارف, أو أحد األقسام داخل تحديد مسؤوليات ال - ج

 المنشأة(.

الشروط التي تقيد إدارة المنشأة, مثل: عدم السماح بإصدار ديون جديدة, قيود توزيعات األرباح,  - ح

 و تحديد حجم معين من رأس المال العامل لخدمة السيولة ... الخ.

        

 :Type and rating of bondsوتصنيفاتها  : أنواع السندات3 – 2

ً ألسس متنوعة, ونبين  هناك العديد من أنواع السندات في الواقع العملي, تختلف فيما بينها وفقا

 فيما يلي األنواع األكثر شيوعاً للسندات التي تصدرها منشآت األعمال:

 أوالً: السندات المضمونة والسندات غير المضمونة:
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ً يكون السند مضمون من خالل دعمه بنوع من أنواع الرهون, وتكون سندات الرهن  Secured bondا

مضمونة بأحقيتها بأصول عقارية, وقد تكون السندات مضمونة بضمانات إضافية, قد يكون الضمان 

 اإلضافي أوراقاً مالية )أسهم, سندات( لشركة أخرى.

أو  Unsecuredسندات غير مضمونة  ومن ناحية أخرى, تدعى السندات التي تكون غير مدعومة برهن

Debenture bond وهذا السندات باإلضافة إلى أنها غير مضمونة فإنها عالية المخاطرة, لذلك فهي ,

 تدفع معدل فائدة عالي, وتستخدم هذه السندات عادة لتمويل عملية شراء شركة بأموال مقترضة. 

 ندات القابلة لالستدعاء:ثانياً: السندات ذات األجل، السندات المتسلسلة، والس

, والسندات المصدرة بتواريخ Term Bondالسند الصادر بتاريخ استحقاق واحد يسمى سنداً ذا أجل 

استحقاق متسلسلة )أي التي يتم سداد أصل الدين الناشئ بسببها على دفعات ( تسمى السندات المتسلسلة 

Serial bonds. 

, فتعطي الحق لمصدرها باستدعائها وسحبها من Callable Bondsالسندات القابلة لالستدعاء أما 

التداول قبل تاريخ استحقاقها إذا وجد أن من مصلحته ذلك, كما هو الحال عند انخفاض معدالت الفائدة في 

 السوق عن الفائدة التي يدفعها على تلك السندات مع توافر المال الالزم الستدعاء تلك السندات.

 للتحويل ثالثاً: السندات القابلة

هي السندات التي يمكن تحويلها إلى أوراق مالية أخرى  Convertible Bonds السندات القابلة للتحويل

من األوراق التي تصدرها المنشأة خالل فترة محددة بعد اإلصدار. وعلى اعتبار أن عملية تحويل سندات 

 2008( لعام 3في سورية رقم ) إلى أسهم تمثل زيادة في رأس مال الشركة, فقد اشترط قانون الشركات

( من 129موافقة الهيئة العامة غير العادية على إصدار سندات القروض القابلة للتحويل, وورد في المادة )

 القانون المذكور يجوز للشركة إصدار سندات قروض قابلة للتحويل إلى أسهم وفق األحكام التالية:

اعد والشروط التي يتم على أساسها تحويل سندات القرض أن يتضمن قرار الهيئة غير العادية جميع القو

 إلى أسهم.

أن يبدي مالك السند رغبته بالتحويل في المواعيد التي تنص عليها شروط اإلصدار, وإذا لم يبِد رغبته 

 خالل هذه المدة فقد حقه في التحويل.

 المضمونة بالبضائع:رابعاً: السندات 

فهي سندات يمكن استردادها مقابل  Commodity backed bondsالسندات المضمونة بالبضائع 

بضائع, مثل براميل من النفط, أطنان من الفحم, أو مقابل أونصات من المعادن الثمينة. مثال على ذلك, أن 
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 50$ نقداً, أو مقابل 1000تبيع إحدى شركات التعدين إصدارين من السندات القابلة لالستدعاء إما مقابل 

ً أنها تحمل معدل فائدة محدودة قدره  أونصة من الفضة, أي منها األكبر قيمة بتاريخ االستحقاق, علما

%, وتتمثل المشكلة المحاسبية هنا في كيفية تقدير قيمة استحقاق تلك السندات )القيمة االسمية( 8.5

 $ لألونصة منذ اإلصدار. 40$ و 4خصوصاً أن أسعار الفضة تتباين بين 

 ة والسندات لحاملها:السندات االسمي خامساً:

هي السندات التي تصدر باسم مالكها, وتتطلب إلتمام عملية البيع  Registered Bondsالسندات االسمية 

 Bearer التنازل عن شهادة السند, وإصدار شهادة جديدة. ومن ناحية أخرى السندات بكوبون أو لحاملها

(Coupon) Bondsالكها, ويمكن تحويلها من مالك آلخر , هي السندات التي ال يسجل عليها اسم م

 بالتسليم واالستالم.

 

 ً  :: سندات الدخل وسندات اإليراداتسادسا

ال تدفع فائدة إال إذا كانت الشركة المصدرة شركة رابحة. أما سندات  Income Bondsسندات الدخل 

ددة, غالباً ما تصدر , فسميت هكذا ألن الفائدة عليها تدفع من مصادر إيراد محRevenue Bonds اإليراد

من قبل المطارات, منشآت المدارس, الهيئات الحكومية. وبالتالي فإن الفائدة على هذه السندات تدفع مع 

 اإليرادات المتحققة من هذه المنشآت.

 

 : إصدار السندات )عالوة أو خصم اإلصدار(:4 – 2

حد, فقد يحتاج األمر إلى مدة غالباً ال تتم عملية إصدار السندات وتسويقها للجمهور في وقت وا

ً إلى أشهر. وخالل الفترة بين إصدار السندات والحصول على  من الزمن, قد تصل إلى أسابيع, وأحيانا

الموافقات الالزمة, وبين تاريخ تسويقها وطرحها في السوق, يمكن أن تحدث مجموعة من التغيرات التي 

ألوضاع المالية للمنشأة المصدرة, أو قد تحدث تغيرات تؤثر في سعر بيع السند وفي تسويقه, فقد تتغير ا

 في السوق المالية.

يتم تحديد سعر وويجب األخذ بالحسبان أن السندات قدر تصدر بقيمتها االسمية أو بأكبر منها أو أقل منها. 

مشتري, بيع السندات استناداً للعديد من المحددات والمتغيرات, أبرزها: قوانين العرض والطلب للبائع وال

المخاطر ذات العالقة, وضع السوق, والوضع االقتصادي. ويعتمد مجتمع االستثمار على تقويم السندات 
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على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من االستثمار في هذه السندات, حيث تتكون 

 هذه القيمة من:

 مبلغ الفائدة النقدي المدفوع عن كل دورة. - أ

 مال السند )القيمة االسمية(. رأس - ب

 وهنا يجب توضيح أن هناك معدالن للفائدة, معدل الفائدة االسمي, ومعدل الفائدة الفعّال, كما يلي:

معدل الفائدة االسمي, هو المعدل الذي يكون مكتوب على شهادة السند, وتدفع على أساسه الفوائد  - أ

 الدورية لحملة السندات.

الحقيقي, هو معدل الفائدة على استثمار مكافئ في تاريخ إصدار السندات معدل الفائدة الفعّال أو  - ب

 )معدل الفائدة في السوق(.

% تدفع سنوياً, ويكون معدل 10ل.س. بمعدل فائدة  500000مثالً: قد تصدر الشركة سندات قرض بمبلغ 

 %. في هذه الحالة:12الفائدة الفعّال 

%, بالتالي الفائدة الدورية التي تدفعها المنشأة سنوياً 10و معدل الفائدة االسمي المكتوب على السند ه

 ل.س. 50000% = 10×  500000لحملة السندات = 

%, وهذا المعدل يؤخذ بالحسبان عند تحديد سعر إصدار السندات كما سنرى في  12معدل الفائدة الفعّال 

 الشرح اآلتي.

معدل الفائدة االسمي أكبر أو أقل من معدل الفائدة  ولتحديد سعر إصدار السندات يؤخذ بالحسبان ما إذا كان

 الفعّال أو مساوياً له, كما يلي:

إذا كان معدل الفائدة الفعّال = معدل الفائدة االسمي, فهنا يتم إصدار السندات بقيمتها االسمية, أي  - أ

نه ل.س في المثال السابق, وهو المبلغ الذي يحّصل من مشتري السندات, كما أ 500000بمبلغ 

 المبلغ الذي سترده الشركة لهم عند استحقاق السندات.

إذا كان معدل الفائدة الفعّال أكبر من معدل الفائدة االسمي, مثالً إذا كان معدل الفائدة الفعّال  - ب

%, 12%, هذا يعني أن المستثمرين يمكنهم شراء سندات أخرى تحقق فائدة 10%, واالسمي 12

السندات التي أصدرتها الشركة يتم إصدارها بسعر أقل من  لذلك وحتى يتم تشجيعهم على شراء

ل.س, والفرق بين القيمة االسمية  465000قيمتها االسمية, هنا مثالً قد يتم إصدار السندات بمبلغ 

ل.س يسمى  35000ل.س وهو  465000ل.س وسعر إصدارها البالغ  500000للسندات البالغة 

ل.س للحصول على السندات  465000ثمر مبلغ خصم إصدار. بكلمات أخرى: سيدفع المست
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×  500000ل.س, ولكن الفائدة الدورية التي يحصل عليها تبلغ  500000ويحصل على مبلغ 

 ل.س. %50000 = 10

إذا كان معدل الفائدة الفعّال أقل من معدل الفائدة االسمي, مثالً إذا كان معدل الفائدة الفعّال )في  - ت

%, هنا يتم إصدار السندات بعالوة إصدار أي بمبلغ 10ئدة االسمي %, ومعدل الفا8السوق( يبلغ 

ل.س, بالتالي الفرق بين القيمة االسمية  524000أكبر من القيمة االسمية ولنفرض مثالُ أنه 

ل.س يمثل  24000ل.س وهو  524000ل.س. وسعر إصدار السندات البالغ  500000البالغة 

 عالوة إصدار.

 

 وة إصدار وال خصم إصدار(:( )ال يوجد عال1مثال )

% 10%, بمعدل فائدة 100ل.س بـ  350000أصدرت إحدى الشركات قرض سندات قيمته االسمية 

 %, والمطلوب:10علماً أن معدل الفائدة الفعّال يبلغ سنوياً 

 تحديد سعر إصدار قرض السندات. - أ

 تحديد مبلغ الفائدة النقدية المدفوعة كل دورة لحملة السندات: - ب

 الحل:

%, بالتالي ال يوجد خصم إصدار وال عالوة 10الما أن معدل الفائدة االسمي = معدل الفائدة الفعّال = ط

 إصدار. 

 ل.س. 350000سعر إصدار السندات  –أ 

 الفائدة النقدية المدفوعة كل دورة = –ب 

 معدل الفائدة االسمي × القيمة االسمية لقرض السندات 

 ل.س. %35000 =  10×  350000= 

 

 ( )عالوة إصدار(:2مثال )

% 10%, أي بزيادة قدرها 110ل.س بـ  600000أصدرت إحدى الشركات قرض سندات قيمته االسمية 

 %, والمطلوب:8علماً أن معدل الفائدة الفعّال يبلغ سنوياً % 9عن قيمته االسمية بمعدل فائدة 

 تحديد سعر إصدار قرض السندات. - أ

 تحديد عالوة أو خصم اإلصدار. - ب
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 .المدفوعة كل دورة لحملة السندات د مبلغ الفائدة النقديةتحدي - ت

 الحل:

 ل.س. 660000% = 110×  600000سعر إصدار السندات =  –أ 

 قيمتها االسمية  –عالوة اإلصدار = سعر اإلصدار للسندات  –ب 

 ل.س. 60000=  600000 – 660000= 

 الفائدة النقدية المدفوعة كل دورة = –ج 

 معدل الفائدة االسمي × لقرض السندات القيمة االسمية 

 ل.س. %54000 =  9×  600000= 

 

 (: خصم إصدار:3مثال )

% 3%, أي بانخفاض قدره 97ل.س بـ  500000أصدرت إحدى الشركات قرض سندات قيمته االسمية 

 %, والمطلوب:14% علماً أن معدل الفائدة الفعّال يبلغ 12عن قيمتها االسمية, وذلك بمعدل فائدة 

 تحديد سعر إصدار قرض السندات. - أ

 تحديد عالوة أو خصم اإلصدار. - ب

 تحديد مبلغ الفائدة النقدية المدفوعة كل دورة لحملة السندات: - ت

 الحل:

 طالما أن سعر إصدار السندات أقل من قيمتها االسمية, بالتالي يكون ليدنا خصم إصدار

 ل.س. 485000% = 97×  500000سعر إصدار السندات =  –أ 

 سعر إصدار السندات  –خصم اإلصدار = القيمة االسمية للسندات  –ب 

 ل.س. 15000=  485000 – 500000= 

 الفائدة النقدية المدفوعة كل دورة = –ج 

 معدل الفائدة االسمي × القيمة االسمية لقرض السندات 

 ل.س. %60000 =  12×  5000000= 

 

 ة للسندات(:: تحديد سعر إصدار السندات )القيمة الحالي5 – 2
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القضية الرئيسية هنا هي إذن تحديد سعر إصدار السندات إذا كان معدل الفائدة االسمي مختلف عن معدل 

الفائدة الفعّال, حيث يحدد سعر إصدار السندات بناء على القيمة الحالية لقرض السندات المكونة من 

 دورية. حيث أن:مجموع القيمة الحالية لمبلغ القرض والقيمة الحالية للفوائد ال

سعر إصدار السندات )قيمتها الحالية( = القيمة الحالية لمبلغ القرض + القيمة الحالية لمبلغ الفوائد 

 الدورية المدفوعة

 

 لتوضيح نتناول المثال التالي:لو

 مثال:  

ً لمدة 10ل.س بمعدل فائدة سنوية  400000أصدرت إحدى المنشآت سندات بقيمة   6% تدفع سنويا

 %. 12, وفي تاريخ اإلصدار كانت الفائدة في السوق على سندات مماثلة سنوات

في هذه الحالة  يكون سعر إصدار قرض السندات يساوي مجموع القيمة الحالية لمبلغ القرض مضافاً إليه 

 القيمة الحالية لجملة دفعات الفائدة الدورية. أي أن:

 سعر إصدار السندات )القيمة الحالية للسندات( =

 قيمة الحالية لمبلغ القرض + القيمة الحالية لمبلغ الفوائد الدورية المدفوعة على السنداتال

 ولتحديد سعر إصدار السندات يتم إذن ما يلي:

 حساب القيمة الحالية لمبلغ قرض السندات: – 1

لم معامل القيمة الحالية لمبلغ يدفع أو يست× القيمة الحالية لمبلغ القرض = قيمة قرض السندات 

 بعد عدد من السنوات )فترة القرض( عند معدل فائدة محدد

 القيمة الحالية للفوائد: – 2 

معامل القيمة الحالية لمبلغ × القيمة الحالية لجملة دفعات الفائدة = الفائدة المدفوعة نقدا كل دورة 

 يدفع أو يستلم دورياً عند معدل فائدة محدد ولعدد من الدورات 

 

 الية لمبلغ القرض:القيمة الح – 1

ً بمعدل  تحسب القيمة الحالية لمبلغ القرض من خالل استخدام معادلة القيمة الحالية لمبلغ واحد مخصوما

 فائدة سوقي ولعدة دورات وهي: 
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يدفع بعد عدد من  أوواحد يستلم معامل القيمة الحالية لمبلغ × القيمة الحالية لمبلغ القرض = مبلغ القرض 

 .الفترات

 معامل القيمة الحالية× الحالية لمبلغ القرض = مبلغ القرض  القيمة

 

ويمكن الحصول على معامل القيمة الحالية لمبلغ واحد يستلم أو يدفع بعد عدد من الدورات من جداول 

سنوات  6]معامل القيمة الحالية لمبلغ يدفع وأ يستلم بعد  0.50663القيمة الحالية, ويبلغ في المثال السابق 

 %[. 12عدل فائدة عند م

 بالتالي تكون القيمة الحالية لمبلغ القرض تساوي:

 ل.س 101326= 0.50663×  200000

 

أو يحسب معامل القيمة الحالية معامل القيمة الحالية لمبلغ واحد يستلم أو يدفع بعد عدد من الدورات من  

 خالل العالقة التالية:

                                                                                   1 

 ــــــــــــــــــــ = معامل القيمة الحالية لمبلغ يدفع أو يستلم بعد عدد من الدورات 

+ع(1)                                                                              
 ن

 حيث أن:

 ع : معدل الفائدة .

 فع الفائدة.ن : عدد دورات د

 بالتالي تكون القيمة الحالية لمبلغ القرض تساوي:

                                                      1 

 ــــــــــــــــــــ× القيمة الحالية لمبلغ القرض = المبلغ 

+ع(1)                                                   
ن

 

 

 ية لقرض السندات في المثال السابق = وبالتالي فالقيمة الحال

                          1 

 ل.س 101326= 0.50663×  200000ـــــ = ـــــــــــــ×  200000=  

         (1+0.12)
6
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 ة:القيمة الحالية لجملة دفعات الفائد – 2

ً تساوي القيمة الحالية لجملة دفعات الفائدة = الفائدة النقدية المدفوعة د معامل القيمة الحالية لمبلغ × وريا

 دورات في هذا المثال(  6يستلم أو يدفع دورياً لعدد من الفترات )

 أيضاً يمكن الحصول على معامل القيمة الحالية وفق طريقتين:

إذ يمكن الحصول على معامل القيمة الحالية من خالل جداول القيمة الحالية, ووفق هذا المثال, يكون 

ً لعدد من الدورات تبلغ  مطلوب معامل دورات, وهو يساوي  6القيمة الحالية لمبلغ يدفع أو يستلم دوريا

 , بالتالي:4.11141

 4.11141× القيمة الحالية لجملة مدفوعات الفائدة = الفائدة النقدية المدفوعة دورياً 

 . ل.س 82228.2=  4.11141×  20000 =

 يستلم أو يدفع دورياً من خالل العالقة التالية:أو يمكن حساب معامل القيمة الحالية لمبلغ 

                                                                                         1                                                                                                                                                                   

 ـــــــــــــــ  - 1                                                                               

+ ع(1)                                                                                      
 ن

ــــــــــــــــــــــــــــــــ×  لجملة دفعات الفائدة = الفائدة المدفوعة نقداً  القيمة الحالية  – 2
 

 ع                                                                                         

 دورات, يكون لدينا: 6%( ون= 12) 0.12وبالتطبيق على المثال الحالي, حيث أن: ع = 

                                                                                  1 

 ــــــــــــــــــــ - 1                                                                     

                                                                            (1 +0.12)
6 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×   20000القيمة الحالية لجملة دفعات الفائدة =       
 

                                                                               0.12 

 

 ل.س. 82228.2=  4.11141×  20000= 

 

 القيمة الحالية لقرض السندات: – 3

 ذه القيمة مجموع القيمة الحالية لكل من مبلغ القرض والفوائد المدفوعة دورياً وتساوي:تساوي ه

 

 



36 
 

 ل.س البيــــــــــــــــان

 101326 القيمة الحالية لمبلغ القرض

  ً  82228.2 + القيمة الحالية لجملة مدفوعات الفائدة دوريا

 = القيمة الحالية لقرض السندات

 ت)سعر إصدار أو بيع السندا

183554.2 

 

ل.س وسعر إصدارها أو بيعها )قيمتها الحالية(  200000ووفق هذا المثال, تبلغ القيمة االسمية للسندات 

سوف تباع هذه السندات بخصم  ,ل.س, أي أن سعر اإلصدار أقل من القيمة االسمية, بالتالي 183554.2

 ل.س(. 183554.2 – 200000ل.س ) 16445.8إصدار قدره 

يتم وضع السعر الذي تباع به السندات نسبة مئوية من قيمتها االسمية, مثالً, عندما تبيع المنشأة  وغالباً ما

% من القيمة االسمية للسندات )إذا كانت القيمة 103%, فهذا يعني أن المنشأة حصلت على 103السند بـ 

ذا كان سعر البيع ل.س(. وبالمقابل إ 154500, ل.س فستحصل المنشأة على 150000االسمية للسندات 

 % من القيمة االسمية. 97ل.س, فإنه يمكن القول إن سعر السندات يمثل  145500

 

 (: تحديد القيمة الحالية لقرض السندات )سعر اإلصدار(:1مثال )

% 10ل.س وتحمل معدل فائدة اسمي  500000أصدرت شرق الشرق سندات قرض قيمتها االسمية تبلغ 

 %. 8دل الفائدة الفعّال في السوق بتاريخ إصدار السندات يبلغ سنوات, علما أن مع 6لمدة 

 إذا علمت ما يلي:

 0.63017% هو: 8سنوات عند معدل فائدة فعّال  6معامل القيمة الحالية لمبلغ واحد يستلم أو يدفع بعد  –أ 

 4.62288% هو: 8ال دورات عند معدل فائدة فعّ  3معامل القيمة الحالية لجملة دفعات دورية متساوية لمدة  –ب 

  هنا:

طالما أن معدل الفائدة االسمي أقل من معدل الفائدة الفعّال, فإن السندات تصدر بعالوة إصدار, أي أن  – 1

سعر إصدار السندات )أو قيمتها الحالية( أكبر من قيمتها االسمية )المبلغ المسجل على السندات والذي 

 سيتم دفعه لحملة السندات عند استحقاقها(.

 معدل الفائدة االسمي× الفائدة النقدية المدفوعة كل دورة = القيمة االسمية لقرض السندات  – 2

 ل.س. %50000 = 10×  500000= 
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لتحديد القيمة الحالية لقرض السندات يجب تحديد القيمة الحالية لمبلغ القرض والقيمة الحالية للفوائد  – 3

 المدفوعة دورياً:

يستلم أو معامل القيمة الحالية لمبلغ واحد × بلغ القرض = قيمة مبلغ القرض )االسمية( القيمة الحالية لم –أ 

 %.8سنوات عند معدل فائدة فعّال  6يدفع بعد 

 ل.س. 315085=  0.63017×  500000= 

لية معامل القيمة الحا× القيمة الحالية لجملة مدفوعات الفائدة = مبلغ الفائدة النقدية المدفوعة كل دورة  –ب 

 %8دورات عند معدل فائدة فعّال  3لجملة دفعات دورية متساوية لمدة 

 ل.س. 231144=  4.62288×  50000= 

 بناء عليه تكون القيمة الحالية لقرض السندات كما يلي:

 ل.س. البيـــــــــــــــــــان

 315085 القيمة الحالية لمبلغ القرض

ً يضاف: القيمة الحالية لجملة الفوائد الم  231144 دفوعة دويا

 546229 = القيمة الحالية لقرض السندات

 

 القيمة االسمية لقرض السندات –عالوة اإلصدار = القيمة الحالية لقرض السندات )سعر بيعها( 

 ل.س. 46229=  500000 – 546229

 (:2مثال )

 400000االسمية علماً أن قيمتها  %110سندات القرض بـ  1/1/2013في  شركة الفيحاءأصدرت إحدى 

من كل  1/1% مستحقة الدفع في 10ل.س(. تحمل فائدة معدلها السنوي  400000% من  110ل.س )

%(.8سنوات )علماً أن معدل الفائدة السنوي في السوق عن السندات المماثلة هو  خمسعام ولمدّةَ   

 بناء على هذه المعلومات:

 يبلغ سعر إصدار سندات القرض: – 1

A. 400000 .ل.س 

B. 440000 .ل.س 

C. 360000 .ل.س 

D. 500000 .ل.س 

 بالعودة إلى بيانات شركة السعادة, كم يبلغ عالوة )أو خصم( اإلصدار: – 2
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A. 40000 .ل.س 

B. 20000 .ل.س 

C. 50000 .ل.س 

D. 15000 .ل.س 

 بالعودة إلى بيانات شركة السعادة, كم تبلغ الفائدة النقدية الدورية: – 3

A. 40000 .ل.س 

B. 30000 .ل.س 

C. 18000 .ل.س 

D. 22000 .ل.س 

ً بموجب  – 4 بالعودة إلى بيانات شركة السعادة, كم يبلغ المستنفذ مع عالوة )أو خصم( اإلصدار سنويا

 القسط الثابت:

A. 7500 .ل.س 

B. 10000 .ل.س 

C. 8000 .ل.س 

D. 4000 .ل.س 

 

 : المعالجة المحاسبية إلصدار السندات:6 – 2

 أوالً: السندات المصدرة بالقيمة االسمية:

 Bonds issued at par onالحالة بقيمتها االسمية وبتاريخ الفائدة  تصدر السندات في هذه 

interest date , حيث يتوافق تاريخ استحقاق الفائدة مع السنة المالية للمنشأة, مثالً سندات مصدرة بقيمة

 كما تدفع في نفس التاريخ. 31/12وبفائدة سنوية, في هذه الحالة تستحق الفوائد في  1/1اسمية في 

 :مثال 

ل.س, يحمل فائدة  1000000قرض سندات قيمته االسمية  1/1/2009أصدرت إحدى المنشآت في 

من كل عام, ولمدّةَ عشر سنين )علماً أن معدل الفائدة  1/7و 1/1%, مستحقة الدفع في 10معدلها السنوي 

 %(.10السنوي في السوق عن السندات المماثلة هو 

 دات والفائدة كما يلي:تكون المعالجة المحاسبية إلصدار السن
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 إثبات إصدار السندات بقيمتها االسمية: – 1

 

1000000 

 

 

1000000 

1/1/2009 

 من حـ/ النقدية

 إلى حـ/ سندات القرض              

 إصدار سندات قرض بقيمتها االسمية           

 

سنوية األولى للفائدةالإثبات الدفعة نصف  –2
 (1)

: 

 ل.س: 50000[ = 12÷  6% × 10×1000000تساوي هذه الدفعة ]

 

50000 

 

 

50000 

1/1/2009 

 من حـ/مصروف الفائدة على السندات

 إلى حـ/النقدية 

 إثبات مدفوعات الدفعة األولى للفائدة

 

 )نهاية العام(: 31/12/2009إثبات مصروف الفائدة المستحقة في  – 3

50000  

50000 

 من حـ/مصروف الفائدة على السندات

 لى حـ/الفائدة  المستحقة على السنداتإ        

 إثبات استحقاق الدفعة الثانية من الفائدة على السندات

 

 حـ/ ملخص الدخل: في كلها )السنة األولى( ومن ثم إقفال مصروف الفائدة عن الفترة

 

100000 

 

 

100000 

31/12/2009 

 من حـ/ ملخص الدخل

 إلى حـ/مصروف الفائدة على السندات       

 ل إيرادات الدورة بمصروف الفائدةتحمي

 

 ثانياً: السندات المصدرة بخصم إصدار:

 Bonds issued at discount on interest dateبتاريخ الفائدة إصدار السندات المصدرة بخصم      

من معدل الفائدة  قلي أهي سندات مصدرة بسعر أقل من قيمتها االسمية, حيث يكون معدل الفائدة االسم

                                                           

%  7.5ة اليت حتتجز من املنبع وتدفعها الشركة إىل الدوائر املالية ومقدارها تداولبة ريع رؤوس األموال املالبد من اإلشارة هنا إىل أنه يستحق على هذه الفوائد ضريبة تسمى ضري -1
 من مبلغ الفائدة.
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سوق, وبالتالي يكون لدينا خصم إصدار يتم إثباتها في الدفاتر المحاسبية على أساس الفرق بين سعر في ال

اإلصدار والقيمة االسمية للسندات. كما أن استحقاق الفائدة يتوافق مع السنة المالية للمنشأة, بحيث تستحق 

 في نهاية الفترة المالية. 

ً للفرق بين سعر  اإلصدار والقيمة االسمية للسندات, ويثبت عند  يكون خصم اإلصدار مساويا

 إصدار السندات على أنه حساباً ذا طبيعة مدينة, بحيث يتم إثبات النقدية المتحصلة فقط من المقرضين. 

