
(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

(1)المحاسبة المتوسطة   



(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

 انفصم انسابع
  

.األصىل انمانيت  



(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

 ماهً األصول المالٌة؟

 

 

. تعتبر األصول المالٌة اتفاقٌات تعاقدٌة تخول لحاملها تدفقات نقدٌة مستقبلٌة  

على الرغم من أن هذه التدفقات النقدٌة ٌمكن أن تكون غٌر مؤكدة من حٌث كل من 

(. توزٌعات األرباح: على سبٌل المثال)المقدار والتوقٌت   



 التصنيف المحاسبي لألصول المالية والمعالجة المحاسبية المقابلة

 المعالجة المحاسبٌة التصنٌف المحاسبً الهدف من االستثمار

 التكلفة المطفأة

 القٌمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 القٌمة ا لعادلة من خالل الربح أو الخسارة

 شركات زمٌلة

 المشروع المشترك

 العملٌات المشتركة

 الشركة التابعة

 سٌطرة مشتركة على األصول وااللتزامات

 سٌطرة مشتركة على صافً األصول

مهم تأثٌر  

 تحقق التغٌرات فً القٌمة

بٌع األصول المالٌة وتحصٌل التدفقات 

 النقدٌة التعاقدٌة

 تحصٌل التدفقات النقدٌة التعاقدٌة

 التوحٌد

 التوحٌد النسبً

 السٌطرة

القٌمة العادلة مع إثبات التغٌرات من خالل 

 صافً الدخل

القٌمة العادلة مع إثبات التغٌرات من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر

 
 طرٌقة حقوق الملكٌة

 

 التكلفة المطفأة

ٌحدد بصورة : استثناءات حقوق الملكٌة

نهائٌة بالقٌمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل

القٌمة العادلة مع إثبات : المعالجة المحاسبٌة

كل من المكاسب والخسائر المحققة وغٌر 

 المحققة من خالل الدخل الشامل اآلخر



 

مذخم انقياس انمالئم نهمجمىعاث انسبعت مه 
:األصىل انمانيت  

:الشركات التابعة  

 عندما تستثمر منشأة معٌنة فً حقوق ملكٌة منشأة أخرى،

.و تمثل السٌطرة فً هذا السٌاق القدرة على التحكم فً السٌاسات المالٌة و التشغٌلٌة للمنشأة  

 

:القوائم المالية الموحدة -المعالجة المحاسبية   

.ٌتم اعداد قوائم مالٌة موحدة و التً ُتظهر منشأتٌن مستقلتٌن من الناحٌة القانونٌة كوحدة اقتصادٌة واحدة  

 

(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   



باالسخثمار في شركت سيذوي بمبهغ و  بروسخىنقامج شركت : ٣٩٣مثال صفذت 
 :مهيىن، و انيك انبياواث انمسخخرجت مه انقىائم انمانيت ١٠٠قذرة 

 شركة سيدني برنستونشركة 

 أصول اخرى ٣٠٠ ٦٠٠

 التزامات ٢٠٠ ٤٠٠

 راس مال ٦٠ ٢٠٠

 أرباح مبقاه ٤٠ ١٠٠

 اإلٌرادات  ٥٠ ١٥٠

 المصروفات ٣٦ ١٠٠

(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

 بالمحاضرة: الحل



 بريىسخىنقائمخا انمركز انماني وانذخم انمىفصهخيه وانمىدذحيه نمىشأحي  3-7شكم 
 وسيذوي

(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

 لالشرعة سيدني

   (مفترض)

 (سيدني برينستون)التوحيد =  االستبعادات+    (مفترض) للزواق برينستون+ 

 ملٌون$ بال القٌمة

 قائمتا المركز المالً

 ___ 100- 100 ___ االستثمار فً سٌدنً

 900 ___ 600 300 اصول اخرى

 900 100- 700 300 اجمالً االصول

 600 ___ 400 200 االلتزامات

 200 60- 200 60 االسهم راس مال

 100 40- 100 40 المبقاهاالرباح 

وحقوق  االلتزماتاجمالً 

 الملكٌة

300 700 -100 900 

 قائمتا الدخل

 ___ 14- 14 __ لالشرعهالدخل من سٌدنً 

 200 150 50 االٌرادات

 136- 100- -36 المصروفات

 64 14- 64 14 صافً الدخل=



(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

النسبٌة للمستثمر فً أصول  الحصهوالتً تأخذ , هً التوحٌد النسبً المناسبهتكون الطرٌقة المحاسبٌة 
.إلى حسابات المستثمر واضافتهوالتزامات ودخل العملٌة المشتركة   

