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I 

العامة املقدمة  

 

أو ما يسمى  لقد قامت اإلدارة احلديثة للدول املتقدمة يف اإلدارة والصناعة واالقتصاد باعتماد القطاع الثالث،
 ،التنمية وقطاًعا مسانًدا للقطاع العام واخلاصربح،  قطاًعا أساسًيا وشريًكا يف مجيع عمليات اهلادف للبالقطاع غري 

بل إن األمر تعدى ذلك إىل  ،ليس على صعيد املعاجلات املباشرة للفقر واملرض واجلهل باملساعدات واملعونات فقط
 الشراكة التنموية من خالل التواجد الكبري واملنظم للمنظمات واجلمعيات واالحتادات والشركات واملستشفيات واجلامعات

غري اهلادفة للربح من أهم البنيات األساسية للمجتمعات املعاصرة حيث تقوم  املؤسساتتعترب كما .  ربحاهلادفة للغري 
 ؛خاصةسواء كانت حكومية أو  ذلك،وحنو  والسياسي واالقتصادي والثقايف واالجتماعي اخلريياجملال  يفبدور متميز 

، النوادياالحتادات، اجلمعيات، اهليئات، النقابات،  املنظمات، منها:ولقد أخذت هذه الوحدات أشكاالً وأمناطاً خمتلفة 
واجملتمع.حكمها، وجيمع كل ذلك مسات عامة منها أهنا ختتص بتقدمي خدمات ومنافع للناس  يفدور العبادة وما   

تتعامل  اليتومالية تتطلب وجود نظم حماسبية حلفظ األموال جوانب اقتصادية  اهلادفة للربح غري و للمؤسسات
ت إىل مستحقيها على الوجه وقياس وتقومي دورها ىف أداء املنافع واخلدما ،املايلوبيان املديونية واإلفصاح عن مركزها  ،هبا

األسس واملعايري  مينظ ة العاملية لوضع إطاراملنظمات واهليئات احملاسبي طرفمن  كثرية، ولقد بذلت جهود  األفضل
عن أنشطتها ومعامالهتا املختلفة، كما ُوِضعْت  احملاسيبحتكم عمليات اإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح  اليتاحملاسبية 

 نظم حماسبية هلا تتضمن دليل احلسابات والقوائم والتقارير احملاسبية املختلفة.

لكن، وبالرغم من هذه اجلهود، ما زالت هناك حتديات كثرية تواجه وضع األسس احملاسبية هلذا القطاع بسبب 
القطاعات األخرى، كما أن احملاسبني واملراجعني مل يولوه اهتماما كبريا بسبب انشغاهلم بالقطاع  خصائص كثرية متيزه عن

لتساعد  والتنظيمي الفكريتتضمن اإلطار  املؤسسات تلكحملاسبة دراسة  إعدادالرحبي. من هذا املنطلق، وجب 
مما يضمن احلفاظ على أصوهلا واستمرارية  األفضل،احملاسبني العاملني هبذه الوحدات على أداء مهامهم على الوجه 

 نشاطها.

حنون على القيود اليت يفرضها املا ة عند التعامل معياسبحمغالبا ما تواجه املنظمات غري اهلادفة للربح مشاكل 
غري اهلادفة  املؤسسات تقع على عاتقاليت  والوصايةاملساءلة  من الكيفية اليت ميكن أن تنفق هبا املنظمات األموال. جزء

غري اهلادفة للربح  ملؤسساتاملعاجلة مشكلة القيود تتبع قيود. لل االلتزام برغبات املاحنني واإلبالغ عن االمتثال هي للربح
من قبل اجلهات املاحنة، وتستخدم  املختلفة من القيود املفروضةق يداالصنق. وعادة ما ينبع استخدام يداحماسبة الصن

ن الصناديق األخرى يف عاملنفصلة لفصل األموال املقيدة ق يداوغالبا ما تستخدم الصناملوارد املقيدة.  ةبحملاسق يداالصن
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قد امتثلت بالفعل للقيود  املؤسسةإىل أن  مع اإلشارةاملالية،  ، وتقدمي املعلومات إىل مستخدمي البياناتاملؤسساتهذه 
 املفروضة من جانب املاحنني.