 مثال:  

ل.س  500000علماً أن قيمتها االسمية  %94سندات القرض بـ  1/1/2009أصدرت إحدى المنشآت في 

من كل عام  1/7و 1/1% مستحقة الدفع في 10مل فائدة معدلها السنوي ل.س(. تح 500000% من  94)

 %(.12ولمدّةَ عشر سنوات )علماً أن معدل الفائدة السنوي في السوق عن السندات المماثلة هو 

(, بحيث أن المنشأة تستلم هذا 0.94×  500000ل.س ) 470000في هذه الحالة يكون سعر اإلصدار 

 يتم إثبات إصدار السندات بالقيد التالي:المبلغ من المستثمرين, و

 

 

470000 

30000 

 

 

 

 

500000 

1/1/2009 

 من المذكورين

 حـ/ النقدية 

 حـ/ خصم اإلصدار

 إلى حـ/سندات القرض المستحقة 

 إصدار السندات بخصم إصدار                   

 

لها مصدر السند مسبقاً(, يتم وبما أن لخصم اإلصدار عالقة بالفائدة على السندات )حيث هي فائدة تحم

استنفاذ خصم اإلصدار وتحميله على مصروف الفائدة على مدى الدورات التي يبقى فيها القرض متداوالً. 

وهناك طريقتان الستنفاذ خصم اإلصدار, إما على أساس استنفاذ مبلغ ثابت سنوياً من خصم اإلصدار, أو 

ريقة الفائدة الفعالية, وسنتعرض فيما يلي إلى طريقة ما يعرف بطريقة القسط الثابت, أو على أساس ط

 القسط الثابت على أن نتعرض لطريقة الفائدة الفعالة الحقاً.

الستنفاذ خصم اإلصدار, يكون المبلغ المستنفذ من هذا الخصم ثابتاً سنوياً. ففي  وفق طريقة القسط الثابت

عشر سنوات, بالتالي فإن المبلغ المستنفذ  ل.س ومدة القرض 30000المثال السابق يبلغ خصم اإلصدار 

 . ويثبت ذلك محاسبياً من خالل القيد التالي:ل.س 1500وعن نصف سنة  ل.س 3000سنوياً يساوي 
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26,500

  

 

 

 

25,000 

1,500 

1/7/2009 

 مصروف الفائدة على سندات القرض من حـ/

 مذكورينإلى                       

 ية(حـ/ النقدية )الفائدة النقد

 حـ/خصم إصدار السندات

 إثبات استنفاذ خصم اإلصدار وتحميله للفائدة              

 

26,500

  

 

 

 

25,000 

1,500 

31/12/2009 

 مصروف الفائدة على سندات القرض من حـ/

 مذكورينإلى                       

 حـ/ الفائدة المستحقة على السندات )الفائدة النقدية(

 نداتحـ/خصم إصدار الس

 إثبات استنفاذ خصم اإلصدار وتحميله للفائدة              

 

53,000 

 

 

53,000 

31/12/2009 

 من حـ/ ملخص الدخل

 إلى حـ/ مصروف الفائدة على السندات          

 2009إقفال مصروف الفائدة عن عام         

 

مستنفذ من هذا الخصم عن ل.س بعد إثبات ال 27000يكون رصيد خصم اإلصدار  2009في نهاية عام 

 .2009عام 

ويختلف المبلغ المستنفذ من خصم اإلصدار إذا لم يكن هناك توافق بين تاريخ إصدار السندات, وتاريخ 

السنة المالية, بحيث يحّمل على حـ/ ملخص الدخل ما يخص العام, فإذ فرضنا أن قرض السندات أصدر 

×  3000ل.س ) 1000يبلغ  2009من الخصم عن عام  في هذه الحالة فإن المستنفذ 1/9/2009بتاريخ 

4/12.) 

 500000, وتساوي 31/12/2009وفي هذه الحالة يتم إثبات مصروف فائدة مستحقة عن أربعة أشهر في 

ل.س, ويتم إثبات مصروف الفائدة المستحقة والمستنفذ من خصم اإلصدار  15000=  4/12×  0.09× 

 ( كما يلي:2009)ما يخص عام 
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16000 

 

 

 

15000 

1000 

31/12/2009 

 لفائدة على السنداتمصروف ا من حـ/

 إلى المذكورين                 

 الفائدة المستحقة على السندات حـ/                

 حـ/خصم إصدار السندات                 

 تسجيل الفائدة المستحقة والمستنفذ من خصم اإلصدار

16000  

16000 

 بتاريخه

 لخص الدخلمن حـ/ م

 الفائدة على السنداتمصروف  إلى حـ/                   

 تحميل ملخص الدخل بصروف الفائدة على السندات

 

 بعالوة اإلصدار ةثالثاً: السندات المصدر

يكون لدينا عالوة إصدار عندما تصدر السندات بسعر أكبر من قيمتها االسمية, وفي هذه الحالة  

مي أكبر من معدل الفائدة في السوق. فإذ فرضنا أن المنشأة أصدرت السندات في يكون معدل الفائدة االس

من كل عام,  1/7و 1/1% تدفع في  10%(, بمعدل فائدة اسمي  104×  500000) 104المثال السابق بـ

 %.8سنوات, علماً أن معدل الفائدة في السوق على سندات مماثلة يبلغ  10ولمدة 

(, وتكون عالوة 1.04×  500000ل.س ) 520000نشأة من إصدار السندات في هذه الحالة تستلم الم

 (. 500000 – 520000ل.س ) 20000اإلصدار تساوي 

 وتكون القيود المحاسبية إلصدار السندات وإثبات مصروف الفائدة كما يلي:

 

520000 

 

 

 

500000 

20000 

            1/1/2009 

 من حـ/النقدية

 نإلى المذكوري           

 حـ/ سندات قرض مستحقة           

 حـ/ عالوة إصدار سندات قرض           

 %104إثبات إصدار سندات قرض بـ 

 

من فترة قرض السندات, يتم إثبات استنفاذ عالوة اإلصدار بموجب القسط  بتاريخ استنحقاق الفوائدو

 50000الفائدة النقدية تبلغ علماً أن , ل.س عن ستة شهور 1000عن السنة و ل.س 2000الثابت بمبلغ 

 كما يلي:ل.س كل فترة )تدفع الفائدة مرتين في السنة(  25000ل.س كل سنة و
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24000 

1000 

 

 

 

25000 

1/7/2009 

 مذكورينمن 

 حـ/ مصروف الفائدة على السندات

 حـ/ عالوة اإلصدار 

 النقديةإلى حـ/                

 نفذ من عالوة اإلصدارمع الجزء المست النقديةإثبات الفائدة    

 

24000 

1000 

 

 

 

25000 

31/12/2009 

 مذكورينمن 

 حـ/ مصروف الفائدة على السندات

 حـ/ عالوة اإلصدار 

 إلى حـ/ الفائدة المستحقة على السندات               

 إثبات الفائدة المستحقة مع الجزء المستنفذ من عالوة اإلصدار   

48000  

48000 

 بتاريخه

 ملخص الدخلمن حـ/ 

 الفائدة على السنداتمصروف  إلى حـ/                   

 تحميل ملخص الدخل بصروف الفائدة على السندات

 

نالحظ أن الفائدة على السندات تزداد بالمستنفذ من خصم اإلصدار, وتنقص بالمستنفذ من عالوة اإلصدار. 

تاريخ محدد وبسعر محدد, وهكذا يمكن أن وبعض السندات تكون قابلة لالستدعاء من قبل المصدر بعد 

يكون لدى الشركة المصدرة فرصة لتخفيض ديونها, أو الحصول على مزايا فائدة أقل. وسواًء أكانت 

السندات قابلة لالستدعاء أم غير قابلة لالستدعاء, فإنه يجب استنفاذ خصم اإلصدار أو عالوة اإلصدار 

 قاق ألن االستدعاء المبكر ليس مؤكداً. على مدى عمر القرض أي إلى تاريخ االستح

 

 السندات المصدرة بين تواريخ استحقاق الفائدة:

ً لتواريخ محددة بعقد إصدار   يتم دفع الفائدة على السندات بشكل نصف سنوي غالباً, ووفقا

ندات السندات. إال أنه قد يتم إصدار السندات بتواريخ غير تواريخ استحقاق الفائدة, فتعرف عندئذ بالس

, مثالً سندات تحمل Bonds issued between interest dates المصدرة بين تواريخ استحقاق الفائدة 

وفي هذه الحالة من كل عام.  1/7و 1/1, بينما تستحق الفائدة في 1/4, وتم بيعها في 1/1تاريخ إصدار في 

ستحق بموجبه دفع الفائدة وحتى سيقوم المقرض أو مصدر السندات بدفع الفائدة المستحقة من آخر تاريخ ا

 تاريخ اإلصدار.
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ً بدفع الجزء من الفائدة المستحق عن الفترة )األشهر( المنقضية بين آخر  ويقوم مشتري السندات مسبقا

تاريخ استحق بموجبه دفع الفائدة عن السندات و تاريخ بيعها, بحيث يحصل حملة السندات عند استحقاق 

ً في  1/4/2009تة أشهر. مثالً إذا تم بيع السندات في الفائدة على مبلغ مستحق عن س بفائدة تدفع دوريا

ستقوم المنشأة المصدرة بدفع فوائد عن ستة أشهر, إال أن المدة  1/7, ففي 1/7/2009و 1/1/2009

ً هي  (, وبالتالي يتم تحصيل 1/7حتى  1/4شهور )من  3الفعلية بين تاريخ السندات وتاريخ بيعها فعليا

فائدة عن  1/7(, بحيث يدفع للمشتري في 1/4حتى  1/1عن الثالثة أشهر األولى من المشتري )من الفائدة 

 ستة أشهر.

تم طرحها وبيعها إلى  1/1/2009بفرض أن إحدى المنشآت أصدرت سندات قرض مؤرخة في :  مثال 

%  9سنوية  سنوات, بفائدة 5ل.س, ولمدة  400000بقيمتها االسمية البالغة  1/6/2009الجمهور في 

 من كل عام. 1/7و 1/1تدفع في 

حتى  1/1/2009( يتم تحصيل فائدة عن خمسة أشهر من 1/6في هذه الحالة, وفي تاريخ إصدار السندات )

ل.س, ويتم إثبات إصدار السندات وتحصيل  15000( = 5/12×  0.09×  400000وتبلغ ) 1/6/2009

 الفائدة مسبقاً كما يلي:

 

415000 

 

 

 

 

400000 

15000 

1/6/2009 

 من حـ/ النقدية

 إلى المذكورين 

 حـ/ سندات قرض مستحقة             

 حـ/ مصروف الفائدة على السندات 

إصدار سندات قرض بالقيمة االسمية بين تواريخ 

استحقاق الفائدة
(1 )

. 

 

 18000 سيحصل حملة السندات على فائدة عن ستة أشهر قدرها 1/7/2009وفي تاريخ استحقاق الفائدة 

 يتم إثبات دفع الفائدة لحملة السندات كما يلي: 1/7/2009ل.س. ففي 

                                                           
(

1
 )ميكن جعل حساب فائدة السندات املستحقة دائناً عوضاً عن جعل حساب مصروف الفائدة على السندات دائن(.مالحظة : ( 
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18000 

 

 

18000 

1/7/2009 

 من حـ/ مصروف الفائدة على السندات

 إلى حـ/ النقدية 

 إثبات مدفوعات الفائدة عن ستة أشهر

 

و مقدار (, وه15000 – 18000ل.س ) 3000يبلغ  1/7/2009وبناًء عليه رصيد مصروف الفائدة في 

(, حيث يكون حـ/ مصروف 1/12×  0.09×  400000مصروف الفائدة الذي تحملته المنشاة المصدرة )

 الفائدة كما يلي:

 حـ/ مصروف الفائدة على السندات

 البيــــان ل.س البيـــان ل.س

 1/6من حـ/ النقدية  15000 1/7إلى حـ/ النقدية  18000

 1/7/2009رصيد  3000  

18000  18000  

 

ل.س باعتباره مصروف فائدة إليراداتها عند إعداد حساباتها  3000تقوم المنشأة المصدرة بتحميل المبلغ 

 إذا كانت تعد حساباتها كل ستة أشهر بالقيد المحاسبي التالي: 30/6الختامية في 

 من حـ/ ملخص الدخل    3000

 إلى حـ/ مصروف الفائدة على السندات 3000 

 

سندات القرض بين تواريخ استحقاق الفائدة بخصم إصدار أو عالوة إصدار, يجب األخذ  وإذا تم إصدار

 بالحسبان استهالك الخصم أو العالوة من تاريخ بيع السندات, وليس من تاريخ إصداره. 

ل.س(, ففي  24000%, )عالوة اإلصدار تساوي  106بفرض أن السندات في المثال السابق أصدرت بـ 

 كما يلي: 2009/ 1/6إثبات إصدار قرض السندات والفائدة المحصلة في  هذه الحالة يتم
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439000 

 

 

 

400000 

24000 

15000 

1/6/2009 

 من حـ/ النقدية

 إلى المذكورين 

 حـ/ سندات القرض المستحقة 

 حـ/عالوة اإلصدار للسندات        

 حـ/ مصروف الفائدة على السندات        

 تواريخ استحقاق الفائدة إصدار سندات قرض بعالوة بين

 

, 1/1/2009وليس من تاريخ إصدارها  1/6/2009ويتم استنفاذ عالوة اإلصدار من تاريخ بيع السندات 

ل.س )بموجب القسط الثابت الستنفاذ  400وبناًء عليه يكون مبلغ عالوة اإلصدار المستنفذ عن شهر واحد 

×  4800(,  بالتالي المستنفذ عن الفترة = ]سنوات 5÷  24000ل.س ) 4800العالوة, القسط السنوي 

(1/12.]) 

ل.س  2800نهاية السنة يكون المبلغ المستنفذ من العالوة  إذا كانت الشركة تعد حساباتها الختامية في

[. ويكون القيد المحاسبي الستنفاذ 12( ÷ 31/12حتى  1/5شهور )من  7× ل.س  4800]القسط السنوي 

 العالوة كما يلي:

 ن حـ/ عالوة إصدارم  2800

 إلى حـ/ الفائدة على سندات القرض  2800 

استنفاذ عالوة إصدار عن سبعة أشهر خالل العام األول من عمر   

 القرض

 

2800 

 

 

2800 

31/12/2009 

 من حـ/ عالوة إصدار

 إلى حـ/ الفائدة على سندات القرض 

ر استنفاذ عالوة إصدار عن سبعة أشهر خالل العام األول من عم

 القرض
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 :Effective interest Methodطريقة الفائدة الفعالة الستنفاذ خصم اإلصدار أو عالوته 

تعرضنا خالل الفقرات السابقة الستنفاذ خصم أو عالوة اإلصدار بموجب طريقة القسط الثابت,  

ناك طريقة حيث يتم توزيع مقدار العالوة أو الخصم على فترات قرض السندات بشكل متساٍو, إال أنه ه

 أخرى الستنفاذ عالوة أو خصم اإلصدار تعرف بطريقة أو أسلوب الفائدة الفعالة, أو أسلوب القيمة الحالية. 

ويأخذ أسلوب الفائدة الفعالة في حسبانه نوعين من معدالت الفائدة, ونوعين من القيم لقرض السندات, فهو 

إضافة إلى معدل الفائدة االسمي, أو المعدل المحدد  يأخذ بمعدل الفائدة الفعال أو معدل الفائدة في السوق

 على متن السندات, كما يأخذ بالقيمة االسمية للسندات إضافة إلى قيمتها التحميلية, كما يلي:

حساب مصروف الفائدة على السندات التي تساوي حاصل ضرب القيمة التحميلية– 1
(1)

للسندات في بداية  

 عالة )السوقيّة(. بحيث أن:الفترة الزمنية في الفائدة الف

 معدل الفائدة الفعالة× مصروف الفائدة على السندات= القيمة التحميلية للسندات 

حساب الفائدة النقدية المدفوعة على السندات, والتي تساوي حاصل ضرب القيمة االسمية للسندات – 2

 بمعدل الفائدة االسمي المحدد على متن السند, بحيث إن:

 معدل الفائدة االسمي× فوعة نقداً = القيمة االسمية للسندات الفائدة المد

تحديد المستنفذ من العالوة أو الخصم, على أساس الفرق بين مصروف الفائدة )التي كان يجب دفعها(  – 3

 مع مصروف الفائدة المدفوعة فعالً, بحيث أن:

 فائدة المدفوعة نقداً ال –المستنفذ من الخصم أو العالوة = مصروف الفائدة على السندات 

 يمكن توضيح عملية احتساب المستنفذ من العالوة أو الخصم على الشكل التالي:

مصروف الفائدة على 

 السندات

 ناقص

الفائدة المدفوعة نقداً 

 على السندات

= 

المبلغ المستنفذ من 

عالوة اإلصدار أو 

 من خصم اإلصدار

الرصيد التحميلي للسندات 

× نية في بداية كل فترة زم

 معدل الفائدة الفعال

القيمة االسمية للسندات 

معدل الفائدة المسجل × 

 على قيد السند

 

ويعّد أسلوب الفائدة الفعالية أفضل من أسلوب القسط الثابت من أجل تحقيق مقابلة سليمة بين اإليرادات 

نسبة ثابتة من القيمة  والمصروفات, فيؤدي أسلوب الفائدة الفعالة إلى خلق مصروف فائدة دوري يساوي

                                                           

مبلغ غير م اإلصدار، أو المبلغ االسمي زائدًا أي خصمن  االسمي ناقصًا أي مبلغ غير مستنفذالمبلغ  تساوي ، وهي تسمى أيضًا القيمة الدفترية -1
 من عالوة اإلصدار. مستنفذ
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ً من قبل  التحميلية للسندات, حيث تمثل الفائدة المحسوب على أساسها هذا مصروف الفائدة المتكبدة فعليا

 المقترض بتاريخ اإلصدار.

إال أنه يجب األخذ بالحسبان, أن كالً من أسلوب الفائدة الفعالة وأسلوب القسط الثابت يصالن إلى مبلغ 

الفائدة خالل عمر السندات, وأن المبالغ السنوية لمصروف الفائدة على الغالب  إجمالي واحد لمصروف

متماثلة, وعلى أية حال, عندما تكون المبالغ السنوية مختلفة كثيراً, فإن األسلوب المطلوب بموجب 

 المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً هو أسلوب الفائدة الفعالة.

 

 Bond issued at discountار: أوالً: السندات المصدرة بخصم إصد

عند إصدار السندات بخصم إصدار يكون معدل الفائدة االسمي المحدد على متن السند أقل من 

معدل الفائدة الفعال, وفي هذه الحالة يكون مصروف الفائدة المحسوب على أساس معدل الفائدة الفعالة, 

لتالي فإن مقدار المستنفذ من خصم اإلصدار يساوي والمبلغ التحميلي أكبر من الفائدة المدفوعة نقداً, وبا

 مصروف الفائدة مطروحاً منه الفائدة النقدية المدفوعة.

 مثال:  

%, تستحق  10ل.س, تحمل معدل فائدة  600000أصدرت إحدى المنشآت سندات قرض بقيمة اسمية 

, 1/1/2014الدفع في , وتستحق 1/1/2009, والسندات مؤرخة في 1/7و 1/1الدفع مرتين في السنة في 

%. وحيث إن معدل الفائدة الذي يطلبه  12مع العلم أن معدل الفائدة في السوق بتاريخ إصدار السندات 

ل.س. بالتالي فإن خصم اإلصدار  570496المشترون أكبر من معدل الفائدة االسمي لذلك دفعوا مبلغ 

 ل.س. 44160=  555840 - 600000يساوي 

 صم كما يلي: يمكن احتساب مبلغ الخ

 600000 (1مبلغ استحقاق السندات )القيمة االسمية للسندات( )

يستحق بعد خمس سنوات, بفائدة سنوية  600000القيمة الحالية لمبلغ قدره 

فترات(  10% لمدة 6% تدفع بشكل نصف سنوي )الجدول آ( )12مركبة 

 (2( )0.5584×600000معامل القيمة الحالية لمبلغ واحد )

 

 

335040 

ل.س( فائدة مستحقة بشكل نصف سنوي  30000القيمة الحالية لمبلغ قدره )

% سنوياً 12دورات( بمعدل فائدة سنوي مركبة  10عن خمس سنوات )

% عن كل فترة(. )الجدول ب( معامل القيمة الحالية لجملة دفعات 6)

 

 

220800 
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(30000 ×7.36( )3)  

( + 1( = )4مة الحالية للسندات( )المبلغ المتحقق من بيع السندات )أو القي

(2) 

555840 

 44160 (4) –( 1( = )5خصم إصدار السندات )

 

% تدفع بشكل نصف سنوي ليحقق 10ويمكن إعداد جدول استنفاذ الخصم على مدى خمس سنوات بفائدة 

 %:12عائداً قدره 

 التاريخ
مبلغ الفائدة 

 % 5 النقدي

مصروف الفائدة 

 % 6التحميلي 

من خصم المستنفذ 

 اإلصدار
 المبلغ التحميلي

1/1/2009    555840 

1/7/2009 30000
a

 33350
b

 3350
   c

 559190
d

 

1/1/2010 30000 33551 3551 562741 

1/7/2010 30000 33764 3764 566505 

1/12011 30000 33990 3990 570495 

1/7/2011 30000 34230 4230 574725 

1/1/2012 30000 33484 4484 579209 

1/7/2012 30000 34753 4753 583962 

1/1/2013 30000 35038 5038 589000 

1/7/2013 30000 35340 5340 594340 

1/1/2014 30000 35660 5660 600000 

 300000 343160 44160  

a  =600000  ×0.05  =34229.76 – 30000c 

b  =570496  ×0.06  =570496  +4229.76d 

 

 الحل:مالحظات على 

مبلغ الفائدة النقدي هو مقدار الفائدة المدفوعة على القيمة االسمية للسندات, ويساوي معدل الفائدة  – 1

 ل.س(. 600000القيمة االسمية للسندات )%( × 5% مرتين في السنة  10االسمي )

ئدة تدفع مرتين % سنوياً لفا 12% )6مصروف الفائدة الفعال أو الحقيقي يساوي معدل الفائدة الفعال  – 2

 المبلغ التحميلي )القيمة الحالية للسندات مضافاً إليها مقدار المستنفذ من خصم اإلصدار(.× في السنة( 
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في نهاية مدة القرض يجب أن يكون مقدار المستنفذ من خصم اإلصدار مضافاً إلى المبلغ التحميلي  – 3

 للسندات مساويا للقيمة االسمية لقرض السندات.

 معالجة المحاسبية إلصدار السندات وإثبات الفوائد عن السنة األولى كما يلي:وتكون ال

 من خالل القيد التالي: 1/1/2009يتم إثبات إصدار السندات في  –أ 

 

 

555840 

44160 

 

 

 

 

 

600000 

1/1/2009 

 من المذكورين

 حـ/ النقدية

 حـ/ خصم إصدار السندات

 إلى حـ/ سندات القرض المستحقة 

 ات بخصم إصدارإصدار سند

 

مع الجزء المستنفذ من خصم اإلصدار )من بيانات  1/7/2009إثبات الدفعة األولى من الفائدة في  –ب 

 الجدول السابق(: 

 

33350 

 

 

 

30000 

3350 

1/7/2009 

 من حـ/ مصروف الفائدة على السندات

 إلى المذكورين                    

 حـ/ النقدية                    

 حـ/ خصم إصدار السندات                    

إثبات مدفوعات الفائدة عن الستة شهور األولى مع المستنفذ من 

 خصم اإلصدار

 

 

 :31/12/2009إثبات الفوائد المستحقة والمستنفذ من الخصم في  –ج 

 

33551 

 

 

 

30000 

3551 

 

31/12/2009 

 من حـ/ مصروف الفائدة على السندات

 ى المذكورينإل               

 حـ/ الفائدة المستحقة على السندات               

 حـ/ خصم اإلصدار               

 إثبات الفائدة المستحقة مع الجزء المستنفذ من خصم اإلصدار
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ويمكن استنفاذ خصم اإلصدار بموجب القسط الثابت, وفي هذه الحالة يبلغ الجزء المستنفذ سنوياً من خصم 

 (1766.4)وكل ستة أشهر  8832اإلصدار 

 واستنفاذ خصم اإلصدار باتباع طريقة القسط الثابت يتم وفق ما يلي: 

% تدفع بشكل نصف سنوي على مدى خمس 10فائدة  -بطريقة القسط الثابت -جدول استنفاذ الخصم

 %:12سنوات لتحقق عائداً قدره 

 التاريخ
مبلغ الفائدة 

 النقدي

المستنفذ من 

 الخصم

مصروف 

 ةالفائد

المبلغ التحميلي 

 للسندات

1/1/2009    555840 

1/7/2009 30000
A 

4416
b 

34416
c 

560256
d 

1/1/2010 30000 4416 34416 564672 

1/7/2010 30000 4416 34416 569080 

1/12011 30000 4416 34416 573504 

1/7/2011 30000 4416 34416 577920 

1/1/2012 30000 4416 34416 582336 

1/7/2012 30000 4416 34416 586752 

1/1/2013 30000 4416 34416 591168 

1/7/2013 30000 4416 34416 595584 

1/1/2014 30000 4416 34416 600000 

 300000 44160 344160  

A =600000  ×10  × %6  ÷12 c =30000 +4416 

b  =44160  ÷10 دورات d  =555840+4416 

 

 Bonds issued at premiumsمصدرة بعالوة إصدار: ثانياً: السندات ال

وفق طريقة الفائدة الفعالة يتم احتساب مصروف الفائدة على المبلغ التحميلي للسندات على أساس 

معدل الفائدة الفعالة, وحساب الفائدة النقدية المدفوعة على أساس معدل الفائدة االسمية على المبلغ االسمي 

 مستنفذ من عالوة اإلصدار بمقدار الفرق بين الفائدة النقدية ومصروف الفائدة. لقرض السندات, ويحدد ال

 مثال: 

%, وفي هذه الحالة يكون  8إذا فرضنا أن مشتري السندات المصدرة في المثال السابق قبلوا بمعدل فائدة 

 , تحسب حسب ما يلي: 48666ل.س, أو عالوة إصدار قدرها  648666سعر إصدار السندات 
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  600000 – 648666القيمة الحالية للسندات =  –إصدار السندات سعر 

 طريقة حساب عالوة إصدار سندات القرض:

  600000 مبلغ استحقاق سندات القرض -

يستحق بعد خمس سنوات مخصومة بمعدل  600000القيمة الحالية لمبلغ 

 % ولـ4% تدفع مرتين في السنة )الجدول )آ( معدل الفائدة 8فائدة فعال 

  0.67556فترات( معامل القيمة الحالية المناسب هو  10

  600000  ×0.67556 

 

 

 

405336 

ل.س تدفع بشكل نصف سنوي على مدى  30000القيمة الحالية للفائدة  -

× 30000% سنوياً )الجدول ب( )8خمس سنوات لتحقق عائد فعال قدره 

8.111) 

 

 

243330 

  648666 القيمة الحالية للقرض

  48666  اإلصدار عالوة

 

% تدفع بشكل نصف سنوي ليحقق 10على مدى خمس سنوات بفائدة عالوة ويمكن إعداد جدول استنفاذ ال

 %:8عائد قدره 

 التاريخ
مبلغ الفائدة 

 المدفوع نقدي
 مصروف الفائدة

المستنفذ من 

 العالوة

المبلغ التحميلي 

 للسندات

1/1/2009 - - - 648666 

1/7/2009 30000
a

 25947
b

 4053
c

 644613
d

 

1/1/2010 30000 25785 4215 640397 

1/7/2010 30000 25616 4384 636013 

1/12011 30000 25441 4559 631454 

1/7/2011 30000 25258 4742 626712 

1/1/2012 30000 25068 4932 621780 

1/7/2012 30000 24871 5129 616651 

1/1/2013 30000 24666 5334 611317 

1/7/2013 30000 24453 5547 605770 

1/1/2014 30000 24230 5770 600000 

A =600000  ×5  % b =648666×4% 

c =30000  - 25947 d  =648666 - 4053 
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 المعالجة المحاسبية إلصدار السندات وإثبات الفوائد عن السنة األولى:

من خالل بيانات الجدول السابق يمكن إعداد القيود المحاسبية الالزمة لتسجيل قيود إصدار سندات القرض 

 والفائدة على السندات واستنفاذ عالوة إصدار السندات في السجالت المحاسبية, وذلك كما يلي:

 إصدار السندات: إثبات – 1

 

648666 

 

 

 

600000 

48666 

1/1/2009 

 من حـ/ النقدية

 إلى المذكورين         

 حـ/ سندات قرض  

 حـ/ عالوة إصدار سندات قرض 

 إصدار سندات قرض بعالوة إصدار

 

 واستنفاذ عالوة اإلصدار: 1/7/2009القيود المحاسبية إلثبات الدفعة األولى للفائدة في  – 2

 

 

25947 

4053 

 

 

 

 

30000 

1/7/2009 

 من المذكورين

 حـ/ مصروف الفائدة على السندات

 حـ/ عالوة إصدار السندات

 إلى حـ/ النقدية 

 إثبات سداد الفائدة واستنفاذ عالوة إصدار السندات

 

 واستنفاذ عالوة اإلصدار: 31/12/2009القيود المحاسبية إلثبات الدفعة الثانية للفائدة المستحقة في  – 3

 

 

25785 

4215 

 

 

 

 

30000 

31/12/2009 

 من المذكورين

 حـ/ مصروف الفائدة على السندات

 حـ/ عالوة إصدار السندات

 إلى حـ/ الفائدة المستحقة على السندات 

 إثبات الفائدة المستحقة واستنفاذ عالوة إصدار السندات

 

روف الفائدة( عن عام يتم تحميل حـ/ ملخص الدخل بعبء الفائدة الحقيقي )مص 31/12/2009وفي 

2009 (25947 +25785:) 
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51732 

 

 

51732  

31/12/2009 

  من حـ/ ملخص الدخل 

 إلى حـ/ الفائدة على السندات        

 إقفال مصروف الفائدة على السندات

 

ل.س  30000[, دفع منها 0.1×  600000ل.س ] 60000وبالتالي فإن مبلغ الفائدة المدفوعة نقداً يبلغ 

. بالمقابل فإن مصروف الفائدة الحقيقي المّحمل على 1/1/2010ل.س تدفع في  30000و 1/7/2009في 

ل.س هو المستنفذ من عالوة  8268ل.س, والفرق  51732يبلغ  2009حـ/ ملخص الدخل عن عام 

 . 2009اإلصدار خالل عام 

المستنفذ من عالوة اإلصدار خالل وبالتالي فإنه ال يتم تحميّل عالوة اإلصدار أو بشكل أكثر تحديداً المقدار 

الفترة على حـ/ ملخص الدخل, إذ إن المنشأة مصدرة السندات كانت قد حصلت على عالوة اإلصدار 

مسبقاً عند إصدار السندات, مقابل إصدار سندات بمعدل فائدة اسمية أقل من الفائدة الفعالة, وبناء عليه فإنه 

المصدرة تعيد )تدريجيا وبمقدار المبلغ المستنفذ من العالوة( إلى  عند استنفاذ عالوة اإلصدار فإن المنشأة

 حملة السندات ما كانت قد حصله منهم مسبقاً عند اإلصدار.