 

فً شركة قوارب االفراح % 40باالستثمار  للزاورق بٌرنستونقامت شركة : مثال  

JOB 

ملٌون$ 250وٌبلغ اجمالً صافً أصول شركة قوارب االفراح   

االفراح  وشركة قوارب  برٌنٌستوننسبٌا لشركة  والمجمعه المستقلهالقوائم المالٌة  4-7وٌوضح الشكل   

انخىديذ انىسبي –انمذاسبيت انمعانجت   



 العمليات المشتركه  3-2
 JOBنهزوارق وشركت قىارب االفراح  بريىسخىنقائمخا انمركز انماني وانذخم انمسخقهخيه وانمىدذحيه وسبيا نشركخي  4-7شكم 

(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

 من شركة% 100 المليون$ القيمة بال

JOB   

  برينستونشركة + JOBمن شركة  40%

 (مفترضه)

 التوحيد النسبي = االستبعادات+ 

 قائمتا المركز المالً

 __ JOB ___ 100 -100فً  االستثمارات

 900 ___ 600- 300 750 اصول اخرى

 900 100- 700 300 750 اجمالً االصول

 600 ___ 400 200 500 االلتزامات

 200 60- 200 60 150 االسهم راس مال

 100 40- 100 40 100 المبقاهاالرباح 

 االلتزماتاجمالً 

 وحقوق الملكٌة

750 300 700 -100 900 

 قائمتا الدخل

 ___ JOB __ __ 14 -14الدخل من 

 200 150 50 125 االٌرادات

 136- ___ 100- 36- 90- المصروفات

 64 14- 64- 14 35 صافً الدخل=



:المشروعات المشتركة( أ -3  

هو ترتٌب مشترك ٌكون للمستثمر من خالله حقوق على صافً أصول الشركة المستثمر  
.فٌها  

بمعنى أن المشروعات المشتركة ال تملك السٌطرة المباشرة على األصول وال تسأل مباشرة 
.عن االلتزامات الخاصة بالمشروع  

:طريقة حقوق الملكية -المعالجة المحاسبية( ب   

بحٌث ٌتم توحٌد مختصر ٌظهر المركز المالً ونتائج العملٌات للشركة صافً بقائمة المركز  
(. لكل)المالً وقائمة الدخل فً سطر واحد   

وتظهر قائمة المركز المالً قٌمة االستثمار والمساوٌة لتكلفة الشراء بعد تعدٌلها بحصة 
.المستثمر فً التغٌرات فً صافً أصول الشركة المستثمر فٌها بعد اقتناء االستثمار  

. وتوضح قائمة الدخل حصة المستثمر فً صافً دخل الشركة المستثمر فٌها  

(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   



(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

 الفرق بٌن

 العملٌات المشتركة

ٌعتبر الترتٌب المشترك علٌه مشتركة اذا 

كان المستثمر له حقوق على األصول و 

.ملتزم بالنسبة لاللتزامات  

شركة تضامن ذات مسؤولٌة غٌر : مثال

 محدودة

توحٌد نسبً للقوائم : المعالجة المحاسبٌة
.المالٌة  

 المشروعات المشتركة

ٌعتبر الترتٌب المشترك مشروعاً اذا كان 

المستثمر لدٌه حقوق على صافً أصول 

 .هذا الترتٌب

 .شركة ذات مسؤولٌة محدودة: مثال
 طرٌقة حقوق الملكٌة: المعالجة المحاسبٌة



: الشركات الزميلة( أ -3  

وٌكون المستثمر له تأثٌر مهم وله القدرة % 50ٌتم االستثمار فً شركات أخرى بنسبة ال تتعدى 
ولكن لٌس لدرجة )على المشاركة فً قرارات السٌاسات المالٌة والتشغٌلٌة للشركة المستثمر فٌها 