من مؤسسات القطاع الثالث، حباجة إىل نظام حماسيب يضمن القياس الصحيح  إن مؤسسات األوقاف، كغريها
ن مقابل أو مبقابل رمزي، وبذلك يتم هتدف إىل تقدمي اخلدمات واملنافع دو لنفقاهتا وإيراداهتا وحيافظ على أصوهلا؛ فهي 

فالوحدات الوقفية تعترب من زمرة املنظمات غري اهلادفة للربح،  ،الرتكيز على موارد وإيرادات ونفقات ومصارف الوقف
 وإن كانت متارس بعض األنشطة االستثمارية هبدف حتقيق العائد أو الغلة بقصد املساعدة على حتقيق املقاصد الوقفية.

قواعد فقهية تؤثر إىل حد كبري على املعاجلة احملاسبية  حتكمه، اإلسالميةشأن كل النظم  ،الوقفن نظام إ
للوقف، أما باقي اجلوانب احملاسبية للوقف اليت ال تتأثر بالقواعد الفقهية فهذه ميكن االستعانة فيها بالفكر احملاسيب 

. ومبا يتفق مع الطبيعة اخلاصة للوقف املعاصر  

 البحث:إشكالية  

تدور فكرة هذه الدراسة حول األسس الىت حتكم املعاجلات احملاسبية على موارد وإيرادات ونفقات ومصارف 
هبدف وضع إطار عام ملعيار احملاسبة عليها. اوالتنظيم احملاسيب هل مؤسسات القطاع الثالث  

ولذلك فإن إشكالية البحث تستدعي طرح السؤال الرئيسي التايل:   

   ؟في معالجة معامالتها المالية اآلليات المحاسبية المستعملة من طرف مؤسسات القطاع الثالثما هي 

األسئلة الفرعية التالية: وتتفرع عن هذه اإلشكالية  

 ؟ماهي خصوصية العمليات احملاسبية يف القطاع الثالث مقارنة بالقطاعات األخرى -

 ؟يف تسجيل العمليات اخلاصة هبا طاع الثالثالقمؤسسات ما هو األساس احملاسيب املعتمد من طرف  -

 ؟تثمارية يف مؤسسات القطاع الثالثاألصول والصناديق االس على أي أساس يتم تصنيف صايف -
 ؟ما مدى التزام املؤسستني حمل الدراسة مبعايري املبادئ احملاسبية املقبولة عموما -

 فرضيات البحث:

الفرضيات التالية: مت صياغة، ولإلجابة عن التساؤالت السابقة  

 ؛ملؤسسات القطاع الثالث معاجلات حماسبية خاصة هبا متيزها عن القطاعات الرحبية األخرى -

تعتمد معظم مؤسسات القطاع الثالث على مبدأ احملاسبة على أساس النقد بسبب اعتمادها على  -
 ؛املسامهات من اجلهات املاحنة
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األصول والصناديق االستثمارية يف مؤسسات القطاع الثالث للقيود املفروضة من خيضع تصنيف صايف  -
  ؛اجلهات املاحنة

 .املؤسستان حمل الدراسة مبعايري املبادئ احملاسبية املقبولة عموما تلتزم -
 

 أهمية البحث:

 ميكن إبراز أمهية هذا البحث يف النقاط التالية:

التطور اهلام للقطاع غري الرحبي يف االقتصاديات املتقدمة؛ مثاال على ذلك، ويف الواليات املتحدة األمريكية  -
من الدخل احمللي اإلمجايل، وهناك أزيد من  % 5حديثة أن هذا القطاع ميثل  وحدها، بينت دراسة

 10.2أكثر من  ثالثاللقطاع يوظف امنظمة غري رحبية يف الواليات املتحدة األمريكية. كما  1,010,400
 باملائة من حجم العمالة ألمريكا وحدها؛ 6.9مليون شخص، أي ما يعادل 

تنامي دور القطاع الثالث يف االقتصاديات النامية واإلسالمية منها على اخلصوص، بسبب زيادة االهتمام  -
 باملؤسسات الوقفية وحماولة إحياء دورها اجمليد يف احلضارة اإلسالمية.

 اف الدراسة:أهد

 هتدف هذه الدراسة إىل مجلة من األهداف نوجزها فيما يلي:

دراسة خمتلف اآلليات احملاسبية املستعملة من طرف مؤسسات القطاع الثالث يف معاجلة تقاريرها  -
وميزانياهتا املالية املختلفة، وإبراز أوجه التشابه واالختالف بينها وبني الوسائل املستعملة يف القطاعات 

 األخرى،

يف الدول الغربية، وحماولة االستفادة من جتارهبا الرائدة  اهلادفة للربحدراسة أسباب جناح املنظمات غري  -
 إلصالح قطاع مؤسسات األوقاف يف العامل اإلسالمي؛