ومن ناحية أخرى, وكما في حالة خصم اإلصدار, يمكن استنفاذ عالوة اإلصدار بموجب طريقة القسط 

 48666ل.س ) 9733.2صدار في المثال السابق الثابت, حيث يبلغ المقدار المستنفذ سنوياً من عالوة اإل

ل.س, ويمكن بيان ذلك من خالل  4866.6سنوات(, والمبلغ المستنفذ كل فترة )ستة أشهر( يبلغ  5÷ 

 8سنوات لتحقق عائداً فعاالً قدره  5% )تدفع مرتين( لمدة  10الجدول التالي, حيث تبلغ الفائدة االسمية 

:% 

 التاريخ
مبلغ الفائدة 

 وع نقداً المدف

المستنفذ من 

 العالوة

مصروف 

 الفائدة

المبلغ التحميلي 

 للسندات

1/1/2009 - - - 648666 

1/7/2009 30000
a

 4866.6
b 

25133.4
c 

643799.4
d 

1/1/2010 30000 4866.6 25133.4 638932.8 

1/7/2010 30000 4866.6 25133.4 634066.2 

1/12011 30000 4866.6 25133.4 629199.6 

1/7/2011 30000 4866.6 25133.4 624333 

1/1/2012 30000 4866.6 25133.4 619466.4 
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1/7/2012 30000 4866.6 25133.4 614599.8 

1/1/2013 30000 4866.6 25133.4 609733.2 

1/7/2013 30000 4866.6 25133.4 604866.6 

1/1/2014 30000 4866.6 25133.4 600000 

 600000 48666 251334  

A =600000  ×10 × %6  ÷12 b  =48666 ÷10 دورات 

c  =30000- 4866.6 d  =648666- 4866.6 

 

أما بالنسبة إلى القيود اليومية المتعلقة بإصدار السندات, والفائدة على السندات, واستنفاذ عالوة اإلصدار, 

الوة فال تختلف عما هي عليه عند اتباع أسلوب الفائدة الفعالة, إنما الذي يختلف هو أرقام المستنفذ من الع

 ومصروف الفائدة.

 

 السندات ذات تواريخ االستحقاق المتسلسلة:

هنني السننندات التنني سننيتم سننداد أصننل النندين  Serial bondsالسننندات ذات تننواريخ االسننتحقاق المتسلسننلة 

الناشئ بسببها على دفعات يستحق كل منهنا فني تناريخ اسنتحقاق. منثالً إذا أصندرت المنشنأة سنندات قيمتهنا 

منن كنل عنام,  1/1% تندفع فني 12%, لتحقق فائدة فعالة  10ل.س, تحمل فائدة اسمية  500000االسمية 

ل.س بعنند ثننالث سنننوات,  200000وتسننتحق السننداد علننى ثننالث دفعننات, فتسننتحق الدفعننة األولننى البالغننة 

 ل.س بعد أربع سنوات, والدفعة الثالثة واألخيرة بعد خمس سنوات. 200000والدفعة الثانية البالغة 

ثننل هننذه الحنناالت, ال تختلننف المعالجننة المحاسننبية إلصنندار السننندات والفائنندة علننى السننندات واسننتنفاذ فنني م

خصم اإلصدار أو عالوته عما هو متبع بالنسبة إلى السندات التي تستحق دفعنة واحندة. إال أننه يؤخنذ بعنين 

دات ذات تننواريخ االعتبننار تحدينند سننعر اإلصنندار علننى أسنناس القيمننة الحاليننة لمجمننوع دفعننات قننرض السننن

 االستحقاق المختلفة, والتطبيق على المثال السابق تكون المعالجة المحاسبية كما يلي:

 تحديد سعر اإلصدار: – 1

سعر اإلصدار لقرض السندات يساوي مجمنوع القيمنة الحالينة للندفعات ذوات تناريخ االسنتحقاق المتسلسنل 

 المختلف, كما يلي:

 ل.س التي تستحق بعد ثالث سنوات: 200000بالغة سعر إصدار الدفعة األولى ال –أ 

 يسننتحق بعنند ثننالث سنننوات مخصننومة  200000القيمننة الحاليننة لمبلننغ 
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% تدفع مرة في السنة  )الجندول )آ( معندل الفائندة 12بمعدل فائدة فعال 

  0.71178فترات( معامل القيمة الحالية المناسب هو  3% ولـ12

  200000  ×0.71178 

 

142356 

ل.س تدفع سنوياً على مدى ثالث سنوات  20000ة الحالية للفائدة القيم

 (2.402× 20000% سنوياً )الجدول ب( )12لتحقق عائداً فعاالً قدره 

 

48040 

 190396 القيمة الحالية للدفعة األولى

 

 ل.س التي تستحق بعد أربع سنوات: 200000سعر إصدار الدفعة الثانية البالغة  –ب 

يسننتحق بعنند أربننع سنننوات مخصننومة  200000لمبلننغ  القيمننة الحاليننة

% تدفع مرة في السنة  )الجندول )آ( معندل الفائندة 12بمعدل فائدة فعال 

  0.6355فترات( معامل القيمة الحالية المناسب هو  5% ولـ 12

  200000  ×0.6355 

 

 

 

127100 

 ل.س تدفع سنوياً على مدى أربنع سننوات 20000القيمة الحالية للفائدة 

× 20000% سنننننوياً )الجنننندول ب( )12لتحقننننق عائننننداً فعنننناالً قنننندره 

3.0373) 

 

60746 

 187846 القيمة الحالية للدفعة الثانية

 

 ل.س التي تستحق بعد خمس سنوات: 100000سعر إصدار الدفعة الثالثة البالغة  –ت 

يسننتحق بعنند خمننس سنننوات مخصننومة  100000القيمننة الحاليننة لمبلننغ 

% تدفع مرة في السنة  )الجندول )آ( معندل الفائندة 12 بمعدل فائدة فعال

  0.567فترات( معامل القيمة الحالية المناسب هو  10% ولـ12

  100000  ×0.567 

 

 

56740 

ل.س تدفع سنوياً على مدى عشر سنوات  10000القيمة الحالية للفائدة 

 (3.605× 10000% سنوياً )الجدول ب( )12لتحقق عائداً فعاالً قدره 

 

36050 

 92790 القيمة الحالية للدفعة الثالثة
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وبناًء عليه, فإن سعر إصدار السندات يساوي مجموع القيمة الحالينة لندفعات القنرض المتسلسنلة والمختلفنة 

 كما يلي:

 190396 القيمة الحالية للدفعة األولى

 187846 القيمة الحالية للدفعة الثانية

 92790 القيمة الحالية للدفعة الثالثة

 471032 سعر إصدار السندات

 

 ل.س. 28968=  471032 – 500000خصم اإلصدار= 

 

 استنفاذ عالوة وخصم اإلصدار : 

 عند استنفاذ خصم اإلصدار أو عالوته , هناك أسلوبان أسلوب القسط الثابت وأسلوب الفائدة الفعالة:

 أسلوب القسط الثابت: – 1

تم اسننتنفاذ عننالوة اإلصنندار أو خصننمه مننن خننالل قسننمة عننالوة كمننا نعلننم, حسننب أسننلوب القسننط الثابننت ينن

اإلصندار الخناص بكنل جنزء منن السننندات أو خصنمه علنى عندد فتنرات الفائنندة الخاصنة بنه, ثنم ينتم تحدينند 

 المستنفذ من خصم اإلصدار لكل مدة بناًء على ذلك.

ء األول, منن خنالل تحديند حسب مثالنا السابق يتم تحديد خصم اإلصدار المستنفذ لكنل مندة فائندة عنن الجنز

 خصم إصدار الجزء األول أوالً, ومن ثم تقسيمه على عدد دورات الفائدة على الشكل التالي: 

 خصم إصدار الدفعة األولى )اإلصدار األول( =

 ل.س. 9604=  190396 – 200000

 المستنفذ من خصم اإلصدار كل سنة )لمدة ثالث سنوات( =

 ل.س. 3201.3=  3÷  9604

تحديد المستنفذ من الدفعة الثانية والثالثة كل سنة بنفس الطريقة منع األخنذ بالحسنبان عندد سننوات كنل ويتم 

 دفعة, مثالً يمكن تحديد المستنفذ من خصم اإلصدار المتعلق بالدفعة الثانية كل سنة كما يلي:

 .12154= 187846 – 200000خصم إصدار الدفعة الثانية )اإلصدار الثاني( =
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 من خصم اإلصدار كل سنة )لمدة أربع سنوات( =المستنفذ 

12154  ÷4  =3038.5. 

 ويمكن تحديد المستنفذ من خصم اإلصدار المتعلق بالدفعة الثالثة كل سنة كما يلي:

 .7210= 92790 – 100000خصم إصدار الدفعة الثانية )اإلصدار الثاني( = 

 .1442=  5÷  7210المستنفذ من خصم اإلصدار كل سنة )لمدة خمس سنوات( = 

 

وبموجب القسط الثابت يكون المستنفذ من خصم اإلصدار متسناوياً منن سننة ألخنرى, منع األخنذ بالحسنبان 

عدد الفترات لكل دفعة, فيمكن تحديد المستنفذ من خصم اإلصدار عن كل سنة من السنوات النثالث األولنى 

 )حتى انتهاء الدفعة األولى( كما يلي:

 3201.3 الدفعة األولى المستنفذ من خصم إصدار

 3038.5 المستنفذ من خصم إصدار الدفعة الثانية

 1442 المستنفذ من خصم إصدار الدفعة الثالثة

 المستنفذ من خصم اإلصدار للسنة األولى

 و الثانية                                  

 و الثالثة                                 

7681.8 

 

 فذ من خصم اإلصدار خالل السنة الرابعة يساوي:ويكون المستن

 3038.5 المستنفذ من خصم إصدار الدفعة الثانية

 1442 المستنفذ من خصم إصدار الدفعة الثالثة

 4480.5 المستنفذ من خصم اإلصدار للسنة الرابعة

 

 ويكون المستنفذ من خصم اإلصدار خالل السنة الخامسة واألخيرة يساوي:

 1442 خصم إصدار الدفعة الثالثةالمستنفذ من 

 1442 المستنفذ من خصم اإلصدار للسنة الخامسة
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 بناء عليه, يمكن تحديد المستنفذ من خصم اإلصدار خالل سنوات القرض كما يلي:

 7681.8 المستنفذ من خصم اإلصدار للسنة األولى

 7681.8 المستنفذ من خصم اإلصدار للسنة الثانية

 7681.8 إلصدار للسنة الثالثةالمستنفذ من خصم ا

 4480.5 المستنفذ من خصم اإلصدار للسنة الرابعة

 1442 المستنفذ من خصم اإلصدار للسنة الخامسة

 28968 إجمالي المستنفذ من خصم اإلصدار

 

نا. أما بالنسبة للقيود المتعلقة بالفوائد واستنفاذ خصم اإلصدار أو عالوته ال تختلف عن القيود التي مرت مع

 كما أنه يتم إجراء قيود لرد السندات التي حل تاريخ استحقاقها وذلك كما يلي:

 من حـ/ سندات القرض   

 إلى حـ/ حملة السندات 

 من حـ/ حملة السندات  

 إلى حـ/ النقدية                  

 إثبات سداد قيمة السندات

 

 أو يمكن أن تتم بقيد محاسبي واحد كما يلي:

 دات القرض من حـ/ سن  

 إلى حـ/ النقدية 

 إثبات سداد قيمة السندات

 

 طريقة الفائدة الفعالة )الحقيقية(: – 2

يتم إعداد جدول الحتساب المستنفذ من عالوة اإلصدار أو خصمه بنفس الطريقة السابق اتباعها, مع فنارق 

حنل تناريخ اسنتحقاقها. وفيمنا  واحد حيث تم تخفيض القيمة الدفترية للسندات بالقيمة االسنمية للسنندات التني

 يلي جدول استنفاذ خصم اإلصدار وفقاً لطريقة الفائدة الفعالة:



 60 

 

 جدول استنفاذ خصم إصدار السندات ذات تواريخ االستحقاق المتسلسلة طبقاً لطريقة الفائدة الفعالة

 القيمة الدفترية للسندات قيمة السندات المستردة خصم اإلصدار رصيد المستنفذ من خصم اإلصدار الفائدة الفعالة الفائدة  المدفوعة نقداً  التاريخ

 471032 - 28968 - - - تاريخ اإلصدار

 )هـ( 477556 - )د( 22444 )جـ( 6524 )ب( 56524 )آ( 50000 نهاية السنة األولى

 484863 - 15137 7307 57307 50000 نهاية السنة الثانية

 )و( 293047 200000 6953 8184 58184 50000 نهاية السنة الثالثة

 98213 200000 1787 5166 35166 30000 نهاية السنة الرابعة

 صفر 100.000 صفر 11786 11786 10000 نهاية السنة الخامسة

 190000 218967 28967  500000  

 50000 – 56524)جـ(  0.12× ل.س  471032)ب(  0.10× ل.س  500000)آ(  

 8184+ 200000 – 484863)و(  6524+  471032 )هـ( 6524 – 28968)د( 
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القيود المحاسبية المتعلقة بالفائدة على السندات واستنفاذ خصم اإلصدار ورد السندات خنالل عمنر 

 القرض: 

 

56524 

 

 

 

50000 

6524 

 31/12بنهاية السنة األولى 

 من حـ/ الفائدة على السندات

 إلى المذكورين 

 حـ/ النقدية 

 ارحـ/ خصم اإلصد 

إثبنننات الفائننندة المدفوعنننة نقنننداً عنننن السنننندات والمسنننتنفذ منننن خصنننم 

 اإلصدار

 

56524 

 

 

56524 

 بتاريخه

 من حـ/ ملخص الدخل 

 إلى حـ/ الفائدة على السندات 

 تحميل ملخص الدخل بالفائدة الحقيقية على السندات

 

57307 

 

 

 

50000 

7307 

 بنهاية السنة الثانية

 من حـ/ الفائدة على السندات

 إلى المذكورين 

 حـ/ النقدية 

 حـ/ خصم اإلصدار 

إثبات الفائدة المدفوعة نقداً على المدفوعنة نقنداً والمسنتنفذ منن خصنم 

 اإلصدار

 

57307 

 

 

57307 

 بتاريخه

 من حـ/ ملخص الدخل

 إلى حـ/ الفائدة على السندات 

 تحميل ملخص الدخل بالفائدة الحقيقية على السندات
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58184 

 

 

 

50000 

8184 

 بنهاية السنة الثالثة

 من حـ/ الفائدة على السندات

 إلى المذكورين 

 حـ/ النقدية 

 حـ/ خصم اإلصدار 

إثبننات الفائنندة علننى السننندات المدفوعننة نقننداً والمسننتنفذ مننن خصنننم 

 اإلصدار

 

58184 

 

 

58184 

 بتاريخه

 من حـ/ ملخص الدخل

 إلى حـ/ الفائدة على السندات 

 دة الحقيقية على السنداتتحميل ملخص الدخل بالفائ

 

 سداد الدفعة األولى من القرض: 

 

300000 

 

 

300000 

 بتاريخه

 من حـ/ قرض السندات

 إلى حـ/ حملة السندات 

 إثبات المستحق استرداده من السندات لحملة السندات

 

300000 

 

 

300000 

 بتاريخه

 من حـ/ حملة السندات

 إلى حـ/ النقدية   

 ستردة حملة السنداتسداد قيمة السندات الم

 

 ويمكن إثبات سداد المستحق من قرض السندات بقيد واحد كما يلي: 

300000  

300000 

 من حـ/ قرض السندات

 إلى حـ/ النقدية 
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35166 

 

 

 

30000 

5166 

 بنهاية السنة الرابعة

 من حـ/ الفائدة على السندات

 إلى المذكورين 

 حـ/ النقدية 

 حـ/ خصم اإلصدار 

ائنندة علننى السنندات المدفوعننة نقننداً والمسننتنفذ تسنجيل الف

 من خصم اإلصدار

 

35166 

 

 

35166 

 بتاريخه

 من حـ/ ملخص الدخل

 إلى حـ/ الفائدة على السندات 

 تحميل ملخص بالفائدة الحقيقية على السندات

 

200000 

 

 

200000 

 بتاريخه

 من حـ/ قرض السندات

 إلى حـ/ حملة السندات 

اده مننن السننندات المتسلسنننلة تسننجيل المسننتحق  اسنننترد

 لصالح حملة السندات

200000  

200000 

 من حـ/ حملة السندات

 إلى حـ/ النقدية 

 سداد المستحق استرداده من السندات لحملة السندات

 

11786 

 

 

 

10000 

1786 

 بنهاية السنة الخامسة

 من حـ/ الفائدة على السندات

 إلى المذكورين 

 حـ/النقدية 

 رحـ/ خصم اإلصدا 

إثبات الفائدة على السندات المدفوعة نقداً والمستنفذ منن 

 خصم اإلصدار
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11786 

 

 

11786 

 بتاريخه

 من حـ/ األرباح والخسائر أو ملخص الدخل

 إلى حـ/ الفائدة على السندات 

 تحميل ملخص الدخل بالفائدة الحقيقية على السندات

 

100000 

 

 

100000 

 بتاريخه

 من حـ/ قرض السندات

 إلى حـ/ حملة السندات      

إثبات الدفعة األخيرة من قرض السنندات لصنالح حملنة 

 السندات

 

100000 

 

 

100000 

 بتاريخه

 من حـ/ حملة السندات

 إلى حـ/ النقدية       

 سداد المستحق  لحملة السندات من الدفعة األخيرة

 

اسننترداده مننن السننندات  نالحننظ أنننه يمكننن دمننج القينندين السننابقين المتعلقننين باسننترداد المسننتحق

 المتسلسلة بقيد واحد )لكل دفعة من الدفعات(, فالدفعة األخيرة مع فوائدها تثبت بالقيد التالي: 

 

11786 

100000 

 

 

 

 

110000 

1786 

 من المذكورين

 حـ/ الفائدة على السندات

 حـ/ قرض السندات

 إلى المذكورين 

 حـ / النقدية 

 حـ/ خصم اإلصدار 

ئنندة والمسننتحق اسننترداده مننن تسننجيل سننداد الفا

 قرض السندات وخصم اإلصدار
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 إطفاء قرض السندات أو سدادها: 

, Extinguishments of Debitsيعننرف إطفنناء الننديون بعمليننة سنندادها أو تصننفيتها  

ويختلنف الوضنع بنين حالنة االحتفناظ بالسنندات حتنى  وإطفاء السندات هو سداد قيمتها ألصنحابها.

 , وحالة استدعاء السندات قبل تاريخ استحقاقها. تاريخ استحقاقها

ال تحقق أية مكاسب أو خسائر, إذ ينتم فإذا احتفظت المنشأة بالسندات حتى تاريخ استحقاقها, فإنها 

خنالل فتنرة  –كمنا الحظننا سنابقاً  –إطفاء عالوة أو خصم اإلصندار أو تكناليف إصندار  السنندات 

االسنمية للسنندات )القيمنة الدفترينة( فني تناريخ االسنتحقاق  قرض السندات. وبناء عليه, فإن القيمة

ستكون مساوية لقيمتها السوقية في تلك المدة. أما إذا تم إطفاء أو سداد قرض السنندات قبنل تناريخ 

استحقاقه, فإن المنشأة قد تحقق خسائر أو مكاسب نتيجة ذلنك, منن خنالل مقارننة سنعر االسنتحواذ 

 ندات. مع صافي المبلغ التحميلي للس

هننا هنو المبلنغ المندفوع لسنداد "Reacquisition Price"وسعر االستحواذ أو إعنادة االسنتحواذ 

القرض, بما فيه أية عنالوة اسنتدعاء )إذا وجندت(, أو مصناريف إعنادة اسنتحواذ. وفني أي تناريخ 

وة محنندد, فننإن المبلننغ التحميلنني للسننندات هننو المبلننغ المسننتحق النندفع بتنناريخ السننداد معنندالً بعننال

اإلصدار أو خصم اإلصدار, وبتكلفة اإلصدار غينر المسنتنفذة. وتعّند أينة زينادة فني صنافي المبلنغ 

التحميلي عن سعر إعادة االستحواذ بمثابة مكاسب ناتجة عن تصفية الدين, أما إذا كان سعر إعادة 

يعندّ سنائر االستحواذ أكبر من صافي المبلغ التحميلي للسنندات, فنإن مقندار الفنرق فني هنذه الحالنة 

ناتجة عن تصفية الندين. وعنند حندوث االسنتحواذ, يجنب اسنتنفاذ عنالوة أو خصنم اإلصندار وأينة 

 تكاليف إصدار غير مستنفذة بعد.

 

 مثال: 

ل.س, بننـ  1000000قيمتننه االسننمية  1/1/2016أصنندرت إحنندى الشننركات قننرض سننندات فنني 

ت سننوات, تنم اسنتدعاء ل.س. وبعند سن 30000%, يستحق بعد عشر سنوات, تكلفة إصداره 96

 %, حيث تم تصفية الدين. 100اإلصدار كامالً بسعر 

تحسب المكسب أو الخسارة الناتجة من استدعاء )تصفية الدين( على الشنكل التنالي )بنافتراض تنم 

 استخدام القسط الثابت في عملية االستنفاذ للسهولة(:

 1000000  %( 100× 1000000سعر إعادة االستحواذ )

   افي المبلغ التحميلي للسندات المستحوذة: يطرح: ص

  1000000 القيمة االسمية 
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40000خصم إصدار غير مستنفذ )
(4)

×4÷10 ) (16000 )  

  (12000) ( 10÷4×30000تكلفة إصدار غير مستنفذة )

 972000  = صافي المبلغ التحميلي للسندات

 28000  خسارة استدعاء السندات 

 

ائر نظنراً إلنى أن سنعر إعنادة االسنتحواذ أكبنر منن صنافي المبلنغ التحميلني فقد حققت الشركة خسن

 للسندات. وتكون قيود اإلثبات المحاسبي لذلك كما يلي:

 

1000000 

28000 

 

 

 

 

1000000 

16000 

12000 

 من المذكورين

 حـ/ سندات القرض

 حـ/ خسارة استدعاء السندات )غير عادية(

 إلى المذكورين 

 حـ/ النقدية 

 خصم إصدار السندات غير مستنفذحـ/  

 حـ/ تكلفة إصدار السندات غير مستنفذ 

 إثبات استدعاء سندات وإلغائها

 

وال يختلننف الوضننع كثيننراً عننن حالننة السننندات المصنندرة بعننالوة إصنندار, بفننرض أن ذلننك السننند 

%, وتم استدعاء تلك السندات بعند سنت سننوات أيضناً بسنعر اسنتدعاء 104مصدر بسعر إصدار 

 % يتم حساب المكاسب أو الخسائر الناتجة عن عملية االستدعاء كما يلي: 100

 1000000  سعر إعادة االستحواذ 

   المبلغ التحميلي للسندات المستحوذ عليها: 

  1000000 القيمة االسمية للسنوات المستحوذة 

  16000 ( 10÷4×40000عالوة إصدار غير مستنفذة )

× 16000) تكلفننننننة إصنننننندار غيننننننر مسننننننتنفذة-

12÷20 ) 
(12000)  

                                                           

 -            أExtraordinaryهنااااو نوعاااان مااان اإليفااااي (تصااافية الااادينه ال ياااتم التقريااار عناماااا علاااى أنااااا عناصااار اسااات نائية   -1
المكساب والخساارة الناتجاة مان  اراي ديان نقادًا  -رة الناتجة من اتفاقياا  التوويا ، وهاي جازي مان عقاد الادين ابساساي. بالمكسب والخسا

 توقيقًا لمتيلبا  صندوق استاالو الدين واليًا أم مستقباًل. 
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 1004000  القيمة التحميلية للسندات المستحوذة 

 4000  مكاسب االستدعاء 

 و القيود المحاسبية الستدعاء السندات المصدرة بعالوة إصدار هي:

 

  من المذكورين  

  حـ/ قرض السندات  1000000

  حـ/عالوة إصدار غير مستنفذة  16000

 إلى المذكورين   

 حـ/النقدية  1000000 

 حـ/تكلفة إصدار غير مستنفذة  12000 

 حـ/مكسب استدعاء السندات  4000 

 

وعند استدعاء السندات, إمنا أن تقنوم المنشنأة باسنتدعاء هنذه السنندات وتصنفية الندين, أو أن تقنوم 

السنندات  باستبدال السندات وبإعادة إصدار سندات جديندة تحمنل معندل فائندة أقنل منن معندل فائندة

". وفني جمينع الحناالت, فإننه Refundingالمستدعاة, وتسمى هذه الحالة األخيرة إعادة تموينل "

يجننب علننى المنشننأة االعتننراف بمكاسننب االسننتدعاء أو خسننائره علننى أسنناس الفننرق بننين سننعر 

ل االستدعاء والمبلغ التحميلي للسندات المستدعاة, باعتبارها خسائر أو دخالً في الفترة التني حصن

 فيها االستدعاء, وأن يّصنف على أنه عنصر غير عادي )ضمن العمليات غير المستمرة(. 

وينتم التقرينر عنن مكاسنب االسنتدعاء وخسنائره ضنمن العناصنر االسنتثنائية )غينر العادينة( حتنى 

 يمكن لقارئ القوائم المالية تقدير أهميتهما,  ويجب اإلفصاح عما يلي: 

لندين(, بمنا فيهنا مصنادر أي أمنوال مسنتخدمة إلطفناء الندين إذا وصف عمليات اإلطفاء )تصنفية ا

 كان تحديد مصادر اإلطفاء ممكناً. 

 أثر ضريبة الدخل في الفترة التي تم فيها اإلطفاء )تصفية الدين(.