(.السٌطرة أو السٌطرة المشتركة  

:المعالجة المحاسبية( ب  

-:تتم المعالجة حسب طريقة حقوق الملكية بحيث   

.ٌتم اظهار حصة المستثمر فً الشركات الزمٌلة كأحد بنود قائم  المركز المالً  -1  

.ٌتم اظهار حصة المستثمر فً صافً الدخل فً الشركات الزمٌلة حسب نسبة االستثمار-2  

  

 

(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   



: 397مثال ص   

-:الٌك البٌانات التالٌة الخاصة بالشركتٌن  

 

 

 

 

 

 

فً شركة الشراع وقد اصبح لها تأثٌر مهم % 20باالستثمار بنسبة  برٌنستونقامت شركة 
 على شركة المستثمر فٌها؟

  -:المطلوب

قائمة المركز المالً وقائمة ( )برٌنستون)اثر هذا االستثمار على قوائم الشركة المستثمرة 
  6-7و  5-7الحل شكل ( الدخل

(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

 برينستونشركة  شركة الشراع

 600 1500 أصول اخرى

 400 1000 التزامات

 200 300 رأس مال

 100 200 أرباح مبقاه

 150 250 االٌرادات

 100 180 المصروفات



في ظل طريقة حقوق  برينستون من شركة الشراع% 20 من شركة الشراع% 100 مليون$ المبالغ بال

 .الملكية

 قائمتا المركز المالي 

 100 - - االستثمار في شركة الشراع

 600 300 1500 أصول أخرى 

 700 300 1500 إجمالي األصول 

 400 200 1000 االلتزامات

 200 60 300 رأس مال األسهم 

 100 40 200  المبقاةاألرباح 

 700 300 1500 إجمالي االلتزامات وحقوق المكية 

 قائمتا الدخل 

 14 - - الدخل من شركة الشراع 

 150 50 250 اإليرادات

 100000 36- 36- المصروفات

 64 14 70 صافي الدخل

(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   

 للزوارق وشركة الشراع  برينستونقائمتا المركز المالي وقائمتا الدخل لشركتي  5-7شكل



 .  مقارنة قائمتا المركز المالي والدخل لشركة برينستون للزوارق السريعة في ظل التوحيد والتوحيد النسبي وطريقة حقوق الملكية 6-7شكل 

  

  

 مليون$ المبالغ بال 

 القوائم المالية الموحدة 

 (  التوحيد)      

 سيدني + برينستون 

 التوحيد النسبي

 JOBمن شركة  %40+ لبرينستون 

 من شركة  % 20+برينستون 

 الشراع باستخدام طريقة 

 حقوق الملكية

 قوائم المركز المالي  

 

 االستثمار في شركة الشراع 

 

 أصول أخرى  

  

 إجمالي األصول 

  

 االلتزامات 

  

 

 رأس مال األسهم 

  

 االرباح المبقاة 

 

 إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية  

  

  

  

  

  

_ 

  

900 

  

900 

                      300  

600 

  

200 

  

100 

  

900 

  

  

_ 

  

900 

  

900 

                              300  

 600 

 

200 

  

100 

  

900 

  

  

100 

  

600 

  

700 

                     300  

400 

  

200 

  

100 

  

700 

       قوائم الدخل 

  

 الدخل من شركة الشراع 

  

 االيرادات 

  

 المصروفات 

  

 صافي الدخل 

  

_ 

  

200 

  

-136   

  

64 

  

  

_ 

  

200 

  

-136 

  

64   

  

14 

  

150 

  

-100 

  

64 

(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   



 :ماهي األصول المالية

ٌكون , ولكونها تعاقدٌة . تعتبر األصول المالٌة اتفاقٌات تعاقدٌة تخول لحاملها تدفقات نقدٌة مستقبلٌة•
على الرغم من أن هذه , لألصول المالٌة طرف مقابل والذي ٌعد بدفع هذه التدفقات النقدٌة المستقبلٌة

 .  التدفقات النقدٌة ٌمكن أن تكون غٌر مؤكدة من حٌث كل من الكمٌة والتوقٌت

(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   



 :االسخثماراث انغير اسخراحيجيت: ثاويا  

هناك ثالث مجموعات من األصول المالٌة ال تعتبر من ضمن االستثمارات االستراتٌجٌة و •
 :هً