 التطور التارخيي للقطاع الثالث واملنظمات غري الرحبية ورأس املال االجتماعي،  حتديد املفاهيم ومتابعة -

 ز األمهية البالغة للدور الذي يلعبه هذا القطاع يف حتمل العبء عن احلكومات يف خمتلف امليادين، إبرا -

 خطة البحث:

:كالتايل  أربعة فصولقسمنا هذه الدراسة إىل   

مدخل للتعريف بمؤسسات القطاع الثالث والبيانات املالية ألاساسية لهاالفصل ألاول:   

.البيانات املالية األساسية هلاوأهم التعريف مبؤسسات القطاع الثالث يف هذا الفصل سنحاول   

املواضيع املحاسبية الخاصة  باملؤسسات غير الهادفة للربحالفصل الثاني:   
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مبا يف ذلك املسامهات والتربعات، حماسبة غري اهلادفة للربح املؤسسات ب اخلاصةنظم احملاسبة  فيه سندرس
.صول حسب القيود املفروضة من اجلهات املاحنةالصناديق، وأصناف صايف األ  

  املؤسسات غير الهادفة للربحمواضيع املحاسبة العامة املطبقة على : الثالثالفصل 

واليت ميكن  املؤسسات الرحبيةمواضيع احملاسبة العامة املطبقة يف هذا الفصل سنحاول تسليط الضوء على 
مبا يف ذلك حماسبة االستثمارات، اإلدماج، اإلجيارات، اخل.املؤسسات غري اهلادفة للربح على تطبيقها   

حالة مؤسسة بيل وميليندا غايتس ووقف جامعة هارفارد: دراسة لرابعالفصل ا  

Bill & Melinda Gates Fondation سنحاول تطبيق ما تناولناه يف اجلزء النظري على مؤسسة بيل وميليندا غايتس ووقف ، 
ؤسستني خاصة التقارير اليت هي ملزمة باإلبالغ حيث سنقوم بتحليل أهم البيانات املالية التابعة هلذه امل .جامعة هارفارد

Internal Revenue Serviceعنها للجهات املعنية )  املقبولة عموما، كما سنحاول اختبار مدى التزامها مبعايري احملاسبة (
(GAAP.) 

 املنهج املتبع:

إن العالقة املنهجية اليت تربط بني املوضوع واملنهج املتبع جتعلهما قضيتني متالزمتني، فطبيعة املوضوع هي اليت 
حتدد املنهج الواجب إتباعه قصد اإلحاطة بأهم جوانبه، وعلى ذلك سنعتمد يف دراستنا على املنهج الوصفي التحليلي 

. هذا املنهج الذي نعتربه مناسبا لطبيعة املوضوع إذ يأخذ جانبا كبريا الذي يهدف إىل مجع املعلومات، تصنيفها وحتليلها
عليه بشكل واضح وذلك من خالل حتليل الوثائق املتعلقة باملوضوع، ووصف وتشخيص  سنعتمدمن الدراسة، حبيث 

الطرق  مالذي نقوم فيه بتقيي دراسة حالة، أسلوبإضافة إىل استعمال  ،ظاهرة البحث بغرض فهم اإلطار النظري
مؤسسيت هارفارد وبيل وميليندا غايتس.واألساليب احملاسبية املعتمدة يف   

 الدراسات السابقة:

ونذكر أمهها تناولت كثري من البحوث، الكتب واملقاالت هذا القطاع أو على األقل املواضيع املرتبطة به؛  لقد
  فيما يلي:

 األهداف والنتائج صاحبها السنة عنوان الدراسة
الوحدات غري اهلادفة  حماسبة

 للربح
 األسس احملاسبيةعلى  هذه الدراسةاعتمدت  حسني حسني شحاتة 2001

الصادرة  للوحدات غري اهلادفة للربح األمريكية
، إذ عرضت يف السبعينيات من القرن العشرين

هلذه اإلطار العام للتنظيم احملاسىب املناسب 
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مع بيان عناصره وإجراءات تشغيله الوحدات، 
.وطبيعة املعلومات اخلارجة منه  

Nonprofit Sector Accounting, Issues 

and Recommendations 
2006 RoryFrancisco-

Tolentino  هذه الدراسة هي نتاج عمل جمموعة كبرية من
احملاسبني واملراجعني وقادة بعض املنظمات غري 

حيث وصلوا إىل يف قارة آسيا  اهلادفة للربح
حماسبية خاصة بالقطاع الثالث، وضع معايري 

 نشرت يف هذه الورقة
Accounting requirements for 
donor-imposed restrictions 
and the restricted funds of 
not-for-profit organizations 