 حصة كل سهم من المكاسب أو الخسائر, صافية من الضريبة ذات العالقة. 
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 الوحدة الثالثة:

 (:2جل )االلتزامات طويلة األ

 أوراق الدفع طويلة األجل

Long–Term Liabilities: 

Long-term Notes Payable 

 

 نتناول في هذه الوحدة ما يلي:

 : طبيعة أوراق الدفع طويلة األجل.1 – 3

 : أوراق الدفع المصدرة بقيمتها االسمية.2 – 3

 : أوراق الدفع التي ال تصدر بقيمة اسمية.3 – 3

 ال تحمل فائدة.أوالً: أوراق الدفع 

 ثانياً: أوراق الدفع تحمل فائدة.
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 : طبيعة أوراق الدفع طويلة األجل:1 – 3

تتشابه أوراق أو سندات الدفع قصيرة األجل مع سندات أو أوراق الدفع طويلة األجل 

Long-term Notes Payable ويختلفان من حيث تاريخ االستحقاق حيث تستحق أوراق ,

صيرة األجل السداد خالل عام أو دورة تشغيلية أيهما أطول, كما أن هناك تشابه كبير بين الدفع ق

أوراق الدفع طويلة األجل والسندات, فلكليهما تاريخ استحقاق محدد وثابت, ويحمالن إما فائدة 

 صريحة ومحددة أو معدل فائدة ضمني, إال أنه ال يتم تداول أوراق الدفع بنفس النشاط على تداول

 السندات في سوق األوراق المالية.

ومن ناحية أخرى, ال يوجد اختالف جوهري بين المحاسبة عن سندات القرض وبين المحاسبة 

عن أوراق الدفع طويلة األجل, فكما هو الحال في المحاسبة عن سندات القرض, يتم تقيم أوراق 

فائدة المستقبلية, مع األخذ بالحسبان الدفع بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية لقيمة ورقة الدفع وال

استنفاذ أي عالوة أو خصم إصدار على مدى عمر الورقة, كما تقوم المحاسبة عن أوراق الدفع 

على احتساب القيمة الحالية لورقة الدفع التي تحمل فوائد, وإثبات إصدارها واستنفاذ خصم أو 

 عالوة اإلصدار, وإثبات الفائدة المستحقة.

 

 اق الدفع المصدرة بقيمتها االسمية:: أور2 – 3

هي أوراق دفع  Notes issued at face valueأوراق الدفع المصدرة بقيمتها االسمية 

تكون قيمتها الحالية مساوية لقيمتها االسمية, بحيث أن معدل الفائدة على ورقة الدفع المركبة 

يعني عدم وجود خصم أو  يساوي معدل الفائدة السوقي ألوراق دفع تحمل نفس المخاطر, بما

 عالوة إصدار.

 وتتم المعالجة المحاسبية كما يلي:

 إثبات إصدار ورقة الدفع: – 1

 من حـ/ النقدية  

 إلى حـ/ أوراق الدفع 

 إصدار ورقة دفع قيمتها االسمية ل.س بفائدة سنوية 

 

 إثبات سداد الفائدة الدورية: – 2

 من خالل القيد اآلتي:لمستحقة على ورقة الدفع, في نهاية كل عام يتم إثبات سداد الفائدة ا
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 من حـ/ مصروف الفائدة  

 إلى حـ/ النقدية 

 إثبات دفع مصروف الفائدة المستحقة على ورقة الدفع

 

 أما إذا لم يتم سداد الفائدة, فيتم إثبات استحقاقها كما يلي:

 من حـ/ مصروف الفائدة  

 رقة الدفع  إلى حـ/ الفائدة المستحقة على و         

 إثبات الفائدة المستحقة على ورقة الدفع

 

وفي تاريخ استحقاق ورقة الدفع, تقوم المنشأة بسداد قيمتها والفوائد عن السنة األخيرة, ويثبت 

 ذلك كما يلي:

 من المذكورين  

 حـ/ أوراق الدفع

 حـ/ الفائدة المستحقة

 إلى حـ/ النقدية           

 وورقة الدفع إثبات سداد قيمة الفائدة

 

 مثال:

ل.س, بمعدل  200000تحمل قيمة اسمية  1/1/2012أصدرت إحدى المنشآت ورقة تجارية في 

سنوات, لتحقق فائدة فعالة قدرها  4من كل عام ولمدة  31/12% تدفع سنوياً في  12فائدة سنوي 

12 .% 

المحاسبة عن سندات يتم احتساب القيمة الحالية لورقة الدفع بشكل مماثل لما تعرضنا له في 

وطالما أن معدل الفائدة االسمي على ورقة الدفع يساوي معدل الفائدة الفعّال في السوق القرض, 

بالتالي ال يوجد بتاريخ إصدار ورقدة الدفع, فإن القيمة االسمية لورقة الدفع تساوي قيمتها الحالية. 

 ورقة الدفع كما يلي:خصم أو عالوة إصدار,  ويتم إثبات القيود المحاسبة إلصدار 

200000  

200000 

1/1/2012 

 من حـ/ النقدية

 إلى حـ/ أوراق الدفع 

ل.س بفائدة  200000إصدار ورقة دفع قيمتها االسمية 

 %12سنوية 
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يتم إثبات  31/12/2012في نهاية كل عام يتم إثبات سداد الفائدة المستحقة على ورقة الدفع, ففي 

 القيود التالية:

24000  

24000 

31/12/2012 

 من حـ/ مصروف الفائدة

 إلى حـ/ النقدية 

 إثبات دفع مصروف الفائدة المستحقة على ورقة الدفع

 

 أما إذا لم يتم سداد الفائدة, فيتم إثبات استحقاقها كما يلي:

24000  

24000 

31/12/2012 

 من حـ/ مصروف الفائدة

 إلى حـ/ الفائدة المستحقة على ورقة الدفع           

 إثبات الفائدة المستحقة على ورقة الدفع

 

(, تقوم المنشأة بسداد قيمتها والفوائد عن السنة 31/12/2015وفي تاريخ استحقاق ورقة الدفع )

 األخيرة, ويثبت ذلك كما يلي:

 

200000 

24000 

 

 

 

224000 

 من المذكورين

 حـ/ أوراق الدفع

 حـ/ الفائدة المستحقة

 إلى حـ/ النقدية           

 إثبات سداد قيمة الفائدة وورقة الدفع

 

 سمية:تها اال: أوراق الدفع التي ال تصدر بقيم3 – 3

 Notes Notفي بعض األحيان قد ال تصدر المنشأة ورقة الدفع بقيمتها االسمية  

issued at face value وإنما تصدرها بقيمة أكبر أو أقل من قيمتها االسمية, بحيث يكون لدينا ,

خصم أو عالوة إصدار, وقد تكون هذه الورقة بدون فائدة  –الحال في سندات القرض  وكما هو –

 )فائدة صفر(, أو قد تحمل فائدة صريحة ومحددة: 

 

 أوالً: أوراق الدفع ال تحمل فائدة:

-Zero-Interestتقاس القيمة الحالية لورقة الدفع غير حاملة الفوائد )فائدة صفر(  

Bearing notes بلغ النقدي المستلم مقابل إصدارها. وعلى الرغم من أن هذا النوع بمقدار الم

من أوراق الدفع ال يحمل فائدة صريحة, إال أن هناك فائدة ضمنية غير صريحة توازن بين المبلغ 
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المستلم والمبالغ المستقبلية, ويتم إثبات الفرق بين القيمة االسمية لورقة الدفع وقيمتها الحالية 

المستلم( على أنه خصم إصدار ويستهلك كمصروف فائدة على مدى عمر الورقة. )المبلغ النقدي 

 ويتم إثبات ذلك محاسبياً من خالل القيد اآلتي:

 

××× 

××× 

 

 

 

××× 

 من المذكورين

 حـ/النقدية

 حـ/ الخصم على أوراق الدفع

 إلى حـ أوراق الدفع 

 وفائدة××× إثبات إصدار أوراق الدفع بقيمة اسمية 

 سنة× ×% لمدة ××

 

 مثال:  

أصدرت إحدى المنشآت ورقة دفع بفائدة صفر )دون فائدة( مدتها خمس سنوات,  1/1/2015في 

ل.س وبخصم بلغ   28371ل.س, تم بيع الورقة بسعر  50000قيمتها االسمية )سعر االستحقاق( 

 ل.س. 21629

مبلغ المدفوع حالياً من يمكن حساب معدل الفائدة من خالل تحديد معدل الفائدة الذي يساوي بين ال

قبل المستثمر مع تلك المبالغ التي ستستلم في المستقبل, فيمكن حساب معدل الفائدة الفعال على 

 أساس أن:

 معامل القيمة الحالية× القيمة الحالية = القيمة االسمية 

 وبالتالي, فإن:

 28371    القيمة الحالية                                    

  0.5674ـــــ = ـــــــــــــــــ  = ــــــــــــــــالقيمة الحالية = ـــ معامل

 50000القيمة االسمية                                      

 

معدل الفائدة  د" سنوات, وعن5وبالبحث في جداول القيمة الحالية, ضمن السطر الخاص بالفترة "

 %. 12نجد أن معدل الفائدة يبلغ  0.5674المقابل لمعامل القيمة الحالية 

 : تيعلى الشكل اآليكون والقيد المحاسبي لتسجيل إصدار ورقة الدفع 

 

28371 

21629 

 

 

 

50000 

 من المذكورين

 حـ/النقدية

 حـ/ الخصم على أوراق الدفع

 إلى حـ أوراق الدفع 

ل.س  50000إثبات إصدار أوراق الدفع بقيمة اسمية 

 سنوات 5% لمدة 12وفائدة 
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 .ويتم استنفاذ الخصم وتسجيل مصروف الفائدة بشكل سنوي

 التاريخ
مبلغ الفائدة 

 النقدي

مصروف الفائدة 

 % 12التحميلي 
 المبلغ التحميلي المستنفذ من الخصم

1/1/2015    28371 

 31776 3405 3405 ــ 1/1/2016

 35589 3813 3813 ــ 1/1/2017

 39859 4271 4271 ــ 1/1/2018

 44642 4783 4783 ــ 1/1/2019

 49999 5357 5357 ــ 1/1/2020

 

 ثانياً: أوراق الدفع تحمل فائدة:

 Interest bearingعندما تكون ورقة الدفع المصدرة تحمل فائدة بشكل صريح  

notes فإنه يمكن تحديد خصم اإلصدار أو عالوة اإلصدار على أساس الفرق بين القيمة الحالية ,

متها االسمية )قيمة االستحقاق(. حيث يتحدد على أساس معدل الفائدة السوقي لهذه الورقة وقي

 بتاريخ اإلصدار كما هو الحال في سندات القرض.

وكما هو حال عند بحثنا للسندات, يكون لورقة الدفع قيمة اسمية وقيمة حالية, ويتم حساب قيمتها 

ة لمبلغ ورقة الدفع والقيمة الحالية الحالية على أساس أنها تساوي مجموع كلمن: القيمة الحالي

 للفوائد الدورية كما يلي:

  القيمة الحالية لورقة الدفع تساوي:

 ورقة الدفع:لمبلغ  القيمة الحالية

معامل القيمة ×  القيمة االسمية لورقة الدفع   

الحالية لمبلغ واحد يستلم أو يدفع بعد عدد من 

 الدورات عند معدل فائدة فعال محدد

 

 لقيمة الحالية للفوائدا+ 

ً خ معامل  مبلغ الفائدة النقدية المدفوعة دوريا

ً على  القيمة الحالية لمبلغ يستلم أو يسدد دوريا

 عدد من الدورات عند معدل فائدة فعّال محدد

 

  إجمالي القيمة الحالية لورقة الدفع= 
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 ويتم إثبات إصدار ورقة الدفع كما يلي:

 

××× 

××× 

 

 

 

××× 

 ورينمن المذك

 حـ/ النقدية

 حـ/ الخصم على أوراق الدفع

 إلى حـ/ أوراق الدفع 

 سنة×× % مدة  ××إثبات إصدار أوراق الدفع بفائدة 

 

 

 مثال: 

ل.س تستحق بعد  80000أصدرت إحدى المنشآت ورقة دفع قيمتها االسمية  1/1/2015في 

 %. 10ى أوراق دفع مماثلة %, علماً أن الفائدة السوقية عل8 أربع سنوات, تحمل فائدة اسمية

% أكبر من معدل الفائدة االسمي على متن 10 الفعّال في هذه الحالة وحيث أن معدل الفائدة

  الورقة, فإن القيمة الحالية للورق تكون أقل من قيمتها االسمية, بما يعني أن هناك خصم.

 هنا يجب تحديد ما يلي:

%, 10سدد بعد أربع فترات عند معدل فائدة معامل القيمة الحالية لمبلغ واحد يستلم أو ي - أ

 .0.683ويبلغ في هذا المثال 

ً عند معدل فائدة  4معامل القيمة الحالية لمبلغ يستلم أو يسدد على مدى  - ب فترات دوريا

 .3.170%, ويبلغ في هذا المثال 10

 بناء عليه يمكننا حساب القيمة الحالية لورقة الدفع, على أنه يساوي:

 لمبلغ ورقة الدفع + القيمة الحالية للفوائد المدفوعة دورياً. القيمة الحالية

% = 8×  80000ل.س, والفوائد المدفوعة دورياً تساوي  80000علماً أن مبلغ ورقة الدفع هو 

 ل.س.  6400

 بناء عليه:

و معامل القيمة الحالية لمبلغ واحد يستلم أ× القيمة الحالية لمبلغ ورقة الدفع = مبلغ ورقة الدفع 

 %10يسدد بعد أربع فترات عند معدل فائدة 

 

 ل.س. 54640=  0.683×  80000وتساوي = 

معامل القيمة الحالية لمبلغ يستلم أو يسدد على × القيمة الحالية للفوائد الدورية = الفائدة الدورية 

 %10فترات دورياً عند معدل فائدة  4مدى 
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 ل.س. 20288=  3.170×  6400وتساوي = 

 

 عليه, فإن القيمة الحالية لورقة الدفع تحسب كما يلي:بناء 

  القيمة الحالية لورقة الدفع تساوي:

 ورقة الدفع:لمبلغ  القيمة الحالية

   80000  ×0.683 

 

54640 

 20288 3.170×  6400القيمة الحالية للفوائد: + 

 74928 إجمالي القيمة الحالية لورقة الدفع

 

د خصم اإلصدار على أنه الفرق بين القيمة االسمية لورقة الدفع وقيمتها من خالل ذلك يمكننا تحدي

 الحالية كما يلي:

 80000 القيمة االسمية لورقة الدفع

 74928 القيمة الحالية لورقة الدفعيطرح: 

 5072 خصم اإلصدار=  

 

 ويتم إثبات إصدار ورقة الدفع كما يلي:

 

74928 

5072 

 

 

 

80000 

 من المذكورين

 لنقديةحـ/ ا

 حـ/ الخصم على أوراق الدفع

 إلى حـ/ أوراق الدفع 

 سنوات 4% مدة  8إثبات إصدار أوراق الدفع بفائدة 

 

 .ويتم استنفاذ خصم اإلصدار وإثبات الفائدة سنوياً على أربع سنوات

 التاريخ
مبلغ الفائدة 

 % 8النقدي 

مصروف الفائدة 

 % 10التحميلي 
 ميليالمبلغ التح المستنفذ من الخصم 

1/1/2015    74928 

1/1/2016 6400 7493 1093 76021 

1/1/2017 6400 7602 1202 77223 

1/1/2018 6400 7722 1322 78545 

1/1/2019 6400 7855 1455 80000 

 25600 30672 5072  
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 إصدار أوراق الدفع بعالوة إصدار:

وهي الحالة التي تكون فيها تعرضنا في ما سبق إلى حالة إصدار ورقة الدفع بخصم إصدار, 

القيمة الحالية أقل من القيمة االسمية لورقة الدفع, أما إذا أصدرت ورقة الدفع بقيمة اسمية أقل من 

قيمتها الحالية, فإن الورقة تكون مصدرة بعالوة إصدار, وهنا يتم إثبات إصدار ورقة الدفع من 

 قبل المنشأة المصدرة كما يلي:

 من حـ/ النقدية  

 لى مذكورينإ  

 حـ/ أوراق الدفع           

 حـ/ عالوة إصدار ورقة دفع           

 إثبات إصدار أوراق الدفع بعالوة إصدار

 

ويتم استنفاذ عالوة اإلصدار على مدى عمر الورقة, كتخفيض سنوي في مصروف الفائدة 

 المسجلة.

 مثال: 

س تستحق بعد أربع سنوات بفائدة ل. 80000أصدرت إحدى المنشآت ورقة دفع قيمتها االسمية 

 .% 12معدل الفائدة في السوق يبلغ %, علماً أن  14اسمية 

%( أكبر من معدل الفائدة 14االسمي على ورقة الدفع )في هذه الحالة وحيث أن معدل الفائدة 

القيمة %(, فإن المنشأة تصدر ورقة الدفع بقيمة أعلى من قيمتها االسمية, بحيث أن 12الفعّال )

 . ة, بما يعني أن هناك عالوة إصدارمن قيمتها االسميكبر الحالية للورق تكون أ

 مرة أخرى يتم حساب القيمة الحالية لورقة الدفع وعالوة اإلصدار كما يلي, مع العلم أن:

%, 12معامل القيمة الحالية لمبلغ واحد يستلم أو يسدد بعد أربع فترات عند معدل فائدة  - أ

 .0.63551 ويبلغ في هذا المثال

ً عند معدل فائدة  4معامل القيمة الحالية لمبلغ يستلم أو يسدد على مدى  - ب فترات دوريا

 .3.0373%, ويبلغ في هذا المثال 12

 القيمة الحالية لورقة الدفع: – 1

 = القيمة الحالية لمبلغ الورقة + القيمة الحالية للفوائد المدفوعة دورياً.

معامل القيمة الحالية لمبلغ واحد يستلم أو × ع = مبلغ ورقة الدفع القيمة الحالية لمبلغ ورقة الدف

 %12يسدد بعد أربع فترات عند معدل فائدة 

 

 ل.س. 50841=  0.63551×  80000وتساوي = 
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معامل القيمة الحالية لمبلغ يستلم أو يسدد على × القيمة الحالية للفوائد الدورية = الفائدة الدورية 

ً  4مدى   %12عند معدل فائدة  فترات دوريا

 

 معدل الفائدةاالسمي× الفائدة النقدية المدفوعة كل دورة= القيمة االسمية لورقة الدفع 

 ل.س. 11200% = 14× ل.س  80000= 

 ل.س. 34018=  3.0373×  11200وتساوي = 

 

 بناء عليه, فإن القيمة الحالية لورقة الدفع تحسب كما يلي:

  تساوي:القيمة الحالية لورقة الدفع 

 ورقة الدفع:لمبلغ  القيمة الحالية

   80000  ×0.63551 

 

50841 

 34018 3.0373×  6400القيمة الحالية للفوائد: + 

 84859 إجمالي القيمة الحالية لورقة الدفع

 

من خالل ذلك يمكننا تحديد عالوة اإلصدار على أنه الفرق بين القيمة االسمية لورقة الدفع 

 ة كما يلي:وقيمتها الحالي

 80000 القيمة االسمية لورقة الدفع

 84859 القيمة الحالية لورقة الدفع

 4859 عالوة اإلصدار

 

 ويتم إثبات إصدار ورقة الدفع كما يلي:

84859  

 

80000 

4859 

 من حـ/ النقدية

 إلى مذكورين                    

 حـ/ أوراق الدفع                    

 حـ/ عالوة إصدار ورقة دفع                   

 إثبات إصدار أوراق الدفع بعالوة إصدار

 

 .ويتم استنفاذ عالوة اإلصدار وإثبات الفائدة سنوياً على أربع سنوات
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 الوحدة الرابعة

 المحاسبة عن االستثمارات

 

 نتناول في هذه الوحدة المحاسبة عن االستثمارات من خالل ما يلي:

 في األوراق المالية.: أغراض االستثمار 1 – 4

 : تصنيف االستثمارات في األوراق المالية.2 – 4

 المحاسبة عن االستثمارات.المعالجة : 3 – 4

 : االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة.1 – 3 – 4

 : االستثمارات المتاحة للبيع.2 – 3 – 4

 : االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق.3 – 3 – 4

 .%(50حتى  20امتالك من ) اسبة عن االستثمارات في األسهم: المح4 – 4

 .%(50أكثرمن امتالك ) : المحاسبة عن االستثمارات في األسهم5 – 4
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 : أغراض االستثمار في األوراق المالية:1 – 4

 األوراق المالية هي األسهم والسندات التي تصدرها منشآت األعمال, التي يتم تداولها في

 أسواق المال, حيث تمثل هذه األوراق السلعة الرئيسية التي يتم تداولها في تلك األسواق. 

وتهدف المنشآت من وراء االستثمار في األوراق المالية تحقيق أهداف متنوعة قد تختلف من 

منشأة ألخرى. ويمكن تحديد أبرز األسباب التي تدفع المنشآت إلى االستثمار في األوراق المالية 

 فيما يلي:

العائدات شكلين رئيسيين, من خالل العائد هذه تحقيق عائدات من هذه االستثمارات, وتأخذ – 1

العادي الممثل بالفوائد المحققة من االستثمارات في السندات أو توزيعات األرباح التي يتم 

 ائها.توزيعها على حملة األسهم, أو من خالل بيع الورقة المالية بسعر أعلى من السعر شر

في األوراق المالية استغالل النقدية الفائضة عن حاجة المنشأة, وذلك من خالل االستثمار  – 2

 .لفترة قصيرة

االستثمار في المنشآت األخرى بغرض التأثير في قرارات تلك المنشأة, فمن خالل امتالك  – 3

ماعات الجمعية عدد من األسهم في المنشآت األخرى, يمكن امتالك عدد من األصوات في اجت

 قرارات المنشآت األخرى.العامة للمساهمين وبالتالي التأثير في 

االستثمار في منشآت أخرى ألغراض استراتيجية, بغرض السيطرة على تلك المنشآت  – 4

وامتالكها, فقد تجد بعض المنشآت أن شراء منشأة أخرى عن طريق امتالك أسهمها أقل تكلفة من 

 إنشاء منشأة جديدة.

قد يتطلب عمل بعض المنشآت استثمار جزء كبير من األصول النقدية لديها في األوراق  – 5

المالية للشركات األخرى التي تكون ناجحة, وتمثل شركات التأمين والضمان االجتماعي مثاالً 

عن هذه الشركات التي تستثمر ألغراض المضاربة إضافة إلى تحقيق مكاسب من هذه 

 االستثمارات.
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 : تصنيف االستثمارات في األوراق المالية:2 – 4

ً إلى نوعين رئيسيين: االستثمار في  تصنف االستثمارات في األوراق المالية عموما

أدوات حقوق ملكية, واالستثمار في أدوات دين, والسبب وراء هذا التقسيم هو اختالف  طبيعة 

فق كل منهما, فتختلف المحاسبية عن كل نوع, واختالف المعالجة المحاسبية عن االستثمارات و

تقويم االستثمارات في نهاية الفترة, كما تختلف من ناحية معالجة تغيرات قيمتها في نهاية الفترة 

 بحسب نوعها, كما تختلف هذه المعالجة أيضاً من ناحية المحاسبة عن إيرادات االستثمار. 

 

 أوالً: االستثمار في أدوات حقوق ملكية:

من خالل شراء أسهم  Equity Securitiesار في أدوات حقوق الملكية يتم االستثم

Shares  مصدرة من قبل منشآت أخرى كاألسهم العادية وغيرها من أسهم رأس المال. فهذه

األسهم تمثل حصة ملكية في المنشأة المصدرة لها. ولذلك فإن حملة األسهم هم من المالك الفعليين 

 هذه األسهم بيعاً وشراًء في سوق األوراق المالية. للمنشأة المصدرة, ويتم تبادل

 ومن ناحية أخرى, يتيح االستثمار في أدوات حقوق الملكية الحصول على حقوق تصويت في

بالتالي التأثير في المنشأة وفي القرارات التي تتخذ. كما يتيح هذا المنشأة المصدرة لتلك األدوات, 

 .تثمارالحصول على عوائد على االس االستثمار

 

 ثانياً: االستثمار في أدوات دين: 

تقدم  Financial Instrumentsأدوات مالية  Debt Securitiesتعّد أدوات الدين 

وعداً بسداد مدفوعات فائدة دورية واسترداد المبلغ األساسي المستثمر. وتعّد السندات النوع 

موماً ألغراض الحصول على الرئيسي من أدوات الدين, حيث تصدر السندات من قبل المنشآت ع

 النقدية, ويتم تبادل هذه السندات غالباً في سوق األوراق المالية. 

تتضمن أدوات الدين السندات الحكومية, سندات البلديات, السندات التي تصدرها الشركات,        

لتجارية ة إلى حسابات الزبائن اأدوات الدين القابلة للتحويل, واألوراق التجارية. أما بالنسب

ال تعّد أدوات فإنها أوراق القبض التجارية, و الّسلف )القروض( التي تقدمها المنشاة لغيرها و

 دين.

 

]أي في أدوات حقوق ملكية أو  ويتم تصنيف االستثمارات سواء كانت في أسهم أو سندات

 ضمن أحد األنواع التالية: ادواتدين[
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 االستحقاق: أوالً: االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ 

هي أصول مالية مع دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد أو استحقاق ثابت. ويتم تصنيف 

 Heldاالستثمارات في األوراق المالية باعتبارها استثمارات محتفظاً بها حتى تاريخ االستحقاق 

– to – Maturity Securities عندما يكون غرض اإلدارة من هذه االستثمارات االحتفاظ ,

دوات المالية حتى تاريخ استحقاقها ولديها اإلمكانية والمقدرة لالحتفاظ بها حتى تاريخ باأل

 االستحقاق.

بناًء عليه, فقط األصول ذات المدفوعات الثابتة, أو القابلة للتحديد, وتاريخ االستحقاق المحدد هي 

إلشارة هنا إلى التي يمكن تصنيفها ضمن األصول المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق. ويمكن ا

أن معظم أدوات حقوق الملكية )كاألسهم( ال يمكن إدراجها ضمن هذه الفئة, إما ألنه ال يوجد 

للكثير من أنواع األسهم )خاصة العادية( تاريخ استحقاق محدد, أو بسبب صعوبة تحديد المبالغ 

 المستقبلية المتوقع الحصول عليها بدقة )توزيعات أو فوائد متقلبة(.

 

 ً  : استثمارات بغرض المتاجرة:ثانيا

ً لمعايير المحاسبة الدولية ]المعيار رقم  [, االستثمارات المصنفة باعتبارها 39وفقا

هي االستثمارات التي يتم اقتناؤها  Trading Securitiesأصوالً محتفظاً بها بغرض المتاجرة 

جزء من محفظة بصفة أساسية لغرض البيع, أو إعادة الشراء في مدى زمني قصير, أو هي 

أدوات مالية تدار ككل, وهناك دليل على وجود معامالت فعلية حديثة تؤيد الحصول على أرباح 

قصيرة األجل إذا كانت مشتقة )باستثناء المشتقة التي تكون عقود ضمان مالية, أو أداء تحوط 

 محددة و فعالة(. 

تستخدم األدوات المالية المحتفظ وتعكس "المتاجرة" عموماً الشراء والبيع النشط بشكل متكرر, و

بها ألغراض المتاجرة بهدف تحقيق مكاسب تنتج من التقلبات قصيرة األجل في السعر, أو في 

 هامش السعر. 

 

 ثالثاً: استثمارات متاحة للبيع:

هي االستثمارات  Available – for- Sale Securitiesاالستثمارات المتاحة للبيع 

السابقتين, وتقتنيها المنشأة ألغراض بيعها وتوفير سيولة عند  التي ال تصنف ضمن الفئتين

 الحاجة.  يتم التقرير عنها بالقيمة العادلة. 
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 :المعالجة المحاسبية عن االستثمارات: 3 – 4

تتضمن المحاسبة عن اقتناء االستثمارات, االعتراف بهذه االستثمارات على أساس 

ل اقتناء هذه االستثمارات وذلك كما هو الحال في االعتراف التكاليف التي تتكبدها المنشأة في سبي

 المحاسبي ببقية األصول.

ً إليه  وتتضمن التكلفة المعترف بها محاسبياً لالستثمارات في األوراق المالية ثمن الشراء مضافا

التي كافة النفقات التي تتحملها المنشأة في سبيل اقتنائها, وتتضمن هذه النفقات اإلضافية العمولة 

تدفع لسمسار األوراق المالية ورسوم تسجيلها ... الخ. وال يختلف الحال لو كانت هذه 

االستثمارات في أدوات حقوق ملكية, أو في أدوات دين, كما ال يختلف أيضاً لو كانت استثمارات 

 قصيرة األجل, أو استثمارات طويلة األجل.