 القٌمة العادلة من خالل الربح او الخسارة         

 القٌمة العادلة من خالل الدخل الشامل         

 التكلفة المطفأة         

 

  

 

(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   



 :التصنٌف المحاسبً و المعالجة المحاسبٌة لألصول المالٌة غٌر االستراتٌجٌة: ٧-٧شكل •

 

 

 

 

 التصنٌف المحاسبً المعٌن المعالجة المحاسبٌة نموذج االعمال النوع العام لألداة المالٌة

 االعتراف بالتغٌرات بالقٌمة
القٌمة العادلة مع اثبات 

التغٌرات من خالل صافً 

 الدخل

القٌمة العادلة من خالل الربح 
 المشتقات (FVPL)او الخسارة

 حقوق

 الملكٌة

 الدٌون

 حقوق

 الملكٌة

بٌع األصول المالٌة و تحصٌل 

 التدفقات النقدٌة التعاقدٌة
القٌمة العادلة من خالل الدخل 

 (FVOCI)الشامل االخر

القٌمة العادلة مع اثبات 

التغٌرات من خالل الدخل 

 الشامل االخر

تحصٌل التدفقات النقدٌة 

 التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة التعاقدٌة 

ٌحدد بصورة نهائٌة : استثناء حقوق الملكٌة

 كقٌمة عادلة من خالل الدخل الشامل االخر

القٌمة العادلة، مع اثبات : المعالجة المحاسبٌة

كل من المكاسب والخسائر المحققة و الغٌر 

 محققة من خالل الدخل الشامل االخر

(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   



 (FVPL): انقيمت انعادنت مه خالل انربخ أو انخسارة

 
وهً تعد استثمارات مضاربة وٌنطوي , هً استثمارات الهدف منها المتاجرة وتحقٌق األرباح

.علٌها مستوى أعلى من المخاطر وٌتأثر صافً الدخل بهذه االستثمارات  

  

:المعالجة المحاسبٌة  

ٌتم تقٌٌمها كاستثمارات فً قائمة المركز المالً بالقٌمة العادلة لوجود سوق نشط لهذه  -1
.األوراق المالٌة  

ٌتم االعتراف بالمكاسب أو الخسائر الغٌر محققة فً قائمة الدخل ألن نشاط االتجار فً  -2
.هذا النوع من األوراق المالٌة ٌعتبر جزء من األنشطة التشغٌلٌة العادٌة للمنشأة  

 

(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   



 هولبيرجاستثمارات حقوق الملكية لشركة : 8-7شكل 

 اإلجمالً القٌمة لكل سهم  عدد االسهم  الشركة  المعاملة  التارٌخ 

2017 

 سبتمبر20

 

 نوفمبر 15

  

 نوفمبر  24

 شراء

 

 شراء

 

 توزٌعات أرباح 

 

 بنك روٌال

 

 اتصاالت 

 

 بنك روٌال

400 

 

500 

 

400 

60,00 

 

40,00 

 

0,50 

24,000 

 

20,000 

 

   200 

 دٌسمبر31

 

 دٌسمبر31

 فً نهاٌة السنة  سعر اإلقفال

 

 فً نهاٌة السنة  سعر اإلقفال

 بنك روٌال

  

 اتصاالت 

400 

 

500 

63,00 

 

39,00 

25,200 

 

19,500 

2018 

 25,000 62,50 400 بنك روٌال  بٌع  ٌناٌر  10

(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   



ارا حم حصىيفها كاسخثماراث بانقيمت انعادنت مه خالل  هىنبريجقيىد انيىميت نخسجيم اسخثماراث شركت  9-7شكم 
 انربخ أو انخسارة

30 

 سبتمبر

 روٌالبنك  –الخسارة استثمارات بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو  /ح

 النقد/ ح             

24,000  

24,000 

15 

 نوفمبر

 اتصاالت –الخسارة استثمارات بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو  /ح

 النقد/ ح              

20,000  

20,000 

24 

 نوفمبر

 النقد /ح

 الدخل من التوزٌعات/ ح              

200  

200 

31 

 ديسمبر

 روٌالبنك  –الخسارة استثمارات بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو  /ح

 خالل الربح أو الخسارة  على استثمارات القٌمة العادلة من( الخسائر)المكاسب / ح              

 (25,200$-24,000$) 