 

 ا للمتاجرة:االستثمارات المحتفظ به المحاسبة عن :1 – 3 – 4

االستثمارات بغرض المتاجرة هي االستثمارات التي تمتلكها المنشأة بغرض بيعها في األجل 

القصير, وذلك خالل فترة ال تتجاوز ثالثة شهور, وتعرف تقليدياً باالستثمارات قصيرة األجل, 

 أو االستثمارات المؤقتة. 

على اتباع مدخل القيمة ة, بغرض المتاجرتقوم المعالجة المحاسبية عن االستثمارات 

 العادلة في القياس الالحق لالستثمارات, ويمكن تحديد طبيعة المعالجة المحاسبية كما يلي:

 

 أوال: االعتراف باالستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة:

يتم االعتراف بهذه االستثمارات على أساس تكلفة الحيازة, التي تتمثل في سعر شراء األسهم, 

 ا العموالت والرسوم المرتبطة بعملية الحيازة.مضافاً إليه

تقوم المعالجة المحاسبية عن االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة على االعتراف حيث 

بتكلفة حيازة هذه االستثمارات على أساس تكلفة الشراء مضافاً إليها التكاليف التي تتحملها المنشأة 

 ة االستثمارات.في سبيل االقتناء وذلك كما هو الحال في بقي

 ويتم اإلثبات المحاسبي القتناء االستثمارات بغرض المتاجرة من خالل القيد التالي:

 محتفظ بها للمتاجرة  –من حـ/ االستثمارات  

 إلى حـ/ النقدية في المصرف            

 محتفظ بها حتى للمتاجرة –إثبات اقتناء استثمارات 
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 :(1) مثال

ل.س ودفعت عمولة  350000سند ثمن شرائها  2000ى المنشآت اشترت إحد 1/10/2012في 

 ل.س. 6500للسمسار مقابل شراء السندات 

 ل.س. 356500=  6500+  350000=  بالتالي تكون تكلفة اقتناء السندات

 ويكون قيد اإلثبات المحاسبي القتناء هذه االستثمارات كما يلي:

 

356500 

 

 

356500 

1/10/2012 

 محتفظ بها للمتاجرة  –رات من حـ/ االستثما

 إلى حـ/ النقدية في المصرف            

 إثبات اقتناء استثمارات بغرض المتاجرة

 

 (:2مثال )

أسهم بغرض االحتفاظ بها للمتاجرة, حيث تم شراء  2012\12\15اشترت إحدى المنشآت في 

 10الواحد  ل.سوبلغت عمولة السمسار عن السهم 500سهم سعر شراء السهم الواحد  400

 ل.س.

 ل.س, وتكلفةاقتناء االسهم ككل = 510بناء عليه, تبلغ اقتناء السهم الواحد 

 ل.س.  204000ل.س =  510× سهم   400 

 ويكون اإلثبات المحاسبي كما يلي:

  

204000 

 

 

204000 

15/12/2012 

 محتفظ بها للمتاجرة  –من حـ/ االستثمارات 

 لمصرفإلى حـ/ النقدية في ا            

 إثبات اقتناء استثمارات بغرض المتاجرة

 

 ثانياً: االعتراف بإيرادات االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة:

بعد تاريخ االقتناء يتم االعتراف باإليراد وفق األساس النقدي, حيث يتم االعتراف بأرباح األسهم 

 بها فال يتم االعتراف بها. المستلمة نقداً فقط, أما األرباح التي تحتجزها الشركة المستثمر

فإذا فرضنا أن الشركة استلمت إيرادات عن االستثمارات في األسهم المحتفظ بها للمتاجرة مبلغ 

 , فإنها تثبت ذلك بالقيد اآلتي:2012\12\31ل.س وذلك في  120000وقدره 
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120000 

 

 

120000 

31\12\2012 

 من حـ/ النقدية في المصرف

 محتفظ بها للمتاجرة  –االستثمارات ات إيراد \إلى حـ        

 استثمارات بغرض المتاجرة إيراداتإثبات           

120000  

120000 

 محتفظ بها للمتاجرة  –االستثمارات إيرادات  \من حـ 

 أ.خ( \ملخص الدخل )أو من حـ  \إلى حـ                  

 إقفال إيراد االستثمار                

 

 االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة: ثالثاً: بيع

إذا تم بيع هذه االستثمارات يتم حساب مكاسب البيع أو خسائره على أساس الفرق بين صافي ثمن 

حـ/ ملخص الدخل  أ.خ اوحـ/  البيع وتكلفة االستثمارات, ويتعرف بهذه المكاسب أو الخسائر في

 في الفترة التي يتم فيها البيع.

 

 :(1) مثال

سنداً من االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة بسعر بيع  120إحدى المنشآت باعت  بفرض أن

ل.س مصاريف بيع هذه األسهم, مع العلم أن تكلفة  2000ل.س للسند الواحد, وتكبدت  600

 ل.س, وبالتالي تكون البيانات كما يلي: 575حيازة كل سند بلغت 

  600× سند  120 ل.س  72000 ثمن البيع

  ( ل.س2000) صاريف البيعيطرح: م

  ل.س 70000 = صافي ثمن البيع

  575× سند  120 ( ل.س69000) تكاليف االقتناء

  ل.س 1000 صافي األرباح المحققة

 

ل.س, أي أن المنشأة  69000ل.س وتكلفة االقتناء  70000بالتالي فإن صافي ثمن البيع يبلغ 

 ل.س. 1000حققت ربح أو مكاسب بيع مبلغ قدره 

 وتثبت العملية في الدفاتر المحاسبية بالقيد التالي:

70000  

 

69000 

1000 

 

 من حـ/ النقدية في الصندوق

 إلى مذكورين          

 محتفظ بها للمتاجرة  -حـ/ استثمارات          

 متاجرة -حـ/ مكاسب بيع استثمارات          

 محتفظ بها للمتاجرة –إثبات بيع االستثمارات 
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حـ/ ملخص الدخل ويظهر ضمن أو  أ.خ حـ/ يقفل حـ/ مكاسب بيع استثمارات في  من ثم 

 اإليرادات األخرى:

1000  

1000 

 متاجرة -من حـ/ مكاسب بيع استثمارات 

 حـ/ ملخص الدخلأ.خ او إلى حـ/             

 

هذه الحالة  ياء البيانات األخرى على حالها, فل.س مع بق 550أما لو كان سعر بيع السند الواحد 

 تكون النتائج كما يلي:

  550× سند  120 ل.س  66000 ثمن البيع

  ( ل.س2000) مصاريف البيع

  ل.س 64000 صافي ثمن البيع

  575× سند 120 ( ل.س69000) تكاليف االقتناء

  ( ل.س5000) صافي الخسائر المحققة

 

 التالية: ويتم إثبات البيع وإقفال الخسائر المحققة من خالل القيود

 

64000 

5000 

 

 

 

69000 

 من مذكورين

 حـ/ النقدية في الصندوق

 متاجرة -حـ/ خسائر بيع استثمارات 

 متاجرة -إلى حـ/ استثمارات             

 إثبات بيع االستثمارات

 

حـ/ ملخص الدخل وتظهر ضمن أو أ.خ حـ/ متاجرة في  –وتقفل خسائر بيع االستثمارات  

 األخرى:  المصروفات والخسائر

5000  

5000 

 ملخص الدخل أ.خ  أو من حـ/ حـ/ 

 متاجرة -إلى حـ/ خسائر بيع استثمارات       

 :(2) مثال

سهم لالحتفاظ بها للمتاجرة سعر شراء السهم  1000اشترت إحدى المنشآت  1/11/2012في 

 ل.س.  10ل.س ودفعت عمولة للسمسار عن كل سهم  500

 ل.س, وتكلفة اقتناء األسهم تبلغ: 510م الواحد تبلغ بالتالي تكلفة اقتناء السه

 ل.س. 510000ل.س للسهم الواحد =  510× سهم  1000
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 يتم إثبات العملية كما يلي:

 

510000 

 

 

510000 

1/11/2012 

 متاجرة  –من حـ/ استثمارات في األسهم 

 إلى حـ/ النقدية في المصرف        

 للمتاجرة -إثبات اقتناء استثمارات في األسهم 

 

 525سهم من األسهم السابقة بمبلغ  300باعت  15/11/2012بفرض أن المنشأة السابقة في 

 ل.س للسهم الواحد, بالتالي:

 ل.س. 153000ل.س للسهم الواحد =  510× سهم  300سهم =  300تكلفة اقتناء الـ 

 ل.س. 157500ل.س للسهم الواحد =  525× سهم  300سهم =  300سعر بيع الـ 

[. ويتم إثبات 153000 – 157500ل.س ] 4500بالتالي حققت المنشأة مكاسب بيع قدرها 

 العملية كما يلي:

 

157500 

 

 

 

153000 

4500 

15/11/2012 

 من حـ/ النقدية في المصرف

 إلى مذكورين                   

 متاجرة  –حـ/ استثمارات في األسهم                  

 متاجرة  –مكاسب بيع استثمارات حـ/                   

 إثبات بيع استثمارات في األسهم بربح

 

 :سهم يساوي 300ل.س, لكان سعر بيع الـ 490لو تم بيع السهم بمبلغ 

ل.س, بالتالي  153000ل.س. وتكلفتها  147000ل.س للسهم الواحد =  490× سهم  300

 ت ذلك كما يلي:ل.س, ويتم إثبا 6000تكون المنشأة حققت خسائر بيع قدرها 

 

 

147000 

6000 

 

 

 

 

153000 

15/11/2012 

 من مذكورين

 حـ/ النقدية في المصرف

 متاجرة -حـ/ خسائر بيع استثمارات 

 متاجرة  –إلى حـ/ استثمارات في األسهم             

 إثبات بيع استثمارات في األسهم بخسارة
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 نهاية الفترة:محتفظ بها للمتاجرة في  –تقويم االستثمارات رابعاً: 

يتم قياس االستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة في نهاية الفترة المالية وتقويمها 

على أساس القيمة العادلة, ويتم االعتراف بزيادة القيمة العادلة عن تكلفة االقتناء باعتبارها 

باعتبارها  مكاسب حيازة غير محققة, كما يتم االعتراف بانخفاض القيمة العادلة عن التكلفة

خسائر حيازة غير محققة, ويتم االعتراف بهذه المكاسب أو الخسائر في حـ/ ملخص الدخل, 

هو حـ/ تسوية  Contra Accountوبالمقابل تثبت هذه المكاسب أو الخسائر في حساب مقابل 

على  متاجرة, ويكون ذا طبيعة دائنة أو مدينة بحسب نتيجة التقويم –القيمة العادلة لالستثمارات 

 أن يظهر رصيده في الميزانية. 

بناء عليه, في تاريخ الميزانية ]نهاية العام[ يتم مقارنة تكلفة اقتناء االستثمارات مع سعرها في 

 السوق, هنا لدينا احد ثالثة احتماالت:

إذا كان سعر االستثمارات في السوق يساوي تكلفة االقتناء, بالتالي في هذه الحالة ال يوجد  – 1

 ب وال خسائر غير محققة, وال يتم إجراء أية تسويات.مكاس

إذا كان سعر االستثمارات في السوق اكبر من تكلفة االقتناء ]القيمة الدفترية الظاهرة في  – 2

الدفاتر بتاريخ نهاية الفترة[, بالتالي يكون لدينا مكاسب حيازة استثمارات غير محققة, يتم إجراء 

 قيد تسوية كما يلي:

 

×××× 

 

 

×××× 

31/12/.... 

 متاجرة  –من حـ/ تسويات القيمة العادلة لالستثمارات 

 دخل–إلى حـ/ مكاسب أو خسائر حيازة غير محققة  

 إثبات زيادة القيمة السوقية عن التكلفة لالستثمارات

 

×××× 

 

 

×××× 

 بتاريخه

 د خل  –من حـ/ مكاسب أو خسائر حيازة غير محققة 

 إلى حـ/ ملخص الدخل        

 إقفال مكاسب الحيازة غير المحققة على االستثمارات

 

تسوية القيمة حـ/ متاجرة في الميزانية مضافاً إليه رصيد  –وفي هذه الحالة, تظهر االستثمارات 

 السوقية ]مكاسب الحيازة غير المحققة[ كما يلي:
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 البيـان ل.س البيـــــان ل.س ل.س

     

   استثمارات طويلة األجل  

   محتفظ بها للمتاجرة –استثمارات ××× 

   + تسوية القيمة السوقية ××× ××××

 

إذا كان سعر االستثمارات في السوق أقل من تكلفة االقتناء ]القيمة الدفترية الظاهرة في  – 3

الدفاتر بتاريخ نهاية الفترة[, بالتالي يكون لدينا خسائر حيازة استثمارات غير محققة, يتم إجراء 

 سوية كما يلي:قيد ت

 

××× 

 

 

××× 

31/12/.... 

 دخل –من حـ/ مكاسب أو خسائر حيازة غير محققة 

 متاجرة  –إلى حـ/ تسويات القيمة العادلة لالستثمارات         

 إثبات انخفاض القيمة السوقية لالستثمارات عن تكلفتها

 

××× 

 

 

××× 

 بتاريخه

 من حـ/ ملخص الدخل

 دخل –سب أو خسائر حيازة غير محققة إلى حـ/ مكا                

 إقفال خسائر الحيازة غير المحققة على االستثمارات

 

ً منها رصيد  –وفي هذه الحالة, تظهر االستثمارات  تسوية حـ/ متاجرة في الميزانية مطروحا

 القيمة السوقية ]خسائر الحيازة غير المحققة[ كما يلي:

 ..../31/12الميزانية في 

 البيـان ل.س ــــانالبيـ ل.س ل.س

     

   أصول متداولة  

   محتفظ بها للمتاجرة –استثمارات ×××× 

 (×××) 

×××× 

   سوقية تسوية القيمة ال -
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 مالحظات:

 :Valuation Accountحـ/ تسوية القيمة السوقية يعّد حساب تقويم  – 1

ً  - أ ً إضافيا ً مدينا , Adjunct Account يضاف إلى تكلفة االستثمارات باعتباره حسابا

 . ]كما في الحالة الثانية السابقة[ وذلك إذا كانت نتيجة التقويم مكاسب غير محققة

, وذلك إذا Contra Accountيطرح من تكلفة االستثمارات باعتباره حساباً دائناً مقابالً  - ب

 .]كما في الحالة الثالثة السابقة[ كانت نتيجة التقويم خسائر غير محققة

 

 يح المعالجة المحاسبية من خالل المثال التالي:ويمكن توض

  مثال:

البيانات التالية المتعلقة باالستثمارات  31/12/2012أظهر ميزان المراجعة إلحدى المنشآت في 

 في السندات المحتفظ بها للمتاجرة:

 ل.س. 843000تكلفة االقتناء تبلغ  - أ

 ل.س. 835000سعر السوق بتاريخ الجرد يبلغ  - ب

ل.س, وسعرها في  843000لك, نالحظ أن التكلفة اإلجمالية لالستثمارات تبلغ وبناًء على ذ

ل.س, وطالما أن سعر السوق أقل من التكلفة فإنه يكون لدينا خسائر حيازة غير  835000السوق 

 محققة, يتم إثباتها من خالل القيد التالي:

 

8000 

 

 

8000 

31/12/2012 

 دخل –ة من حـ/ مكاسب أو خسائر حيازة غير محقق

 متاجرة  –إلى حـ/ تسويات القيمة العادلة لالستثمارات         

 إثبات انخفاض القيمة السوقية لالستثمارات عن تكلفتها

 

8000 

 

 

8000 

 بتاريخه

 من حـ/ ملخص الدخل

 دخل –إلى حـ/ مكاسب أو خسائر حيازة غير محققة                

 الستثماراتإقفال خسائر الحيازة غير المحققة على ا

 

 ويظهر األثر على قائمة الدخل كما يلي:
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 /31/12قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 

 البيــــــان جزئي كلي

 يطرح:  

 استثمارات  –خسائر حيازة غير محققة  (8000) 

 

ً من ها وتعّد االستثمارات بغرض المتاجر أصالً متداوالً يتم اإلفصاح عنه في الميزانية مطروحا

ً إليها المكاسب غير المحققة, ففي المثال الذي بين أيدينا يتم  الخسائر غير المحققة, أو مضافا

 اإلفصاح عن االستثمارات كما يلي:

 31/12/2012الميزانية في 

 البيـان ل.س البيـــــان ل.س ل.س

     

   أصول متداولة  

   محتفظ بها للمتاجرة –استثمارات 843000 

 (8000) 

835000 

   تسوية القيمة العادلة -

 

ل.س,  849000إذا فرضنا أن نتيجة التقويم في المثال السابق أظهرت القيمة السوقية بمبلغ 

 ل.س تثبت بالقيد التالي: 6000بالتالي لدينا مكاسب غير محققة قدرها 

 

6000 

 

 

6000 

31/12/2012 

 متاجرة  –من حـ/ تسويات القيمة العادلة لالستثمارات 

 دخل–إلى حـ/ مكاسب أو خسائر حيازة غير محققة  

 إثبات زيادة القيمة السوقية عن التكلفة لالستثمارات

 

6000 

 

 

6000 

 بتاريخه

 د خل  –من حـ/ مكاسب أو خسائر حيازة غير محققة 

 إلى حـ/ ملخص الدخل        

 إقفال مكاسب الحيازة غير المحققة على االستثمارات
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 على قائمة الدخل كما يلي:ويظهر األثر 

 /31/12قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 

 البيــــــان جزئي كلي

 يضاف:   

 استثمارات  –مكاسب حيازة غير محققة  6000 

 

 كما يلي: 31/12/2012ويتم اإلفصاح عن هذه االستثمارات في الميزانية في 

 البيـان ل.س البيـــــان ل.س ل.س

     

   ارات طويلة األجلاستثم  

   محتفظ بها للمتاجرة –استثمارات 843000 

   + تسوية القيمة السوقية 6000 849000

 

 مالحظات:

نظراً إلى تقويم االستثمارات بغرض المتاجرة بالقيمة العادلة عند إعداد القوائم المالية, فإنه,  – 1

األرباح و الفوائد الدائنة المعترف بها, إال  توزيعات لوخالفاً للقواعد المحاسبية العادية, يتم تجاه

أنها لم تستلم بعد, وذلك على اعتبار أن القيمة السوقية العادلة لهذه االستثمارات تتأثر تلقائياً بحجم 

تلك الفوائد, ويتم االعتراف باإليرادات المقبوضة فقط أو التي ستقبضها المنشأة فعالً بالرغم من 

د المستحقة التي ستتنازل عنها المنشأة في تاريخ البيع فال يتم االعتراف بيع السندات, أما الفوائ

 بها.

أيضاً ونظراً إلى تقويم االستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة في تاريخ الميزانية بقيمتها  – 2

العادلة, فإنه يتم تجاهل عالوة الشراء أو خصمه, حيث ال يتم فتح حساب خاص بهما, فالقيمة 

 ة تتأثر بهما تلقائياً.العادل

إن حساب "تسوية القيمة السوقية" هو حساب تقويم حيث يفتح مرة واحدة في نهاية الفترة,  – 3

وذلك بغرض الوصول إلى القيمة العادلة لالستثمارات في تاريخ التقرير عنها في القوائم المالية, 

ه بالزيادة أو النقصان وفي حال كان هناك رصيد سابق منقول من فترة سابقة, فيتم تسويت

31/12للوصول إلى الرصيد الجديد المطلوب في 
5

 , ومن ثم يتم ترحيله إلى الفترة المقبلة. 

                                                           

قة في الدورة السابقة. إذا كان الرصيد السابق لوساب تسوية القيمة العادلة دائنًا، يعني ذلو أنه ناتج عن خسارة غير موق -1
لاذا في هذه الوالة، إذا كان ناتج تغيير الوقيبة بين التكلفة و القيمة العادلة مكسبًا، يتم إضافة الرصيد السابق (الخسارة غير الموققةه 
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 : االستثمارات المتاحة للبيع:2 – 3 – 4

تحدد االستثمارات المتاحة للبيع عن طريق النفي, فاالستثمارات تصنف في ثالث 

الستحقاق, واالستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة, مجموعات, استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ ا

 أما االستثمارات المتاحة للبيع فهي االستثمارات التي ال تصنف ضمن الفئتين السابقتين.

ولذلك تحدد االستثمارات المتاحة للبيع بأنها استثمارات متوسطة األجل, ويتم التصرف فيها 

 ألغراض توفير سيولة نقدية عند الحاجة.

 

 :المتاحة للبيعاالعتراف باالستثمارات أوالً: 

فيتم االعتراف باالستثمارات المتاحة للبيع على أساس تكلفة االقتناء التي تتمثل في سعر شرئها 

ً إليه أية تكاليف أو عموالت تتكبدها المنشأةفي سبيل االقتناء, مثل عموالت السمسار  مضافا

 تي:ويثبت اقتناء هذه االستثمارات من خالل القيد اآل

×××  

××× 

 متاحة للبيع –من حـ/ االستثمارات

 إلى حـ/ النقدية في المصرف                 

 متاحة للبيع –شراء استثمارات    

 

 مثال:

 600سعر شراء السهم  بيعسهم لالحتفاظ بها لل 500اشترت إحدى المنشآت  1/9/2012في 

  ل.س عن العملية ككل. 10000ل.س ودفعت عمولة للسمسار 

 بالتالي فإن تكلفة اقتناء االستثمارات = ثمن الشراء + عمولة السمسار.

 ل.س. 300000ل.س =  600× سهم  500ثمن شراء االستثمارات = 

 ل.س. 310000=  10000+  300000تكلفةقاتناء االسهم = 

 يتم إثبات العملية كما يلي:

310000  

310000 

 متاحة للبيع –من حـ/ االستثمارات

 إلى حـ/ النقدية في المصرف                 

 متاحة للبيع –شراء استثمارات    

 

                                                                                                                                                                      

ض هذا الرصيد المكسب عند تسوية وساب تسوية القيمة العادلة و العكس إذا كان رصيد وساب التسوية سابقًا مدنيًا، ويث يتم تخفي
 تسوية القيمة العادلة. من صافي التغيير عند تسوية وساب 
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 ثانياً: االعتراف بإيرادات االستثمارات المتاحة للبيع:

ساس النقدي, أي يتم االعتراف األعلى االسثمارات المقتناة بغرض البيع االعتراف بإيرادات يتم 

بأرباح األسهم الموزعة نقداً, أما عتراف بإيرادات فوائد السندات عند استالمها, كما يتم اال

  األرباح التي تقرر المنشاة المستثمر بها احتجازها, وعدم توزيعها, فال يتم االعتراف بها.

 االسثمارات المقتناة بغرض البيع من خالل القيد اآلتي:إيرادات ويتم إثبات 

×××  

×××× 

 من حـ/ النقدية في المصرف

  متاحة للبيع –ثماراتتإلى حـ/ إيرادات اس     

 إثبات إيرادات استثمارات في األسهم

×××  

×××× 

 متاحة للبيع  –االستثمارات إيرادات  \من حـ 

 أ.خ( \ملخص الدخل )أو من حـ  \إلى حـ                  

 إقفال إيراد االستثمار                

 

 مثال:

مبلغ  2012\12\31ع لدى إحدى المنشآت في بلغت إيرادات االستثمارات في األسهم المتاحة للبي

 ل.س, ويتم إثباتها كما يلي: 50000

 

50000 

 

 

50000 

 

31/12/2012 

 من حـ/ النقدية في المصرف

  متاحة للبيع –تثمارات في األسهم إلى حـ/ إيرادات اس     

 إثبات إيرادات استثمارات في األسهم

50000  

50000 

 

 متاحة للبيع  –االستثمارات إيرادات  \من حـ 

 أ.خ( \ملخص الدخل )أو من حـ  \إلى حـ                  

 إقفال إيراد االستثمار                

 

 :المتاحة للبيع: بيع االستثمارات ثالثا

المتاحة للبيع يتم إثبات عملية البيع واألرباح أو الخسائر الناتجة  –عند بيع االستثمارات 

بين القيمة الدفترية وصافي ثمن البيع بتاريخ البيع, ويجب األخذ  عن البيع على أساس الفرق

حـ/ تسوية –ونقصد بذلك  –بالحسبان أن رصيدي الحسابين المتعلقين بتقويم هذه االستثمارات 

ال يتأثران بعمليات البيع التي تتم خالل الفترة,  –القيمة السوقية وحـ/ مكاسب/ خسائر غير محققة 
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ي نهاية الفترة وفق المتغيرات التي تكون موجودة. ولتوضيح المعالجة لبيع حيث يتم تسويتهما ف

 المتاحة للبيع نبين المثال التالي: –االستثمارات 

 (:1مثال )

ل.س تم بيعها نقداً بمبلغ  240000متاحة للبيع تكلفتها  –لدى إحدى الشركات استثمارات 

 ل.س. يتم إثباتها بالقيد التالي: 10000 ل.س, بالتالي حققت المنشأة مكاسب بيع قدرها 250000

250000 

 

 

 

240000 

10000 

 من حـ/ النقدية في المصرف

 إلى مذكورين              

 متاحة للبيع  –حـ/ استثمارات

 متاحة للبيع –حـ/ مكاسب بيع استثمارات      

 إثبات بيع االستثمارات بربح

 

 ص الدخل:ويتم إقفال مكاسب بيع االستثمارات في حـ/ ملخ

6000 

 

 

 

6000 

 متاحة للبيع –من حـ/ مكاسب بيع استثمارات 

 إلى حـ/ ملخص الدخل            

 إقفال ربح بيع االستثمارات

 

ل.س. ويتم إثباتها من  6000ل.س لحققت المنشأة خسائر بيع قدرها  234000لو كان سعر البيع 

 خالل القيد التالي:

 

234000 

6000 

 

 

 

240000 

 ينمن مذكور

 حـ/ النقدية 

 متاحة للبيع –حـ/ خسائر بيع استثمارات 

 متاحة للبيع  –إلى حـ/ استثمارات              

 إثبات بيع االستثمارات بخسارة            

 

 ويتم إقفال خسائر بيع االستثمارات في حـ/ ملخص الدخل:

6000 

 

 

 

6000 

 من حـ/ ملخص الدخل

 متاحة للبيع –إلى حـ/ خسائر بيع استثمارات   

 إقفال ربح بيع االستثمارات
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 (:2مثال )

السندات التالية مع بيان صافي سعر  15/2/2010بفرض أن المنشأة في المثال السابق باعت في 

 البيع بعد استبعاد مصاريف البيع:

 االستثمارات
صافي سعر 

 البيع

القيمة 

 الدفترية

مكاسب )خسائر( 

 البيع

 10000 80000 90000 %10سندات شركة )أ( 

 (4000) 150000 146000 %12سندات شركة )ب( 

 6000 230000 236000 إجمالي

 

ل.س مكاسب صافية من بيع االستثمارات, يتم إثباتها من خالل  6000بناًء عليه, حققت المنشأة 

 القيد التالي:

 

237000 

 

 

 

 

230000 

6000 

15/2/2010 

 من حـ/ النقدية في المصرف

 إلى مذكورين

 متاحة للبيع  –ـ/ استثماراتح

 متاحة للبيع –حـ/ مكاسب بيع استثمارات 

 إثبات بيع االستثمارات بربح

 

 ويتم إقفال مكاسب بيع االستثمارات في حـ/ ملخص الدخل:

6000 

 

 

 

6000 

 متاحة للبيع –من حـ/ مكاسب بيع استثمارات 

 إلى حـ/ ملخص الدخل            

 إقفال ربح بيع االستثمارات

 

 

 الفترة: رابعاً: تقويم االستثمارات المتاحة للبيع في نهاية

يتم تقويم االستثمارات التي تمتلكها المنشأة في نهاية الفترة على أساس قيمتها السوقية, ويتم إثبات 

الفرق باعتبارها مكاسب أو خسائر حيازة غير محققة, حيث ال تقفل في حـ/ ملخص الدخل كما 

متاجرة, وإنما تظهر بشكل منفصل ضمن حقوق الملكية  –مارات في األسهم هو الحال في االستث

 في الميزانية مكوناً من مكونات دخول شاملة أخرى متراكمة, حتى تتحقق.
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إذا كانت نتيجة تقويم االستثمارات المتاحة للبيع في نهاية الفترة وجود مكاسب حيازة غير  –أ 

ية لهذه االستثمارات أكبر من تكلفة اقتنائها فيتم غثبات محققة, ويحدث ذلك إذا كنت القيمة السوق

 ذلك بالقيد اآلتي:

×××  

××× 

 

 حة للبيعمتا –من حـ/ تسوية القيمة المعادلة 

 إلى حـ/ مكاسب حيازة غير محقق    

 حة للبيعمتا –إثبات زيادة القيمة السوقية لالستثمارات في األسهم 

 

تثمارات المتاحة للبيع في نهاية الفترة وجود خسائر حيازة أما إذا كانت نتيجة تقويم االس –ب 

غير محققة, ويحدث ذلك إذا كنت القيمة السوقية لهذه االستثمارات أقل من تكلفة اقتنائها فيتم 

 إثبات ذلك بالقيد اآلتي:

×××  

××× 

 

 دخل -حيازة غير محقق  خسائرحـ/  من

    حة للبيعمتا –دلة حـ/ تسوية القيمة المعا إلى                   

 حة للبيعمتا –القيمة السوقية لالستثمارات في األسهم  انخفاضإثبات 

 

 :(1) مثال

 250000ظهرت االستثمارات المتاحة للبيع في دفاتر إحدى الشركات بمبلغ  2012\12\31في 

 ل.س, والمطلوب اإلجابة على األسئلة التالية:

ل.س, فما هي نتيجة  256000ات في نفس التاريخ يبلغ إذا كان سعر السوق لهذه االستثمار – 1

 تقويم هذه االستثمارات:

A. 6000 .مكاسب حيازة غير محققة 

B. 6000 .خسائر حيازة غير محققة 

C. 4000 .مكاسب حيازة غير محققة 

D. 4000 .خسائر حيازة غير محققة 

هناك  ل.س, بالتالي 256000ل.س وسعرها في السوق  250000طالما أن تكلفة االستثمارات 

 ل.س, يتم إثباتها بالقيد اآلتي: 6000مكاسب حيازة غير محققة قدرها 

 

6000 

 

 

6000 

31/12/2012 

 حة للبيعمتا –من حـ/ تسوية القيمة المعادلة 

 إلى حـ/ مكاسبر حيازة غير محقق    
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 –إثبات زيادة القيمة السوقية لالستثمارات في األسهم 

 عن التكلفةمتاحة للبيع 

 

ل.س,  246000تبلغ  2012\12\31انت القيمة السوقية لالستثمارات السابقة بتاريخ إذا ك – 2

 فإن نتيجة تقويم هذه االستثمارات تكون:

A. 2000 .مكاسب حيازة غير محققة 

B. 2000 .خسائر حيازة غير محققة 

C. 4000 .مكاسب حيازة غير محققة 

D. 4000 .خسائر حيازة غير محققة 

ل.س, بالتالي هناك  248000ل.س وسعرها في السوق  250000طالما أن تكلفة االستثمارات 

 ل.س, يتم إثباتها بالقيد اآلتي: 2000خسائر حيازة غير محققة قدرها 

2000  

2000 

 

 دخل -حيازة غير محقق  خسائرحـ/  من

    حة للبيعمتا –حـ/ تسوية القيمة المعادلة  إلى                   

 حة للبيعمتا –ثمارات في األسهم القيمة السوقية لالست انخفاضإثبات 

 

 :(2) مثال

 2009فيما يلي البيانات المتعلقة باالستثمارات في األسهم المقتناة ألغراض المتاجرة خالل عام 

 لدى إحدى المنشآت:

المتاحة للبيع التي تقل نسبة التملك في كل  –اشترت المنشأة األسهم التالية  10/8/2009في  – 1

 %:20منها عن 

 تكلفة الحيازة تكلفة اقتناء عدد األسهم االستثمارنوع 

 280000 1000 280 أسهم في شركة )أ(

 256000 800 320 أسهم في شركة )ب(

 288000 900 320 أسهم في شركة )ج(

 824000 إجمالي تكلفة المحفظة

 

 125 استلمت الشركة أرباح أسهم عن استثماراتها في الشركة )أ( قدرها 12/10/2009في  – 2

 ل.س عن كل سهم.

 كانت القيمة السوقية لالستثمارات كما يلي: 31/12/2009في  – 3
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 قيمة سوقية )للسهم( نوع االستثمار

 1050 أسهم في شركة )أ(

 880 أسهم في شركة )ب(

 820 أسهم في شركة )ج(

 المطلوب:

 إثبات القيود المحاسبية الالزمة. – 1

 .31/12/2009بغرض المتاجرة, وبيان رصيده في  –ألسهم إعداد حـ/ االستثمارات في ا – 2

 .31/12/2009إظهار رصيد االستثمارات في الميزانية في  – 3

 الحل:

 قيود اليومية الالزمة: – 1

 ل.س: 530000تكلفة اقتناء االستثمارات بلغت  –أ 

 

824000 

 

 

824000 

10/8/2009 

 متاحة للبيع –من حـ/ استثمارات في األسهم 

 إلى حـ/ النقدية في المصرف        

 متاحة للبيع –إثبات اقتناء استثمارات في األسهم 

× سهم  280ل.س ] 33600والتي تبلغ  12/10/2009إثبات إيرادات األسهم المستلمة في  –د 

 ل.س[: 125

 

35000 

 

 

35000 

 

12/10/2009 

 من حـ/ النقدية في المصرف

  متاحة للبيع –سهم تثمارات في األإلى حـ/ إيرادات اس     

 إثبات إيرادات استثمارات في األسهم

 

يتم تقويم االستثمارات على أساس قيمتها السوقية, حيث تبلغ القيمة  31/12/2009في  – هـ

 :31/12/2009السوقية في 

 القيمة السوقية قيمة سوقية )للسهم( عدد األسهم نوع االستثمار

 294000 1050 280 أسهم في شركة )أ(

 281600 880 320 هم في شركة )ب(أس

 262400 820 320 أسهم في شركة )ج(

 838000 القيمة السوقية
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ومن خالل المقارنة بين سعر السوق, والتكلفة لكل نوع من االستثمارات يظهر لدينا الجدول 

 التالي:

 مكاسب )خسائر( غير محققة تكلفة قيمة سوقية االستثمار

 14000 280000 294000 أسهم في شركة )أ(

 25600 256000 281600 أسهم في شركة )ب(

 (25600) 288000 262400 أسهم في شركة )ج(

 14000 824000 838000 إجمالي

 14000 مكاسب )خسائر( حيازة

 

 ل.س: 8000وبالتالي تكون نتيجة التقويم وجود خسائر حيازة غير محققة قدرها 

 

14000 

 

 

14000 

31/12/2009 

 متاجرة -القيمة المعادلة  من حـ/ تسوية

 دخل -إلى حـ/ مكاسب/خسائر حيازة غير محقق    

 –إثبات زيادة القيمة السوقية لالستثمارات في األسهم 

 متاجرة عن التكلفة

 

 :31/12/2009بغرض المتاجرة وبيان رصيده في  –إعداد حـ/ االستثمارات في األسهم  – 2

 متاجرة –حـ/ االستثمارات في األسهم 

 البيــان ل.س البيـــان .سل

   1/7إلى حـ/ النقدية  824000

 31/12رصيد مدين  824000  

824000  824000  

 

 :31/12/2009إظهار رصيد االستثمارات في الميزانية في  – 3
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 31/12/2009الميزانية في 

 البيـان ل.س البيـــــان ل.س ل.س

 حقوق الملكية:    

احة مت –استثمارات 824000 

 للبيع

 رأس المال المدفوع 

+ تسوية القيمة  14000 838000

 السوقية

+ مكاسب حيازة غير  14000

 متاحة للبيع –محققة 

 

 : االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق:3 – 3 – 4

 Debtاالستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق هي استثمارات في أدوات دين 

Instrumentsر هذه األدوات من قبل شركات أخرى بهدف الحصول على أموال جديدة , تصد

 بغرض التوسع. ومعظم االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق هي في سندات.

وتقوم المعالجة المحاسبية عن االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق وفق القواعد 

 األجل, وذلك كما يلي: المحاسبية للمحاسبة عن االستثمارات طويلة

يتم االعتراف بتكلفة هذه االستثمارات على أساس ثمن الشراء مضافاً إليه كافة النفقات التي  – 1

 تتحملها المنشأة القتناء هذه االستثمارات, أي اعتماد مدخل التكلفة التاريخية.

صدار السندات أو يتم تعديل التكلفة التاريخية بعد تاريخ االقتناء بمقدار إطفاء خصم إ – 2

عالوتها, فالعالوة تؤدي إلى تخفيض التكلفة سنوياً بمقدار اإلطفاء, بينما يؤدي الخصم إلى زيادة 

 التكلفة بمقدار اإلطفاء.

 يتم االعتراف بإيراد الفوائد عند االستحقاق بغض النظر عن تاريخ التحصيل. – 3

 

 قاقمقتناة حتى تاريخ االستح –أوالً: حيازة االستثمارات 

يمكن شراء السندات إما بقيمتها االسمية, أو بسعر أعلى أو أقل من قيمتها االسمية, وكما 

هو الحال في االعتراف المحاسبي باألصول عموماً, فإن االعتراف المحاسبي باالستثمارات في 

 ً إليه السندات يتم على أساس تكلفة الحيازة أو االقتناء, وتتضمن هذه التكلفة ثمن الشراء مضافا

 كافة المصروفات والنفقات التي تتحملها المنشأة في سبيل حيازة هذه االستثمارات.

 مثال: 

, 1/1/2012ل.س( في  1000قيمة السندات االسمية )علماً ان  سند 200اشترت إحدى المنشآت  

 1/7و 1/1سنوات, تستحق فائدة نصف سنوية تدفع في  5والسندات مصدرة بنفس التاريخ لمدة 

 %.12عام, وتحمل السندات معدل فائدة اسمياً  من كل
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لتحديد قيمة السندات, يتم تحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية اعتماداً على معدل الفائدة 

الفعلي, أو معدل الفائدة في السوق بتاريخ شراء السندات, ولنفرض أن معدل الفائدة على سندات 

 % في نفس التاريخ.16 مماثلة من حيث المخاطر يبلغ

ل.س )تستلم  200000سعر شراء السندات يتم الحصول عليه من خالل إضافة القيمة الحالية لـ 

 12000%( إلى القيمة الحالية لمقبوضات الفائدة 8خالل عشر فترات مستقبالً عند معدل خصم 

صف %, هو أن الفوائد ن8%(. والسبب في استخدام معدل خصم 8ل.س )مخصومة بمعدل 

% للفترات السنوية, وبطريقة مشابهة, يجب  16سنوية, بحيث يجب أن يكون هناك معدل فائدة 

 10=  2× 5مضاعفة عدد الفترات للحصول على الفترات الزمنية التي تستحق فيها الفائدة )

 فترات(, وبذلك فإن القيمة الحالية تساوي:

 ل.س ل.س البيـــــــــــان

  12000 الفوائد نصف السنوية 

ل.س يستلم على عدة دفعات  1القيمة الحالية لمبلغ × 

 %8سنوات عند معدل فائدة  10وعلى مدى 

 

6.71 

 

 80520  (1= القيمة الحالية لمدفوعات الفوائد )

  200000 القيمة االسمية للسندات 

ل.س يستلم بعد عشر فترات  1القيمة الحالية لمبلغ × 

 %8مستقبالً عند معدل خصم 

 

0.4632 

 

 

 92640  (2= القيمة الحالية لقيمة السندات )

 173160  (2( + )1إجمالي القيمة الحالية لالستثمار )

 

 Effective Rate of%, يمثل معدل الفائدة الفعال  16وفي المثال السابق معدل الفائدة 

Interest.حيث إنه يمثل مبلغ الفائدة الفعلي الذي على أساسه تستحق الفائدة , 

% هو المعدل المصرح أو المعلن عنه لتحديد حجم المقبوضات السنوية من  12الحظ أن ن

سنة(, ولكنه ليس سعر شراء السندات, حيث يختلف سعر % × ½ 12×  200000الفوائد, )

ً لظروف السوق, ويعتمد معدل الفائدة الفعال على ثالثة مبالغ وهي: سعر الشراء,  الشراء وفقا

, وذلك كما سبق بيانه في البحث الخاص Face Valueلقيمة االسمية للسند مدفوعات الفوائد, وا

 بالسندات.

ل.س يمثل سعر السندات, وهو المبلغ الذي تدفعه المنشأة المشترية للسندات,  173160ومبلغ 

 ويكون قيد اليومية إلثبات اقتناء السندات:
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173160  

173160 

 اقمحتفظ بها حتى االستحق –من حـ/ االستثمارات

 إلى حـ/ النقدية في المصرف                 

 شراء استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

 

ل.س  26840نالحظ أن حـ/ االستثمارات مدين بتكلفة السندات مع عدم فصل مبلغ الخصم البالغ 

ل.س(, على الرغم من الخصم قد يسجل في قيد مقابل منفصل  173160 –ل.س  200000)

Contra – Asset Account إال أنه في الممارسة العملية من الشائع تسجيل تكلفة األصول ,

 عند االعتراف بها وفق القيد السابق.

 تاريخ اقتناء االستثمارت كما يلي: وتظهر األرصدة في الميزانية في

 البيـان ل.س البيـــــان ل.س

   استثمارات طويلة األجل 

   خ االستحقاقمحتفظ بها لتاري –استثمارات  173160

    

 

وفق طريقة القسط الثاببت أو  ويتم استهالك الخصم مما يؤدي إلى زيادة مقدار إيرادات الفوائد,

 الفائدة الفعالة.

 

 المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق –ثانياً: بيع االستثمارات 

لفرق بين عند بيع االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق يتحدد ناتج البيع با

صافي ثمن البيع, والقيمة الدفترية لالستثمارات, ويحدد صافي البيع على أساس ثمن البيع 

ً منه مصاريف البيع بما فيها عمولة السمسار, بينما تحدد القيمة الدفترية لالستثمارات  مطروحا

وة اإلصدار, كما ناقشنا أعاله على أساس تكلفة اقتناء هذه االستثمارات مطروحاً منها إطفاء عال

 أو مضافاً إليها إطفاء خصم اإلصدار.

وتختلف المعالجة المحاسبية إلثبات بيع االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بين بيع 

 هذه االستثمارات في تاريخ استحقاق الفوائد, أو بيعها في تاريخ غير تاريخ استحقاق الفوائد:

 تاريخ االستحقاق في تاريخ استحقاق الفوائد:بيع االستثمارات المحتفظ بها ل – 1

تعّد هذه الحالة بسيطة وغير معقدة, حيث يتم إثبات بيع السندات من خالل القيد التالي إذا كان ثمن 

 البيع مساوياً للقيمة الدفترية لالستثمارات )ال ربح وال خسارة(:
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 من حـ/ النقدية في المصرف  

 حتى االستحقاق محتفظ بها –إلى حـ/ االستثمارات  

 محتفظ بها لتاريخ االستحقاق –إثبات بيع استثمارات 

 

ً فيجعل حـ/ مكاسب بيع االستثمارات دائناً, أما إذا كان نتيجة البيع  وإذا كان نتيجة البيع ربحا

 خسائر فيجعل حـ/ خسائر بيع استثمارات مديناً. 

 واريخ استحقاق الفوائد:بيع االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق بين ت – 2

في هذه الحالة يجب تحديد نصيب كل من البائع والمشتري من الفوائد هذا من ناحية, ومن ناحية 

أخرى يجب إجراء المعالجة المحاسبية بحسب االتفاق بين البائع والمشتري على كوبون الفوائد, 

أم أن البيع تم من دون الكوبون. فيما إذا كان يشمله سعر البيع )أي أن سعر البيع شامل للكوبون(, 

 وللتوضيح نتناول المثال التالي:

 (:1مثال )

باعت إحدى المنشآت استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق تبلغ صافي  2013\1\1في 

 2000ل.س وعمولة السمسار  350000ل.س, إذا كان سعر البيع  345000قيمتها الدفترية 

 رات هي:ل.س, فإن نتيجة بيع االستثما

A. 3000 .ل.س. مكاسب بيع 

B. 3000 .ل.س. خسائر بيع 

C. 5000 .ل.س مكاسب بيع 

D. 5000 .ل.س خسائر بيع 

ل.س  2000ل.س وعمولة السمسار  344000إذا فرضنا في المثال السابق أن سعر البيع بلغ 

 تكون نتيجة البيع:

A. 3000 .ل.س. مكاسب بيع 

B. 3000 .ل.س. خسائر بيع 

C. 5000 .ل.س مكاسب بيع 

D. 5000 .س خسائر بيع.ل 
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 :(2)مثال 

علماً أن قيمتها ل.س  483000باعت إحدى المنشآت سندات محتفظاً بها لتاريخ االستحقاق بمبلغ 

 ل.س. 3000عمولة السمسار بلغت ول.س.  483675الدفترية في تاريخ البيع تبلغ 

 والمطلوب:

 .لبيع االستثمارات إثبات المعالجة المحاسبية

 الحل:

ع تم في تاريخ استحقاق الفائدة, إذا ال يوجد أي مشكلة في إثبات بيع السندات. ويبلغ طالما أن البي

 483675وقيمتها الدفترية  [,3000 – 483000ل.س, ] 480000سعر بيع السندات صافي 

 .ل.س

ل.س, وتكون المعالجة المحاسبية  3675بناء عليه حققت المنشأة خسائر بيع استثمارات قدرها 

 كما يلي:

 

 

480675 

3675 

 

 

 

 

483675 

1/1/2010 

 من مذكورين

 حـ/ النقدية في المصرف

 محتفظ بها لتاريخ االستحقاق –حـ/ خسائر بيع استثمارات 

 محتفظ بها حتى االستحقاق –إلى حـ/ االستثمارات        

 محتفظ بها لتاريخ االستحقاق –إثبات بيع استثمارات            

3675  

3675 

 خلمن حـ/ ملخص الد

 محتفظ بها حتى االستحقاق –إلى حـ/ خسائر بيع استثمارات      

 إقفال خسائر بيع االستثمارات                

 

 %: 50حتى  20: امتالك من 2 – 4 – 4

% من األسهم العادية لمنشأة 50حتى  20عندما تمتلك المنشأة المستثمرة نسبة ما بين  

ً على األنشطة المالية والتشغيلية للمنشأة أخرى, فيفترض أن هذه المنشأة تمتلك ت أثيراً جوهريا

األخرى, وبالتالي فإنه يجب على المنشأة المستثمرة أن تثبت حصة في صافي دخل المنشأة 

 المستثمر بها عند اكتساب هذا الدخل.

التي تحدد القواعد المحاسبية  Equity Methodوتتطلب هذه الحالة استخدام طريقة الملكية 

 ية:التال
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يتم االعتراف باالستثمارات في تاريخ اقتنائها بالتكلفة كما هو الحال في بقية االستثمارات  – 1

 ]ثمن الشراء مضافاً إليه جميع المصروفات والنفقات التي تتحملها المنشأة القتناء االستثمارات[.

بهدف إظهار حق  بعد تاريخ االقتناء, يتم تعديل حساب االستثمارات باألسهم سنوياً, وذلك – 2

 ملكية المنشأة المستثمرة في المنشأة المستثمر بها, حيث تقوم المنشأة المستثمرة بما يلي:

يتم حساب نصيب المنشأة المستثمرة من صافي ربح المنشأة المستثمر بها, وذلك على أساس  –أ 

 نسبة التملك التي يحوزها المستثمر.

ن خالل إضافته إلى حـ/ االستثمارات في األسهم يتم إثبات نصيب المستثمر من الربح م –ب 

 بالقيد التالي:

 من حـ/ االستثمار في األسهم   

 إلى حـ/ إيراد االستثمار باألسهم      

 إثبات توزيعات األرباح المستلمة

 

 أما في حالة الخسارة فيتم خصمها من حـ/ االستثمارات باألسهم, من خالل القيد التالي:

 

 االستثمار في األسهم من حـ/ خسائر  

 إلى حـ/ االستثمارات في األسهم      

 إثبات خسائر االستثمار في األسهم

 

 ويتم إقفال الربح أو الخسارة في حـ/ ملخص الدخل.

يتم تخفيض القيمة الدفترية لالستثمارات بمقدار توزيعات األرباح التي تستلم من المنشأة  –ج 

 المستثمر بها.

 اح نقداً, يتم إثباتها من خالل القيد التالي:ففي حال توزيع أرب

 من حـ/ النقدية   

 إلى حـ/ االستثمارات في األسهم      

 إثبات توزيعات األرباح المستلمة

 

 وكما نالحظ فإن هذا القيد أدى إلى نقص صافي األصول, وبالتالي حق الملكية.

 ولتوضيح ذلك نتناول المثال التالي:

 :مثال

 :2009نات المتعلقة باالستثمارات في أسهم لدى شركة الوحدة خالل عام فيما يلي البيا
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 5000000% من األسهم العادية لشركة العال, ودفعت مقابل ذلك  35شترت  1/1في  - 1

 ل.س.

 ل.س. 2000000أعلنت شركة العال عن تحقيق أرباح قدرها  1/7في  – 2

 ل.س. 1000000ا أعلنت شركة العال عن توزيع أرباح قدره 18/7في  – 3

 ل.س.  3600000أعلنت شركة العال عن صافي ربح قدره  31/12/2009في  – 4

 والمطلوب:

 إثبات قيود اليومية الالزمة. – 1

 .31/12/2009إعداد حـ/ االستثمارات في شركة العال وبيان رصيده في  – 2

 .31/12/2009إظهار رصيد االستثمارات في الميزانية في  – 3

 الحل:

 ثبات قيود اليومية: إ – 1

 إثبات اقتناء االستثمارات في شركة العال: –أ 

 

5000000 

 

 

5000000 

1/1/2009 

 من حـ/ االستثمارات في أسهم شركة العال

 إلى حـ/ النقدية      

 % من أسهم شركة العال35إثبات شراء 

 

 

 

 اإلعالن عن تحقيق األرباح:  -ب

 

700000 

 

 

700000 

1/7 

 ر في أسهم شركة العالمن حـ/ االستثما

 إلى حـ/ إيراد االستثمار       

 إثبات حصة شركة العال من أرباح شركة الوحدة

 

 18/7ل.س في  1000000إعالن شركة العال عن توزيع أرباح نقداً قدرها  -جـ

350000  

350000 

 من حـ/ النقدية

 إلى حـ/ االستثمار في أسهم شركة العال      
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 الم األرباح بقيدين على الشكل التالي:أو يمكن إجراء است

 

350000 

 

 

350000 

1/7 

 من حـ/ أرباح أسهم مستحقة القبض

 إلى حـ/ االستثمارات في أسهم شركة العال      

 إثبات توزيعات األرباح المستحقة

 

نالحظ أن إعالن توزيع األرباح من قبل شركة العال أدى إلى تخفيض حق الملكية, وزيادة 

 ا مقابل ذلك, حيث تم تخفيض المبلغ من حـ/ االستثمارات لدى شركة الوحدة.التزاماًه

 إثبات استالم توزيعات األرباح: –ج 

 

350000 

 

 

350000 

18/7 

 من حـ/ النقدية

 إلى حـ/ أرباح أسهم مستحقة القبض      

 إثبات استالم توزيعات األرباح المستحقة

 

 بح لدى شركة العال:إثبات نصيب شركة الوحدة من صافي الر –د 

×  3600000ل.س ] 1260000نصيب شركة الوحدة من صافي أرباح شركة العال يبلغ 

[. ويمثل هذا الربح زيادة جديدة في حق الملكية لدى شركة العال, ويكون االعتراف 0.35

 المحاسبي بهذه الحصة كما يلي:

 

1260000 

 

 

 

1260000 

31/12/2009 

 شركة العالمن حـ/ االستثمارات في أسهم 

 إلى حـ/ إيراد أرباح األسهم      

 إثبات إيراد أرباح األسهم في شركة العال

 

 من ثم يتم إقفال حـ/ إيراد أرباح األسهم في حـ/ ملخص الدخل:

 

1960000 

 

 

1960000 

31/12/2009 

 من حـ/ إيراد أرباح األسهم

 إلى حـ/ ملخص الدخل      

 إقفال إيراد أرباح األسهم
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 :31/12/2009عداد حـ/ االستثمارات في شركة العال وبيان رصيده في إ – 2

 حـ/ االستثمار

 18/7نقدية     350000 1/1/2009إلى حـ/ النقدية 5000000

 رصيد    6610000 1/7إيراد االستثمار        700000

  31/12إيراد االستثمار    1260000

6960000 6960000 

 

 :31/12/2009ارات في الميزانية في إظهار رصيد االستثم – 3

 31/12/2009الميزانية في 

 البيـان ل.س البيـــــان ل.س 

   أصول طويلة األجل:  

   استثمارات في شركة العال 6610000 

 

 مالحظات:

% هي طريقة الملكية  50و 20طريقة المحاسبة عن االستثمارات في األسهم التي تكون بين  – 1

 النسبية.

اإلفصاح عن االستثمارات وفق طريقة الملكية في الميزانية بالقيمة المحسوبة على أساس  يتم – 2

 نسبة حق الملكية لدى الشركة المستثمر بها, وليس على أساس القيمة السوقية العادلة.

تعرض االستثمارات في هذه الحالة ضمن األصول المالية طويلة األجل, بينما تعرض  – 3

 لمتاجرة, أو البيع ضمن األصول المتداولة.االستثمارات بغرض ا

 

 %: 50: امتالك أكثر من 3 – 4 – 4

% من أسهم الشركة المستثمر بها, فإننا 50في الحاالت التي تتجاوز فيها ملكية المنشأة المستثمرة 

نكون أمام حالة شركة تسيطر على شركة أخرى, حيث تعرف األولى بالشركة المسيطرة بينما 

 بالشركة التابعة.تعرف الثاني 

وهناك طرق محاسبية لمعالجة هذه الحالة يتم التعرض لها في مواضيع المحاسبة المالية المتقدمة 

 الحقاً.
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 الوحدة الخامسة

 توزيعات األرباح وحصة السهم من األرباح

 

 نتناول في هذه الوحدة ما يلي:

 توزيعات األرباح. أنواع :1 – 5

 : تحديد ربحية السهم.2 – 5
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 توزيعات األرباح:أنواع : 1 – 5

ً بالنسبة إلى أطراف السوق المالية, إذ    يمكن أن تكون توزيعات األرباح مؤشراً مهما

يمكن للمنشأة تحقيق معدالت عائد من إعادة استثمار األرباح المحققة عن طريق احتجازها, 

ة النمو حيث تبحث عن مصادر توفر لها ويحدث ذلك بشكل أفضل إذا كانت المنشأة في مرحل

الموارد المالية الالزمة للقيام بالمشروعات والتوسع. في نفس الوقت قد تقدم توزيعات األرباح 

النقدية مؤشرات إيجابية إلى أطراف السوق المالية حول استقرار أعمال المنشأة ونجاحها. 

ال تكون بحاجة إلى احتجاز األرباح,  لمنشأة التي حققت مستوى من االستقرار في أعمالها قداف

ولذلك تقوم بتوزيعها كدليل منها على وضعها المالي المستقر. أضف إلى ذلك أن مثل هذه القرار 

 يرتبط بدراسة تكاليف مصادر التمويل. 

ً في فترات تالية, كما أن  من ناحية أخرى, إن احتجاز األرباح قد ال يمنع من توزعها الحقا

ح قد ال تكون نقدية في جميع الحاالت, إذ يمكن للمنشأة إجراء توزيعات عينية من توزيعات األربا

خالل تقديم سلع أو بضائع, أو من خالل توزيع أيهم منحة على المساهمين. إال أنه يجب األخذ 

 بالحسبان أن المنشآت ال توزع عادة كامل أرباحها المحتجزة ألسباب متعددة منها:

ض مع بعض الدائنين االحتفاظ بكامل األرباح أو بجزء منها على تستلزم اتفاقيات القرو - أ

 شكل أصول, لتوفير حماية إضافية للدائنين في مواجهة الخسائر المحتملة.

تتطلب بعض القوانين أن تحتفظ الشركة بإيرادات معادلة لتكلفة أسهم الخزينة المشتراة  - ب

 حتى تتمكن من اإلعالن عن توزيع أرباح.