1200  

1200 

31 

 ديسمبر

 خالل الربح أو الخسارة  على استثمارات القٌمة العادلة من( الخسائر)المكاسب / ح 

(19,500$- 20,000$) 

 اتصاالت –الخسارة استثمارات بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو  /ح            

500  

 

500 

 النقد/ ح يناير 10

 خالل الربح أو الخسارة  على استثمارات القٌمة العادلة من( الخسائر)المكاسب / ح 

 روٌالبنك  –الخسارة استثمارات بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو  /ح                

 

25,000 

200 

 

 

25,200 

(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   



 2-القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل: 

تمثل األوراق المالٌة الخاصة بالدٌون والتً تهدف الى تحقٌق أرباح من خالل التغٌرات فً 
.القٌمة وتحصٌل تدفقات نقدٌه متعلقة بها  

 المعالجة المحاسبية :

.تظهر االستثمارات فً قائمة المركز المالً بالقٌمة العادلة -1  

أما اذا ( مكاسب أو خسائر غٌر محققه)وتعالج التغٌرات فً القٌمة من خالل الدخل الشامل  -2
.تم تحققها تعالج المكاسب أو الخسائر المحققة من خالل صافً الدخل  

 

 *مالحظة:

التوزٌعات ،إعادة التقوٌم ، البٌع نفس القٌود فً حالة , القٌود االزمه فً حالة الشراء 
(تم اإلشارة لها بالمحاضرة)االستثمارات بالقٌمة العادلة من خالل الربح والخسارة   

 

(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   



:انخكهفت انمطفأة  

تعتبر التكلفة المطفأة فئة من االستثمارات المالٌة التً ٌنتج عنها دفعات ثابته أو قابلة للتحدٌد 
.المنشأة تحصٌل هذه التدفقات النقدٌة التعاقدٌة إستهدافمع , والتً تمثل أصل الدٌن والفائدة  

وٌتطلب تنفٌذ طرٌقة التكلفة المطفأة تحلٌل . وتنطبق هذه الفئة فقط على استثمارات الدٌون
. التدفقات النقدٌة المخصومة  

(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   



:مثال  

• لشراء سند من سندات الحكومة $ 100,000دفعت شركة تراس , 2016ٌناٌر  1فً 
وتبلغ القٌمة اإلسمٌة (. بعد خمس سنوات) 2020دٌسمبر  31الكندٌة ذات تارٌخ استحقاق 

ًٌا% 6ومعدل فائدة الكوبون $ 1000لكل سند  إذا كانت شركة تراس تنوي . تدفع سنو
لتحصٌل جمٌع التدفقات النقدٌة من , 2020دٌسمبر  31االحتفاظ بالسندات فً الشركة حتى 

.السندات  

(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   



في انسىذاث حراسانمعانجت انمذاسبيت السخثماراث شركت  12-7شكم   

 المطفأة التكلفة األصول المالٌة  فئة

 $100,000 2016دٌسمبر  31قائمة المركز المالً فً 

 $6000 دخل الفائدة

 صفر المكاسب غٌر المحققه بقائمة الدخل

 $6000 بهاجمالً الدخل المعترف 

 صفر المكاسب غٌر المحققه بالدخل الشامل االخر 

 $6000 اجمالً الدخل الشامل

(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   



 قيود اليومية للمحاسبة عن استثمارات السندات لشركة تراس : 13-7شكل 

 التكلفة المطفأة 

 قٌد الشراء  -1

 استثمارات التكلفة المطفأة / حـ100,000         

 النقد  /حـ100,000                   

 2016دٌسمبر  31اثبات دخل الفائدة  -2

 المستحقة النقد او الفوائد/ حـ6000             

 الدخل من الفوائد / حـ6000                     

 قٌد البٌع  -3

 اذا تم تصنٌفها كاستثمارات محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق 

    

 النقد/ حـ21,000            

   الى مذكورٌن                         

 (  x 1000 20) استثمارات بالتكلفة المطفأة / حـ20,000                     

 الدخل من الفائدة  /حـ600                        

 مكاسب بٌع استثمارات بالتكلفة المطفأة / حـ400                        

(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   



(تألٌف كٌن لو وجورج فٌشر" )الجزء االول"محاسبة متوسطة   