تفاظ بأصول كان يمكن أن توزع أرباحاً, من أجل تمويل النمو والتوسع. الرغبة في االح - ت

 وتسمى هذه الحالة بالتمويل الداخلي أو إعادة توظيف اإليرادات في المنشأة ثانية. 

تعمل المنشآت على إدارة األرباح من عام آلخر من خالل تراكم األرباح في السنوات  - ث

ساساً لتوزيع األرباح في السنوات التي يكون فيها الجيدة, واستخدام أرباح متراكمة كهذه أ

 األداء غير جيد.

الرغبة في تكوين أرباح متراكمة تستخدم  لمواجهة احتمال الخسارة, أو األخطاء في  - ج

 حساب األرباح. 

 إذا رغبت الشركة في اإلعالن عن توزيع أرباح, عليها أن تطرح سؤالين أساسيين هما:

 ة بتوزيع أرباح من الناحية القانونية؟هل يسمح الوضع العام للشرك - أ

 هل يسمح الوضع العام للشركة بتوزيع أرباح من الناحية االقتصادية؟ - ب
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 تأخذ توزيعات األرباح غالباً أحد األشكال التالية:و

 Cash dividendتوزيعات أرباح نقدية  -1

 Property dividendتوزيعات أرباح عينية  -2

 Script dividendع توزيعات أرباح بسندات دف -3

 Liquidating dividendتوزيعات التصفية  -4

 Stock dividendتوزيعات األرباح على شكل أسهم المنحة  -5

 

 ويمكن تحديد ثالثة تواريخ مهمة فيما يتعلق بتوزيع أرباح األسهم:

: يشير إلى تاريخ قرار مجلس اإلدارة بالموافقة عن توزيعات األرباح تاريخ اإلعالن - أ

دفع أرباح. إن قرار مجلس اإلدارة يخلق التزاماً على الشركة مفاده أن هناك أرباحاً على 

 مستحقة التوزيع.

قرر أيّاً من حملة األسهم و الذي يتاريخ التسجيل )هيحدد مجلس اإلدارة تاريخ التسجيل:  - أ

 تسجل الشركة حملة أسهمها الذين يستحقون توزيعات األرباح.  ,قد حصلوا على أرباح(

 ريخ الدفع: يبين متى ستدفع الشركات األرباح لحملة األسهم. تا - ب

لتوضيح العالقة بين هذه التواريخ الثالثة في الواقع العملي, نفترض أن مجلس اإلدارة في إحدى 

)تاريخ اإلعالن(.  2012/ أيار من العام 5الشركات المساهمة أعلن عن توزيع أرباح نقدية في 

/ تموز 1ل.س للسهم الواحد لحملة األسهم المسجلين في  50التي هي التوزيعات النقدية المعلنة 

 تموز )تاريخ الدفع(. 10)تاريخ التسجيل(, مستحق الدفع في  2012من العام 

تاريخ و خ اإلعالن )يكون قد حصل التزام(بما أن العمليات المالية قد حصلت في كٍل من تاري

ة الالزمة لهذه العمليات في هذين التاريخين. ليس هناك الدفع )الدفع نقداً(, يتم تسجيل قيود اليومي

ضرورة لقيود يومية عند تاريخ التسجيل. والسبب وراء ذلك أنه قد تتم عمليات بيع أسهم بين 

تاريخ اإلعالن, وتاريخ التسجيل. لذلك, فإن عمليات البيع التي تحصل بين هذين التاريخين تؤخذ 

 ن تاريخ الدفع, وتاريخ التسجيل, فال تؤخذ بالحسبان. بالحسبان. أما إذا حصلت عمليات بي

 

 أوالً: توزيعات أرباح نقدية:

دي إلى خلق التزام على الشركة. إذا تمت الموافقة على إجراء توزيعات أرباح نقدية يؤ

قبل دفع األرباح, يجب إعداد قائمة حديثة بأسماء حملة األسهم, لذلك يكون هناك فاصل زمني 

عالن وتاريخ الدفع, هذا الفاصل هو تاريخ التسجيل. تمثل عملية اإلعالن عن توزيع بين تاريخ اإل
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أرباح األسهم نقداً التزاماً على المنشأة, وبما أن الدفع مطلوب خالل مدة قصيرة فهي تُعدّ التزاماً 

 متداوالً على المنشأة. 

سجيل اإلعالن عن التوزيع والدفع لت)المبينة في المثال اآلتي( تجري المنشأة قيود اليومية التالية 

 لألرباح المستحقة نقداً. 

 مثال:

ل.س عن  30حزيران عن توزيعات أرباح نقدية قدرها  24المساهمة في  مدينةأعلنت شركة ال

تموز لكل حامل سهم مسجل في  26سهم تستحق الدفع في  200000كل سهم من األسهم البالغة 

 تموز.  15

 ى الشكل التالي:تكون القيود المحاسبية عل

 في تاريخ اإلعالن عن التوزيعات: –أ 

 حزيران 24تاريخ اإلعالن 

 من حـ/األرباح المحتجزة  6000000

 إلى حـ/أرباح مستحقة التوزيع  6000000 

ل.س  30اإلعالن عن توزيع أرباح بمعدل   

 سهم 200000عن 

 

 .ليس هناك قيود محاسبية -تموز 15 –تاريخ التسجيل في  –ب 

 في تاريخ دفع التوزيعات: –ج 

 تموز 26تاريخ الدفع في 

 من حـ/أرباح مستحقة التوزيع  6000000

 إلى حـ/ النقدية  6000000 

 دفع األرباح المستحقة التوزيع لحملة األسهم  

 

% 6يمكن اإلعالن عن توزيع األرباح إما على شكل نسبة مئوية معينة من القيمة االسمية للسهم 

ل.س عن كل سهم من  40رباحاً عن األسهم العادية, أو على شكل مبلغ لكل سهم كأن يكون مثالً أ

األسهم العادية مثالً. في الحالة األولى يتم ضرب النسبة المئوية بالقيمة االسمية لألسهم المتداولة 

عن  للوصول إلى إجمالي األرباح الموزعة. وفي الحالة الثانية يتم ضرب المبلغ المقرر توزيعه

 . كل سهم بعدد األسهم المتداولة
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 :Property dividend or Dividends in kindsثانياً: توزيع األرباح عيناً  

ً على شكل بضائع, أو عقارات, أو استثمارات, أو  يمكن أن يكون توزيع األرباح عينيا

ات الشركة غالباً ما يكون على شكل توزيع الستثمارمجلس اإلدارة, وقرره يأي شكل آخر  وفق

 في أوراق مالية لشركة أخرى. 

ً يمثل  وتسجل  عملية نقل ملكية أصول عينية من الشركة إلى المالك,إن توزيع األرباح عينا

تقاس القيمة العادلة وعملية نقل الملكية هذه )توزيع األرباح العينية( بالقيمة العادلة لهذه األصول. 

يمة المتحققة في عملية بيع تمت خالل فترة قريبة لألصول غير النقدية الموزعة على أساس الق

المقدرة القابلة عملية توزيع األرباح عيناً, ويحدد هذا المبلغ )القيمة العادلة( بناء على القيمة من 

للتحقق في عملية نقدية لألصول نفسها, أو ألصول مشابهة, أسعار السوق )البورصة(, من خالل 

 ذلك من اإلثباتات. مقيمين مستقلين, أو من خالل غير

عند اإلعالن عن التوزيعات العينية, على الشركة أن تثبت قيمة األصول غير النقدية التي سيتم 

توزيعها بقيمتها العادلة, وتعترف بأي مكسب أو خسارة آتية من الفرق بين القيمة العادلة لألصول 

اح العينية من خالل جعل حساب والقيمة المقدرة بتاريخ اإلعالن. يمكن عندها تسجيل توزيع األرب

ً بمبلغ مساٍو للقيمة العادلة  األرباح المحتجزة مديناً, وحساب أرباح عينية مستحقة التوزيع دائنا

لألصول التي سيتم توزيعها. عند توزيع األرباح العينية )الدفع( يتم جعل حساب أرباح عينية 

ً )والمعاد تقويمه بالقيمة مستحقة مديناً, والحساب الذي يحتوي على األصول الموزع ة دائنا

 .العادلة(

 مثال:

ل.س قررت نقلها من  1750000لدى إحدى الشركات استثمارات في األوراق المالية تكلفتها 

علماً  25/1/2013تستحق الدفع في  14/1/2013خالل اإلعالن عن توزيع أرباح عينية بتاريخ 

 ل.س. 2000000ن عن التوزيعات بلغ أن القيمة العادلة لالستثمارات في تاريخ اإلعال

 إثبات زيادة القيمة السوقية لالستثمارات:

 

250000 

 

 

250000 

14/1/2013 

 من حـ/ االستثمارات في األوراق المالية

 إلى حـ/ مكاسب زيادة القيمة السوقية      

 إثبات زيادة القيمة السوقية لالستثمارات
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 بتاريخ اإلعالن عن التوزيعات:

 

2000000 

 

 

2000000 

14/1/2013 

 من حـ/ األرباح المحتجزة 

 إلى حـ/ أرباح مستحقة التوزيع عينا      

 ً  اإلعالن عن توزيعات أرباح عينا

 

 بتاريخ إجراء التوزيعات: 

500000  

500000 

25/1/2013 

 من حـ/ أرباح مستحقة التوزيع عينا

 إلى حـ/ االستثمارات في األوراق المالية      

ً  توزيعات  أرباح األسهم عينا

 

 سل. 1650000ن عن توزيعات األرباح لو كانت القيمة السوقية لالستثمارات بتاريخ اإلعال

 نت القيود المحاسبية كما يلي:الك

 

100000 

 

 

100000 

14/1/2013 

 من حـ/ خسائر انخفاض القيمة السوقية

 إلى حـ/ االستثمارات في األوراق المالية      

 لقيمة السوقية لالستثماراتإثبات انخفاض ا

 

 وتبقى بقية القيود كما هي.

 

 :Script dividendثالثاً: توزيع أرباح األسهم بسندات دفع 

ً عن )أوراق دفع( أرباح األسهم مستحقة التوزيع بسندات دفع أرباح , تعني أنه عوضا

سندات دفع أو ويتم إصدار الشركة أن تدفعها في تاريخ الحق. تختار األسهم مباشرة )اآلن( 

اوراق دفع لحملة األسهم باعتبارها توزيعات أرباح هي شكل خاص من أوراق الدفع, وتلجأ 

الشركات إلى هذا الشكل من توزيعات األرباح عندما يكون لديها نقص في النقدية إال أن الشركة 

 وفي نفس الوقت تكون قد حققت نتائج جيدة. 



115 
 

أن يحتفظ بها لتاريخ ن الشركة كتوزيعات أرباح للمساهم الذي يستلم أوراق دفع ميمكن و

االستحقاق أو أن يبيعها في سوق األوراق المالية ليحصل على نقوده مباشرة, أو يخصمها لدى 

 . مصرفال

عند اإلعالن عن توزيع أرباح بسندات دفع يصبح حساب األرباح المحتجزة مديناً, وحساب 

 ً , ويتم التقرير عن هذا االلتزام ضمن التزامات الشركة أوراق الدفع المستحقة لحملة األسهم دائنا

في الميزانية. عند الدفع, يصبح حساب أوراق الدفع المستحقة لحملة األسهم مديناً وحساب النقدية 

دائناً. إذا كانت أوراق الدفع هذه حاملة للفائدة, فإن الجانب المتعلق بدفع الفائدة نقداً يجب أن 

 ائدة, ال أن يعامل على أنه جزء من أرباح األسهم.يصبح مديناً بمصروف الف

 مثال:

, تستحق بعد 27/5/2012أعلنت إحدى الشركات المساهمة عن توزيع أرباح بسندات دفع في 

 250000ل.س للسهم, علماً أن أسهم الشركة العادية كانت في ذلك التاريخ  20شهرين بمقدار 

. تحمل أوراق الدفع معدل فائدة قدرها 5/6/2012سهم متداول ومستحق الدفع بتاريخ التسجيل 

 . القيود المحاسبية لمعالجة ذلك: 27/7/2002% سنوياً, وتستحق في 12

 :27/5بتاريخ اإلعالن 

 من حـ/ األرباح المحتجزة  5000000

 إلى حـ/ أوراق الدفع لحملة األسهم  5000000 

 اإلعالن عن توزيع أرباح أسهم بسندات دفع  

 

 :27/7/2002دفع بتاريخ ال

 من المذكورين  

 حـ/ أوراق الدفع لحملة األسهم  5000000

(2/12×0.12×5000000الفائدة ) حـ/مصروف  100000
(*)

 

 إلى حـ/ النقدية        5100000 

دفع قيمة أوراق الدفع المصدرة لحملة األسهم مع   

 مصروف الفائدة

 

 

                                                           

 المدة التي وسب  على أساساا الفائدة تبدأ من تاريخ اإلعالن عن توزيع ابرباح ولتاريخ الدفع. -*
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 ل المدفوع، أو ما يسمى توزيعات التصفية:رابعاً: توزيعات أرباح األسهم من رأس الما

تستخدم بعض الشركات رأس المال المدفوع أساساً من أجل توزيع أرباح األسهم. إال أن 

عدم اإلفصاح المناسب عن هذه الحقيقة, يجعل بعض حملة األسهم يعتقدون أن الشركة تعمل 

على من السعر المضمون لها. بربح. وبالنتيجة يمكن أن يؤدي ذلك إلى بيع أسهم إضافية بسعر أ

ً لرأس مال الشركة  بتعبير آخر, إن أي توزيع لألرباح ال يستند على اإليرادات يعّد تخفيضا

المدفوع, وبالتالي فهو توزيع تصفية. يمكن تجنب هذا النوع من التضليل المقصود, أو غير 

اح, مع شك بمبلغ المقصود, من خالل إرفاق قائمة تبين مصدر كل توزيع من توزيعات األرب

األرباح الموزعة. إن قانونية دفع أرباح تصفية كهذه يعتمد على مصدر رأس المال المدفوع 

ً يمكن للشركات التي تعمل في المناجم والمقالع أن توزع  وقوانين الشركات في الدولة. عموما

وزع الزائد عن أرباح أسهم مساوية إلجمالي الدخل المتراكم واالستنفاذ. يعدّ جزء األرباح الم

 .ة األسهم )استهالك لرأس المال(الدخل المتراكم على أنه إعادة لجزء من استثمارات حمل

 مثال:

 7500000أعلنت إحدى الشركات المساهمة عن توزيع أرباح أسهم لحملة أسهمها العادية قدرها 

على أنها  ل.س يجب أن تُعَدّ  5500000ل.س. إن إعالن توزيع األرباح النقدية أشار إلى أن 

توزيع من أرباح الشركة, والباقي يُعَدّ ً من رأس المال المدفوع. على اعتبار أن إجمالي األرباح 

 ل.س/. 5500000المحتجزة في تاريخه يبلغ /

 والقيود المحاسبية هي: بتاريخ اإلعالن:

 من المذكورين  

 حـ/ األرباح المحتجزة  5500000

 حـ/رأس المال المدفوع  2000000

 إلى حـ/ أرباح مستحقة التوزيع  7500000 

 اإلعالن عن توزيع أرباح  

 

 بتاريخ الدفع:

 من حـ/  أرباح مستحقة التوزيع  7500000

 إلى حـ/ النقدية  7500000 

 دفع األرباح المستحقة التوزيع  
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في  في بعض األحيان, يمكن أن تقرر اإلدارة وقف عمل الشركة, وتعلن عن توزيعات تصفية.

هذه الحاالت, يمكن أن تأخذ التصفية عدداً من السنوات لتحقق بيعاً عادالً لألصول, وكل دفعة من 

 توزيعات التصفية هذه تؤدي إلى تخفيض رأس المال المدفوع.

 

 نتابع موضوع توزيعات األرباح:

في  منحة وأثرها على تركيبة حقوق الملكية في توزيعات األرباح على شكل أسهم توسعقبل ال

في الميزانية وكيفية حساب القيمة  , من الضروري التعرف على طبيعة حقوق الملكيةالميزانية

 الدفترية للسهم. 

 لتوضيح ذلك نبين المثال البسيط اآلتي:

سهم بقيمة اسمية  6000تأسست إحدى الشركات المساهمة برأس مال مكون من  1/1/2012في 

 ل.س. 1200علماً أنه تم بيع السهم بمبلغ  سهم 5000ل.س, مصدر ومتداول منها  1000

 بناء عليه يكون قسم حقوق الملكية في الميزانية كما يلي:

 ل.س البيــــــــــــــان

سهم عادي قيمة السهم االسمية  6000رأس مال مصرح به 

 سهم  5000ل.س. مصدر منها للتداول  1000

5000000  

  1000000 ل.س 200× سهم  5000رأس مال مدفوع إضافي 

 6000000 إجمالي حقوق الملكية 

 1200 سهم  5000÷  6000000القيمة الدفترية للسهم = 

 

 بالتالي:

 ل.س, 6000000 الملكية حقوق إجمالييبلغ  – 1

 تبلغ القيمة الدفترية للسهم: – 2

 

 6000000إجمالي حقوق الملكية                                         

 ل.س. 1200ية للسهم = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــ = القيمة الدفتر

 سهم 5000عدد األسهم المتداولة                                           

 

 كان قسم حقوق الملكية في الميزانية كما يلي: 31/12/2012وبفرض أنه في 

 ل.س البيــــــــــــــان

  5000000سهم عادي قيمة السهم االسمية  6000س مال مصرح به رأ
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 سهم  5000ل.س. مصدر منها للتداول  1000

  1000000 ل.س 200× سهم  5000رأس مال مدفوع إضافي 

 500000 أرباح محتجزة

 6500000 إجمالي حقوق الملكية 

 1300 سهم  5000÷  6500000القيمة الدفترية للسهم = 

 

 بالتالي:

 ل.س. 6500000 الملكية حقوق إجمالييبلغ  – 1

 تبلغ القيمة الدفترية للسهم: – 2

 

 6500000إجمالي حقوق الملكية                                         

 ل.س. 1300القيمة الدفترية للسهم = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــ = 

 سهم 5000عدد األسهم المتداولة                                           

 

 :Stock dividendsخامساً: توزيعات أرباح األسهم على شكل أسهم منحة 

في هذه الحالة يأخذ يمكن أن تقوم المنشأة بإجراء توزيعات أرباح على شكل أسهم منحة, 

توزيع نقدية أوموجودات عينية من  توزيع األرباح شكل توزيع أسهم على المساهمين بدالً 

اإليرادات من خالل  رسملة جزء منحيث يتمثل أثر هذا اإلجراء في  .أوسندات )أوراق( دفع

, بدون إلى رأس مال مدفوع  –األرباح المحتجزة  – إعادة تصنيف المبالغ من رأس مال مكتسب

 أن توزع أية نقدية فعلياً. 

ت إلجراء توزيعات أرباح على شكل أسهم التي تدفع المنشآسباب األوهناك عدد من 

 منحة، منها:

قد تصبح األرباح المحتجزة كبيرة بالنسبة لحقوق الملكية وهنا قد ترغب الشركة  - أ

 في رأس مال دائم.

قد يكون سعر السهم في السوق قد ازداد بشكل كبير عن مستوى التبادل  - ب

ً ت ؤدي إلى تخفيض المرغوب أو القيمة الدفترية للسهم. فأسهم المنحة عموما

القيمة السوقية لكل سهم من األسهم العادية للشركة من خالل زيادة عدد األسهم 

 المتداولة وتخفيض القيمة الدفترية للسهم.

 الرغبة في زيادة عدد حملة األسهم من خالل زيادة عدد األسهم المتداولة. - ت
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فس الوقت قد ال يكون هناك نقدية كافية إلجراء توزيعات أرباح نقدية, وفي ن - ث

 لديها الرغبة في إجراء توزيعات األرباح.

ليس ألسهم المنحة من أثر في حجم حقوق ملكية حملة األسهم, أو على صافي أصولها. إنما تؤدي 

إلى تخفيض األرباح المحتجزة, وزيادة رأس المال المدفوع بمبلغ متساو. تصبح القيمة الدفترية 

وزيع أسهم المنحة مباشرةً, يحصل هذا االنخفاض ألن عدد لكل سهم من األسهم المماثلة أقل بعد ت

األسهم المتداولة يكون قد ازداد دون زيادة في إجمالي حقوق ملكية حملة األسهم. كما أن أسهم 

سهم  1000المنحة ال تؤثر في نسبة ملكية السهم في الشركة, على سبيل المثال, حامل أسهم يملك 

% من األسهم المتداولة. إذا 1سهم, إنه يملك  100000داولة في شركة مساهمة عدد أسهمها المت

 –% من األسهم المتداولة 1% أسهم منحة, يبقى حامل األسهم هذا مالكاً لـ 10أصدرت الشركة 

سهم متداول. لذلك, تعّد أسهم المنحة إصداراً من قبل الشركة  110.000سهم من أصل  1100

اسبي )على أساس النسبة و التناسب( من دون حصولها ألسهم من أسهمها لحملة أسهمها بشكل تن

 على أي مقابل.

 :(1) مثال

 بفرض أنه كان قسم حقوق المكية في ميزانية إحدى الشركات كما يلي:

 ل.س البيــــــــــــــان

سهم عادي قيمة السهم االسمية  20000رأس مال مصرح به 

 سهم  16000ل.س. مصدر منها للتداول  500

8000000  

 8000000 = إجمالي رأس المال المدفوع

 2550000 أرباح محتجزة

 10550000 إجمالي حقوق الملكية 

 

)من عدد األسهم  %10أُعلن مجلس اإلدارة عن توزيع أسهم منحة قدره  قد 10/8/2012في و

ل.س للسهم الواحد مباشرة قبل اإلعالن  525كان السعر السوقي لتلك األسهم  المصرح بها(, 

 أسهم المنحة.عن 
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 هي:  10/8/2012إن قيود اليومية لتسجيل اإلعالن عن أسهم المنحة في 

 من حـ/األرباح المحتجزة  1000000

 إلى المذكورين   

 حـ/أسهم المنحة مستحقة التوزيع    1000000 

 ل.س( 500×سهم 2000)  

 % 10تسجيل اإلعالن عن توزيعات أسهم منحة   

 

اك أصول أو التزامات قد تأثرت باإلعالن عن أسهم المنحة. بشكل مجرد لم يكن الحظ أنه ليس هن

 القيد أكثر من إعادة تصنيف لحقوق حملة األسهم. 

ميزانية بين تاريخي اإلعالن عن توزيع أرباح والتوزيع يجب إظهار أسهم المنحة  إعدادإذا تم 

ة لرأس مال األسهم )بينما تظهر العادية مستحقة التوزيع في قسم حقوق الملكية يشّكل إضاف

 وذلك كما يلي: التوزيعات النقدية والتوزيعات العينية المستحقة على أنها التزامات متداولة(.

 ل.س البيــــــــــــــان

ل.س.  500سهم عادي قيمة السهم االسمية  20000رأس مال مصرح به 

 سهم  16000مصدر منها للتداول 

8000000  

 :20/9/2012قة التوزيع بتاريخ أسهم منحة مستح

 ل.س )القيمة االسمية( 500× سهم  2000

1000000 

 9000000 = إجمالي رأس المال المدفوع

 1550000 أرباح محتجزة

 10550000 إجمالي حقوق الملكية 

 

 :(2) مثال

 كما يلي: 31/12/2013بفرض أن حقوق الملكية لدى إحدى الشركات كان في 

 ل.س ــانالبيــــــــــــ 

سهم عادي قيمة السهم االسمية  7500رأس مال مصرح به 

 سهم  5000. مصدر منها للتداول ل.س  500

2500000 

 2000000 أرباح محتجزة

 4500000 إجمالي حقوق الملكية 

 900 سهم  5000÷  4500000القيمة الدفترية للسهم = 
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 ل.س. 500لغ وبافتراض أن السعر السوقي للسهم في نفس التاريخ يب

 سهم. 1000وقامت الشركة بإجراء توزيعات أسهم منحة بعدد 

 القيود المحاسبية لذلك:

 ل.س. 500000ل.س =  500× سهم  1000قيمة توزيعات أسهم المنحة = 

 عن توزيعات األرباح على شكل أسهم منحة: بتاريخ اإلعالن

 من حـ/ األرباح المحتجزة  500000

 المنحة مستحقة التوزيع إلى حـ/ أسهم   500000 

 ل.س 500×سهم 1000 

 سهم منحة 1000اإلعالن عن توزيع   

 :بتاريخ التوزيع

 من حـ/أسهم المنحة مستحقة التوزيع  500000

 أسهم عادية -إلى حـ/رأس المال  500000 

 ل.س( 500×سهم  1000) 

 كتوزيعات أرباح% أسهم منحة  20إصدار   

 

 بالتالي:

سهم. ويصبح عدد األسهم بعد إصدار  1000لى زيادة رأس المال المدفوع بمقدار أدى ذلك إ – 1

 سهم. 6000أسهم المنحة 

 ل.س. 3000000ل.س =  500× سهم  6000يصبح رأس المال المدفوع 

 ل.س. 1500000ل.س لتصبح  500000تخفيض األرباح المحتجزة بنفس المبلغ أي بمبلغ  – 2

 مة حقوق الملكية وتخفيض القيمة الدفترية للسهم كما يلي:عدم التأثير على إجمال قي – 3

 ل.س البيــــــــــــــان

سهم عادي قيمة السهم االسمية  7500رأس مال مصرح به 

 سهم  6000. مصدر منها للتداول ل.س  500

3000000  

 1500000 أرباح محتجزة

 4500000 إجمالي حقوق الملكية 

 750 سهم  6000÷  4500000القيمة الدفترية للسهم = 

 

يمكننا النظر إلى اعتماد الشركة على توزيعات أسهم المنحة على أنه قيامها برسملة جزء من  – 4

 إيراداتها )إعادة تصنيف المبالغ من رأس مال مكتسب إلى رأس مال مدفوع(.
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 ال يؤثر توزيع أسهم المنحة في نسبة ملكية األسهم في الشركة. – 5

 ركة على أي مقابل من إصدار أسهم المنحة.ال تحصل الش – 6

 بشكل آخر:السابقة المسألة نفس 

 كما يلي: 31/12/2013حقوق الملكية لدى إحدى الشركات كان في  كان قسم

 ل.س البيــــــــــــــان 

سهم عادي قيمة السهم االسمية  7500رأس مال مصرح به 

 سهم  5000. مصدر منها للتداول ل.س  500

2500000 

 2000000 أرباح محتجزة

 4500000 إجمالي حقوق الملكية 

 900 سهم  5000÷  4500000القيمة الدفترية للسهم = 
 

 ل.س. 500وبافتراض أن السعر السوقي للسهم في نفس التاريخ يبلغ 

 سهم. 1000وقامت الشركة بإجراء توزيعات أسهم منحة بعدد 

 والمطلوب: اإلجابة على األسئلة التالية:

 كم تبلغ قيمة توزيعات األرباح على شكل أسهم منحة: – 1

 ل.س. 500000

 ل.س. 1000000

 ل.س. 400000

 ل.س. 1600000

 كم يبلغ رصيد األرباح المحتجزة بعد إجراء توزيعات أسهم المنحة: – 2

 ل.س. 2000000

 ل.س. 1000000

 ل.س. 1500000

 ل.س. 500000

 إصدار أسهم المنحة:كم يبلغ عدد األسهم المتداولة بعد  – 3

 سهم. 5000

 سهم. 6000

 سهم. 8500

 سهم. 7500

 كم تبلغ إجمالي قيمة حقوق الملكية بعد إجراء توزيعات أسهم المنحة: – 4
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 ل.س. 4500000

 ل.س. 4000000

 ل.س. 1500000

 ل.س. 2500000

 كم تبلغ القيمة الدفترية للسهم بعد إجراء توزيعات أسهم المنحة: – 5

 ل.س. 750

 ل.س. 900

 ل.س. 600

 ل.س. 1050

 

 تمرين:

 أسهم المنحة: -توزيعات أرباح

 كما يلي: 1/12/2013كان قسم حقوق الملكية لدى إحدى الشركات 

 ل.س البيــــــــــــــان

سهم عادي قيمة السهم االسمية  10000رأس مال مصرح به 

 سهم  6000ل.س. مصدر منها للتداول  800

4800000  

  600000 ل.س 100× سهم  6000ع إضافي رأس مال مدفو

 2500000 أرباح محتجزة

 800000 االحتياطيات 

 8700000 إجمالي حقوق الملكية 

 1450 سهم  6000÷  8700000القيمة الدفترية للسهم = 

 

 ل.س. 800علماً أن السعر السوقي للسهم بتاريخ اإلعالن عن التوزيعات يبلغ 

ارة توزيع أرباح على شكل أسهم منحة, المطلوب إثبات قرر مجلس اإلد 1/12/2013في 

 :22/12/2013المعالجة المحاسبية وفق الحاالت التالية إذا علمت أنه تم توزيع األسهم بتاريخ 

 % من عدد األسهم المصرح بها.15إذا كان القرار توزيع أسهم منحة بنسبة  – 1

 عدد األسهم المصرح بها.% من 30إذا كان القرار بتوزيع أسهم منحة بنسبة  – 2

 اإلفصاح عن القسم المتعلق بحقوق الملكية في الميزانية وفي كل حالة من الحاالت السابقة. – 3

 الحل:
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 :سهم[ 1500] %( 15أسهم المنحة ) – 1

 .%(15× سهم  10000سهم ) 1500تبلغ أسهم المنحة 

 .ل.س 1200000ل.س=  800× سهم  1500القيمة االسم ألسهم المنحة = 

  هي:  1/12/2013إن قيود اليومية لتسجيل اإلعالن عن أسهم المنحة في  

 

1200000 

 1/12/2013 

 من حـ/ األرباح المحتجزة

 إلى حـ/ أسهم المنحة مستحقة التوزيع                 1200000 

 ل.س( 800×سهم 1500)                

 % 15تسجيل اإلعالن عن توزيعات أسهم منحة   

 

 القيد المحاسبي لتسجيل اإلصدار:يكون د إصدار أسهم المنحة عن

 من حـ/أسهم المنحة مستحقة التوزيع  1200000

 أسهم عادية -إلى حـ/رأس المال  1200000 

 800× سهم من األسهم العادية  1500تسجيل توزيع   

 ل.س

 

 يظهر قسم حقوق المليكة في الميزانية كما يلي:

 ل.س البيــــــــــــــان

سهم عادي قيمة السهم االسمية  10000رأس مال مصرح به 

 سهم  7500ل.س. مصدر منها للتداول  800

6000000  

  600000 ل.س 100× سهم  6000رأس مال مدفوع إضافي 

 1300000 أرباح محتجزة

 800000 االحتياطيات 

 8700000 إجمالي حقوق الملكية 

  1160 سهم  7500÷  8700000القيمة الدفترية للسهم = 

 

 سهم[: 3000%( ،] 30أسهم المنحة ) – 2

 ل.س: 2400000ل.س =  800× سهم  3000القيمة االسمية ألسهم المنحة: 
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 :1/12/2013بتاريخ اإلعالن 

 من حـ/ األرباح المحتجزة  2400000

 إلى حـ/أسهم المنحة مستحقة التوزيع   2400000 

 ل.س 800×سهم 3000    

 % أسهم منحة 30عن توزيع اإلعالن   

 :22/12/2013بتاريخ التوزيع 

 من حـ/أسهم المنحة مستحقة التوزيع  2400000

 أسهم عادية -إلى حـ/رأس المال  2400000 

 ل.س( 800×سهم  3000) 

 % أسهم منحة30إصدار   

 ويكون قسم حقوق الملكية في الميزانية كما يلي بعد إصدار أسهم المنحة:

 ل.س ــــــــانالبيــــــ

سهم عادي قيمة السهم االسمية  10000رأس مال مصرح به 

 سهم  9000ل.س. مصدر منها للتداول  800

7200000  

  600000 ل.س 100× سهم  6000رأس مال مدفوع إضافي 

 100000 أرباح محتجزة

 800000 االحتياطيات 

 8700000 إجمالي حقوق الملكية 

  967  9000÷  8700000 القيمة الدفترية للسهم =
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 اشتقاق أسهم:: 3 – 5

مضاعفة  ن خالليحدث ذلك مو Stock Splitsتجزئة األسهم يعرف اشتقاق األسهم ب

تخفيض القيمة االسمية للسهم بما يُمكـّن من زيادة عدد األسهم المتداولة والتي عدد األسهم ب

 بلغهم التي تم التداول عليها من قبل المساهمين يمثال إذا كان عدد األس .أصدرتها المنشأة للتداول

للسهم الواحد , فإنه من خالل اشتقاق األسهم يتم  ل.س 200سهم بقيمة اسمية قدرها  5000

, أو اشتقاق بالتالي زيادة عدد األسهم إلى الضعف ,ل.س 100تخفيض القيمة االسمية للسهم إلى 

أن تقوم المنشأة بإجراء عمليات اشتقاق أسهم )مضاعفة عدد األسهم(. ويمكن  1-2أسهم بنسبة 

 لعدة أسباب أبرزها:

تخفيض القيمة االسمية للسهم وربحية السهم, بالتالي قيمته السوقية. مما يسمح بزيادة  - أ

التداول على السهم, حيث قد تكون قيمة السهم كبيرة إلى درجة غير مالئمة, وعملية 

سهم بشكل قد يسمح لصغار المستثمرين من اشتقاق األسهم قد تؤدي إلى تخفيض قيمة ال

 اقتناء أسهم المنشأة.

هذه العملية تؤثر على قيمة تخفيض القيمة الدفترية للسهم, حيث أنه على الرغم من أن  - ب

السهم الدفترية إال أنها ال تؤثر على القيمة الدفترية اإلجمالية لحقوق الملكية التي يتم 

يحدث أي تغيير في األرباح المحتجزة أو القيمة اإلفصاح عنها في الميزانية, حيث ال 

اإلجمالية لرأس المال المدفوع وكل ما يحدث هو تغير عدد أسهم رأس المال والقيمة 

 االسمية للسهم.

حيث قد  Reverse Stock Splitsوتعرف العملية المعاكسة الشتقاق األسهم بمعكوس االشتقاق 

سهم واحد رغبة منها في زيادة القيمة السوقية للسهم تقرر المنشأة استبدال كل عدد من األسهم ب

نتيجة لتعرضها لمشاكل معينة أو نتيجة النخفاض القيمة السوقية للسهم, وتؤدي هذه العملية إلى 

انخفاض في عدد األسهم وزيادة القيمة االسمية للسهم بدون أن تؤثر على القيمة الدفترية اإلجمالية 

 لحقوق الملكية.

ر المحاسبية, ليس هناك ضرورة لقيود محاسبية الشتقاق األسهم, إال أنه يجب من وجهة النظ

كتابة مالحظات تشير إلى أن القيمة االسمية لألسهم قد تغيرت, وأن عدد األسهم قد ازداد. هذا 

النقص في حقوق ملكية حملة األسهم اآلتي من عملية االشتقاق يمكن توضيحه من خالل عملية 

سهم قيمة السهم  1000, حيث إنه لدى الشركة 1-2الشركات المساهمة اشتقاق أسهم إحدى 

ل.س إن عملية االشتقاق أدت إلى مضاعفة عدد األسهم المصدرة, وتخفيض القيمة 100االسمية 

 االسمية للسهم إلى النصف.
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 مثال: 

 كان كما يلي: 25/7/2013بفرض أن قسم حقوق الملكية لدى إحدى الشركات في 

 ل.س ــــــــانالبيــــــــ

 رأس مال مصدر ومتداول

 ل.س 1500× سهم  3000

 

4500000 

 600000 أرباح محتجزة 

 300000 احتياطيات

 5400000 إجمالي حقوق الملكية

  ل.س 1800=  3000÷  5400000القيمة الدفترية للسهم: 

 

 (.1 – 3وفي نفس التاريخ تقرر إجراء اشتقاق أسهم )

 ا نتيجة اشتقاق األسهم:بناء عليه, يكون لدين

 (.3× سهم  3000سهم ) 9000عدد األسهم بعد االشتقاق  – 1

 ل.س.  500=  3÷  1500القيمة االسمية للسهم  – 2

 يكون قسم حقوق الملكية في قائمة المركز المالي بعد االشتقاق:

 ل.ِس  البيــــــــــــــــان

 رأس مال مصدر ومتداول

 ل.س  500× سهم  9000

 

4500000 

 600000 أرباح محتجزة 

 300000 احتياطيات

 5400000 إجمالي حقوق الملكية

  ل.س 600=  9000÷  5400000القيمة الدفترية للسهم: 

 

 المثال السابق بشكل آخر:

 كان كما يلي: 25/7/2013بفرض أن قسم حقوق الملكية لدى إحدى الشركات في 

 ل.س البيــــــــــــــــان

 در ومتداولرأس مال مص

 ل.س 1500× سهم  3000

 

4500000 

 600000 أرباح محتجزة 

 300000 احتياطيات

 5400000 إجمالي حقوق الملكية

  ل.س 1800=  3000÷  5400000القيمة الدفترية للسهم: 
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 (.1 – 3وفي نفس التاريخ تقرر إجراء اشتقاق أسهم )

 المطلوب اإلجابة على األسئلة التالية:

 لغ عدد األسهم المصدرة والمتداولة بعد اشتقاق األسهم:كم يب – 1

A. 3000 .سهم 

B. 6000 .سهم 

C. 9000 .سهم 

D. .غير ذلك 

 أدى اشتقاق األسهم إلى زيادة رأس المال المدفوع بمبلغ: – 2

A. 1500000 .ل.س 

B. 9000000 .ل.س 

C. 4500000 .ل.س 

D. .كل ما ذكر غير صحيح 

 م:تصبح القيمة الدفترية للسهم بعد اشتقاق األسه – 3

A. 1500 .ل.س 

B. 10000 .ل.س 

C. 500 .ل.س 

D. .كل ما ذكر غير صحيح 

 تصبح القيمة اإلجمالية لحقوق الملكية بعد اشتقاق األسهم: – 4

A. 5400000 .ل.س 

B. 6900000 .ل.س 

C. 8400000 .ل.س 

D. .غير ذلك 

 تصبح القيمة الدفترية للسهم بعد اشتقاق األسهم: – 5

A. 1800 .ل.س 

B. 600 .ل.س 

C. 900 .ل.س 

D. .غير ذلك 
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 : تحديد ربحية السهم:4 – 5

نقصد بذلك ربحية السهم العادي الذي يمثل حقوق الملكية في المنشأة, إذ يتم تحديد  

وحساب ربحية السهم العادي مع األخذ بالحسبان نصيب حملة األسهم الممتازة من األرباح وفقاً 

كة باألرباح أو غير في ما إذا كنت مجمعة األرباح أو مشارلحملة األسهم لنوع االمتياز الممنوح 

 ذلك.

 وتحسب حصة السهم العادي من األرباح كما يلي:

 حصة حملة األسهم الممتازة –صافي الدخل                                              

 حصة السهم العادي من األرباح = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المتداولة                                              

 

إن حصة السهم من األرباح تقيس عدد الوحدات النقدية التي حققها كل سهم عادي, وال تمثل 

 توزيعات األرباح لحملة األسهم, فالفكرة األساسية أن األرباح هي من حق المالك أو حملة

األسهم, لذلك تعمل هذه العالقة على قياس حقوق المالك في األرباح, والمنشأة قد تقرر توزيع 

هذه األرباح أو قد تقرر احتجازها وعدم توزيعها بما يتيح أمامها إمكانية إعادة االستثمار األرباح 

بتوزيع  في أنشطة المنشأة وأعمالها, كما قد تقرر توزيع جزء واحتجاز الباقي, واتخاذ قرار

يرتبط ذلك بمرحلة النمو التي تمر ما األرباح أو عدم توزيعها يتوقف على عوامل متعددة منها 

بها المنشأة. لذلك فإن تحديد حصة السهم من األرباح ترتبط بتحليل سياسة توزيع األرباح وتحديد 

 المتوسط المرجح لحملة األسهم العادية وحصة األسهم الممتازة من التوزيعات:

 

 : حصة األسهم الممتازة من األرباح:1 – 3 – 5

يتوقف تحديد حصة األسهم الممتازة من األرباح على نوع االمتياز الممنوح لها, فبعض  

هذه األسهم ال يحصل على أية توزيعات إذا لم تقرر المنشأة إجراء توزيعات, وبعضها يحتفظ 

أة إجراء توزيعات. ويمكننا بيان حصة بحقه في التوزيعات في الفترات التي ال تقرر فيها المنش

 األسهم الممتازة من األرباح وفق كل نوع من أنواع األسهم الممتازة كما يلي:

 

 األسهم الممتازة ممتازة باألرباح فقط: – 1

في هذه الحالة ال يستحق أي توزيعات لحملة األسهم الممتازة إال إذا قررت المنشأة توزيع أرباح 

ك في حالة لم تقرر المنشأة إجراء توزيعات أرباح تعتبر األرباح المحققة على المساهمين, لذل

 ممثلة لحصة األسهم العادية من األرباح.
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 مثال:

 ل.س 200سهم عادي بقيمة أسمية  20000يتكون رأس مال إحدى الشركات المساهمة من 

ففي هذه الحالة . ل.س 100%( بقيمة أسمية للسهم الواحد 5سهم ممتاز ) 10000للسهم الواحد, و

 2013إذا كان لألسهم الممتازة امتياز باألرباح فقط, وقررت الشركة توزيع أرباح عن عام 

 . يكون نصيب كل نوع من األسهم كما يلي:ل.س  500000قدرها 

 إجمالي أسهم عادية أسهم ممتازة البيــــــــــان

% من القيمة االسمية لألسهم 5

  الممتازة

50000 

(1000000 ×5%) 

 50000 

 450000 450000  الباقي لحملة األسهم العادية

 50000 450000 500000 

 

 األسهم الممتازة مجمعة األرباح وغير مشاركة باألرباح: – 2

لحملة األسهم الممتازة الحق في الحصول على توزيعات األرباح األساسية بشكل في هذه الحالة 

لتي لم تقرر الشركة فيها إجراء توزيعات لألرباح. تراكمي, فهذا الحق ال يسقط في الفترات ا

وعندما تقرر المنشأة إجراء توزيعات في أية فترة مستقبلية يحصل حملة األسهم الممتازة مجمعة 

 زيعات المتراكمة( بشكل كاملاألرباح على نصيبهم من توزيعات أرباح السنوات السابقة )التو

 قبل توزيع أرباح العام الحالي.

 مثال:

عن رض أن األسهم الممتازة في المثال السابق مجمعة األرباح وأن الشركة لم توزع أرباح بف

في هذه الحالة يجب أن يحصل حملة األسهم الممتازة عن األرباح المتأخر عنها سنتين سابقتين, 

 والتي تساوي نصيبهم من التوزيعات عن سنتين سابقتين, وتكون التوزيعات كما يلي:

 إجمالي أسهم عادية أسهم ممتازة انالبيــــــــــ

األرباح المجمعة لألسهم الممتازة عن سنتين 

 2% ×5× 1000000سابقين: 

100000  100000 

 50000  50000 توزيعات العام الحالي لألسهم الممتازة

 350000 350000  الباقي لحملة األسهم العادية

 500000 350000 150000 إجمالي
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 ازة غير مجمعة األرباح ومشاركة جزئيا باألرباح:األسهم الممت – 3

تعطى األسهم الممتازة امتياز في حقها في التوزيعات المتراكمة )مجمعة ال في هذه الحالة 

وقد حملة األسهم العادية في األرباح الموزعة, لمشاركة وإنما تعطى امتيار بكونها األرباح( و

 .تكون المشاركة كاملة وقد تكون جزئية

 :مثال

%, 8متياز بمشاركتها باألرباح  بحدود لها ا الممتازة في المثال السابق كان بفرض أن األسهم

% من القيمة 5وفي هذه الحالة يحصل حملة األسهم الممتازة على نصيبهم عن العام الحالي )

 %3ال تتجاوز هذه المشاركة اإلضافية حيث بالباقي ب العاديةاالسمية(, ويشاركون حملة األسهم 

 %( من القيمة االسمية لألسهم الممتازة. 8-5)

 وبناء عليه يتم توزيع األرباح في المثال السابق كما يلي:

 إجمالي أسهم عادية أسهم ممتازة البيــــــــــان

 250000 200000 50000 % لكل نوع من األسهم5أرباح للعام الحالي 

 150000 120000 30000 %3توزيع أرباح المشاركة 

 100000 100000 ــ اقي لحملة األسهم العاديةالب

 500000 420000 80000 إجمالي

 

 األسهم الممتازة غير مجمعة األرباح ومشاركة كليا باألرباح: – 4

يتمثل االمتياز الممنوح لحملة األسهم الممتازة في هذا النوع من األسهم بكونه مشاركاً  

ألرباح في الفترات التي ال تقرر فيها المنشأة إجراء باألرباح بدون أن يكون له حق في توزيعات ا

 توزيعات أرباح, وتكون المشاركة في هذه الحالة كلية.

 مثال:

إذا كانت األسهم الممتازة في مثالنا السابق مشاركة كليا باألرباح, فإنه بعد حصول كال النوعين 

باقي بينهما بنسب رأس المال % من القيمة االسمية, يتم توزيع ال5من األسهم على أرباح بنسبة 

 حسب القيمة االسمية. ويكون التوزيع لبيانات المثال السابق كما يلي:

 البيــــــــــان
أسهم 

 ممتازة

أسهم 

 عادية
 إجمالي

 250000 200000 50000 % لكل نوع من األسهم5أرباح للعام الحالي 

 توزيع أرباح المشاركة بالكامل بينهما:

 (5000000÷1000000×)250000لألسهم الممتازة=
50000 200000 250000 
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 (                              5000000÷4000000× )250000لألسهم العادية   

 500000 400000 100000 إجمالي

 

 (:1مثال )

 500سهم عادي قيمة السهم األسمية  3000مال شركة المدينة المساهمة المفغلة من يتكون رأس 

ل.س. وإذا علمت أن األسهم الممتازة  750%( قيمة السهم األسمية 8متاز )سهم م 2000ل.س و

 ل.س على المساهمين. 300000ممتازة باألرباح فقط, وقد قررت الشركة توزيع مبلغ 

 المطلوب اإلجابة على األسئلة التالية:

 كم تبلغ حصة السهم الواحد من األسهم الممتازة من التوزيعات: – 1

A. 170 .ل.س 

B. 750 ل.س. 

C. 60 .ل.س 

D. 40 .ل.س 

 كم تبلغ حصة حملة األسهم الممتازة من توزيعات األرباح: – 2

A. 120000 .ل.س 

B. 300000 .ل.س 

C. 180000 .ل.س 

D. 60000 .ل.س 

 كم تبلغ حصة حملة األسهم العادية من توزيعات األرباح: – 3

A. 120000 .ل.س 

B. 300000 .ل.س 

C. 180000 .ل.س 

D. 60000 .ل.س 

 الواحد من توزيعات األرباح: كم تبلغ حصة السهم العادي – 4

A. 170 .ل.س 

B. 750 .ل.س 

C. 60 .ل.س 

D. 40 .ل.س 
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 (:2مثال )

 400سهم عاديقيمة السهم األسمية  2500مال شركة الريف المساهمة المفغلة من يتكون رأس 

ل.س. وإذا علمت أن األسهم  500%( قيمة السهم األسمية 10سهم ممتاز ) 1000ل.س و

الشركة لم توزع أرباح عن سنتين سابقتين, وقد قررت الشركة  الممتازة مجممعة األرباح وأن

 ل.س على المساهمين. 420000توزيع مبلغ 

 المطلوب اإلجابة على األسئلة التالية:

 كم تبلغ حصة السهم الواحد من األسهم الممتازة من التوزيعات: – 1

 ل.س. 100

 ل.س. 50

 ل.س. 40

 ل.س. 60

 ممتازة المجمعة من توزيعات األرباح:كم تبلغ حصة حملة األسهم ال – 2

 ل.س. 50000

 ل.س. 100000

 ل.س. 150000

 ل.س. 200000

 كم تبلغ حصة حملة األسهم من توزيعات األرباح عن هذا العام: – 3

 ل.س. 50000

 ل.س. 100000

 ل.س. 150000

 ل.س. 200000

 كم تبلغ إجمالي حصة حملة األسهم الممتازة من توزيعات األرباح: – 4

 ل.س. 50000

 ل.س. 100000

 ل.س. 150000

 ل.س. 200000

 كم تبلغ حصة حملة األسهم العادية من توزيعات األرباح: – 5

 ل.س. 420000
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 ل.س. 150000

 ل.س. 270000

 ل.س. 50000

 األرباح:توزيعات كم تبلغ حصة السهم العادي الواحد من  – 6

 ل.س. 108

 ل.س. 40

 ل.س. 400

 ل.س. 50
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 : المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية:2 – 3 – 5

يتطلب حساب الوسطي المرجح لعدد األسهم العادية المتداولة في الحاالت التي يحصل  

فيها تغيرات على عدد األسهم العادية خالل الفترة, أما إذا لم يحدث أي تغيير على عدد األسهم 

 جح لعدد األسهم. المتداولة فال داعي لحساب الوسطي المر

فقد تحصل تغيرات على األسهم العادية خالل الفترة األمر الذي يتطلب قياس أثر هذه التغيرات 

على عدد األسهم المتداولة, كما في حاالت حدوث إصدار أسهم أو شراء أسهم حزينة أو اشتقاق 

خالل إصدار أسهم أو في حاالت توزيعات أرباح في شكل أسهم منحة. وعند حدوث تغيرات من 

أسهم أو شراء أسهم يتم ترجيح عدد األسهم المتداولة خالل كل جزء من السنة بفترة التداول 

 شهر.  12مقسوماً على عدد أيام السنة أو 

 بفرض توفر البيانات التالية عن إحدى المنشآت كما يلي:مثال:  

 ا يلي:كم 2013كانت التغيرات التي حصلت على األسهم العادية خالل عام  – 1

 عدد األسهم/ سهم تغيرات األسهم التاريخ

 30000 رصيد أول المدة 1/1/2010

 20000 سهم نقداً  20000إصدار  1/4/2010

50000 

 (11000) سهم )أسهم خزينة( 11000شراء  1/7/2010

39000 

 21000 سهم نقداً  21000إصدار  1/9/2010

60000 

 60000 رصيد آخر المدة 31/12/2010

 

 يمكن حساب المتوسط المرجح لعدد األسهم المتداولة كما يلي:, عليهبناء 

الفترات التي بقيت 

 فيها األسهم متداولة
 األسهم المرجحة الجزء من السنة عدد األسهم المتداولة

 سهم 7500 3/12 سهم 30000 1/4حتى  1/1من 

 سهم 12500 3/12 سهم 50000 1/7حتى  1/4من 

 سهم 6500 2/12 مسه 39000 1/9حتى  1/7من 

 سهم 20000 4/12 سهم 60000 31/12حتى  1/9من 

 سهم 46500 المتوسط المرجح لعدد األسهم
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وفي حاالت حدوث اشتقاق أسهم أو أسهم منحة فيتطلب األمر تضمين عمليات االشتقاق وأسهم 

لعادية عند المنحة منذ بداية الفترة, ولتوضيح ذلك نتناول حساب المتوسط المرجح لعدد األسهم ا

حدوث تغيرات في عدد األسهم نتيجة اشتقاق األسهم وأسهم المنحة مع عدم إغفال العوامل 

 األخرى.

 

 : المتوسط المرجح في حال وجود اشتقاق أسهم:3 – 3 – 5

إلى انخفاض في عدد األسهم وزيادة القيمة االسمية كما سبق بيانه تؤدي عملية اشتقاق األسهم 

 على القيمة الدفترية اإلجمالية لحقوق الملكية.للسهم بدون أن تؤثر 

في حال حدوث عمليات اشتقاق أسهم, يتم تضمين عمليات االشتقاق منذ بداية الفترة لحساب 

 .المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المتداولة

 :(1) مثال

, بناء (1-3تمت عملية اشتقاق أسهم ) 1/5سهم وفي  10000مكون من  1/1كان رأس المال في 

 30000عليه يمكن بشكل مبسط القول أن الوسطي المرجح لعدد األسهم المتداولة خالل العام يبلغ 

 سهم, أو بشكل آخر:

الفترات التي بقيت فيها 

 األسهم متداولة

عدد األسهم 

 المتداولة

تعديالت باشتقاق 

 األسهم

الجزء من 

 السنة

 األسهم المرجحة

 سهم 12500 5/12 3×  سهم 10000 1/6حتى  1/1من 

 سهم 17500 7/12 - سهم 30000 31/12حتى  1/6من 

 سهم 30000 الوسطي المرجح لعدد األسهم

 

 (:2مثال )

 كانت كما يلي: 2012بفرض أن التغيرات التي حصلت على األسهم العادية خالل عام 

 عدد األسهم/ سهم تغيرات األسهم التاريخ

 سهم 3000 رصيد أول المدة 1/1/2010

 (1000) سهم )أسهم خزينة( 1000شراء  1/4/2010

 سهم 2000

سهم من خالل   6000إصدار  1/7/2010

 (1-4اشتقاق أسهم )

 سهم 6000

 سهم 8000

 سهم 500 سهم 500إصدار  1/10/2010

 سهم 8500

 سهم 8500 31/12رصيد  31/12/2010
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 تحديد الوسطي المرجح لعدد األسهم المتداولة. المطلوب:

 كن حساب الوسطي المرجح لعدد األسهم المتداولة كما يلي:يم الحل:

الفترات التي بقيت فيها 

 األسهم متداولة

عدد األسهم 

 المتداولة

تعديالت باشتقاق 

 األسهم

الجزء من 

 السنة

 األسهم المرجحة

 سهم 3000 3/12 4 سهم 3000 1/4حتى 1/1من 

 سهم 2000 3/12 4 سهم 2000 1/7حتى  1/4من 

 سهم 2000 3/12 - سهم 8000 1/10ى حت 1/7من 

 سهم 2125 3/12 - 8500 31/12حتى  1/10من 

 سهم 9125 الوسطي المرجح لعدد األسهم

 

 : المتوسط المرجح لعدد األسهم في حالة أسهم المنحة:4 – 3 – 5

يمكن أن تقوم المنشأة بإجراء توزيعات أرباح على شكل أسهم منحة, حيث يتمثل أثر هذا اإلجراء 

األرباح  –في رسملة جزء من اإليرادات من خالل إعادة تصنيف المبالغ من رأس مال مكتسب 

ً   –المحتجزة   , وذلك كما سبق بيانه.إلى رأس مال مدفوع, بدون أن توزع أية نقدية فعليا

في الحاالت التي يتم فيها أسهم منحة خالل العام, يجب تضمين هذه العمليات منذ بداية العام 

 لمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المتداولة خالل العام.لحساب ا

 :(1) مثال

 1/7% في  30سهم متداول, وتم توزيع أسهم منحة بنسبة  10000مكون من  1/1كان رأس في 

 يكون حساب الوسطي المرجح كما يلي:

الفترات التي بقيت فيها 

 األسهم متداولة

عدد األسهم 

 المتداولة

تعديالت بأسهم 

 ةالمنح

الجزء من 

 السنة

األسهم 

 المرجحة

 سهم 6500 6/12 %(130) 1.3 سهم 10000 1/7حتى  1/1من 

 سهم 6500 6/12 - سهم 13000 31/12حتى  1/7من 

 سهم 13000 الوسطي المرجح لعدد األسهم

 

 سهم. 13000أو بشكل مباشر يكون الوسطي المرجح لعدد األسهم المتداولة خالل العام 
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 (:2مثال )

 بفرض أنه كان لدى إحدى الشركات المساهمة التغيرات التالية في األسهم العادية:

 عدد األسهم/ سهم تغيرات األسهم التاريخ

 50000 رصيد أول المدة 1/1/2010

 10000 سهم نقداً  10000إصدار  1/5/2010

60000 

سهم  12000إصدار أسهم منحة  1/9/2010

(20)% 

12000 

72000 

 18000 سهم 18000ار إصد 1/11/2010

90000 

 سهم 90000 رصيد آخر المدة 31/12/2010

 

 يتم حساب الوسطي المرجح لعدد األسهم المتداولة كما يلي:

الفترات التي بقيت فيها 

 األسهم متداولة

عدد األسهم 

 المتداولة

تعديالت بأسهم 

 المنحة

 األسهم المرجحة الجزء من السنة

 سهم 20000 4/12  1.2 سهم 50000 1/5حتى  1/1من 

 سهم 24000 4/12 1.2 سهم 60000 1/9حتى  1/5من 

 سهم 12000 2/12 - سهم 72000 1/11حتى  1/9من 

 15000 2/12 - سهم 90000 31/12حتى  1/11من 

 سهم 71000 الوسطي المرجح لعدد األسهم
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