2006 J Rossouw 
Centre for 
Accounting 
University of the 
Free State 

مبادئ بعض املعايري الصادرة  تناقش هذه املقالة
لواليات ايف  (ر.ه.غ.م) لـبالفعل خصيصا 

املتحدة ، كندا، واململكة املتحدة، وأسرتاليا، 
تسجيل القيود ويقدم نتائج حبوث حول كيفية 

هلذه يف البيانات املالية  املاحنني ة منضو فر امل
.املؤسسات  

Accounting for Nonprofit 

Organizations: A Case Study 

of a Norwegian Housing co-

operative 

2011 Norvald Monsen 

Norwegian School 

of Economics and 

Business 

Administration 

 من)م.غ.ه.ر(  وتقدم الورقة دراسة حالة عن
فيها حىت على تطوير احملاسبة  زتركو النرويج، 

البيانات املالية أكثر إفادة هلذه املنظمة. تكون  

A Guide to Financial 

Statements of Not-For-Profit 

Organizations 
2012 The Canadian 

institute of 
chartered 
accountants 

يهدف هذا الدليل إىل مساعدة مديري 
أدوار ومسؤوليات  - :يف فهم)م.غ.ه.ر( 

يف إعداد جملس اإلدارة واإلدارة واملدققني 
 التقارير املالية،

املفاهيم واملصطلحات اخلاصة باالبالغ  - 
، )م.غ.ه.ر( املايل يف قطاع   

الطرق اليت تتم هبا حماسبة املسامهات  -
 )التربعات وغريها(،

اليت يواجهوهنا وخمتلف البيانات املالية  -
)م.غ.ه.ر(باعتبارهم مدراء   

 بعد االطالع على الدراسات أعاله تبني لنا ما يلي: 

 (5، و4 ،3ركزت بعض هذه الدراسات على جوانب حماسبية معينة دون غريها )  -
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ناقشت بعض هذه الدراسات اإلطار املفاهيمي العام للمحاسبة غري اهلادفة للربح دون التطرق للتطبيقات  -
 .(2، 1)  العملية هلا

غري اهلادفة للربح  هذه الدراسة حتاول إبراز خمتلف اآلليات احملاسبية املستعملة من طرف املؤسسات -
 ملعاجلة تدفقاهتا النقدية املختلفة ومقارنتها بالقطاعات األخرى.

 صعوبات البحث

 رافق إجناز هذه الدراسة مجلة من الصعوبات ميكن حصر أمهها فيما يلي:

لك الكثري قلة املراجع باللغة العربية، وهو ما دفعنا لرتمجة عدد كبري من املراجع من اللغة األجنبية، وقد تطلب ذ
 من الوقت واجلهد.

وباإلضافة إىل ذلك، وفيما يتعلق باجلانب التطبيقي فقد وجدنا تشعبا كبريا يف سرد البيانات والقوائم املالية اليت 
معاجم عديدة املؤسسات باإلبالغ عنها، كما أهنا على درجة عالية من التعقيد، وهو ما تطلب االستعانة مبصادر و  تلتزم

صياغتها بأسلوب أكثر بساطة. من مثة إعادة لفهمها و   

 حدود الدراسة

مؤسسة وقف و  مؤسسة بيل و ميليندا غايتس اخلرييةاىل دراسة حالة مؤسستني أمركيتني ومها  بحث يتطرق ال
الكبرية واليت تقوم مبمارسة  املؤسسات، ومع ذلك ميكن إىل حد ما تعميم نتائج البحث، على األقل جامعة هارفارد

.2016، و2015، 2014للسنوات وقد مت االعتماد على التقارير املالية ، ات متشاهبة وختضع للقوانني نفسهانشاط  

 الاختصارات املستعملة
املعهد ألامريكي للمحاسبين 

 القانونيين

 American Institute of Certified Public م.أ.م.ق

Accountants 

AICPA 

 Generally Accepted Accounting Principles GAAP م.م.م.ع مبادئ املحاسبة املقبولة عموما

 Financial Accounting Standards Board م.م.م.م مجلس معايير املحاسبة املالية

 

FASB 

 Lower of cost or market LCM  ألاقل بين التكلفة أو السوق 

 net realizable value NRV  صافي القيمة القابلة للتحقق

 Statement of Financial Accounting Standards  SFAS  بيانات املعايير املحاسبية املالية

 not-for-profit organizations Nfps م.غ.ه.ر املؤسسات غير الهادفة للربح

 Accounting standards codification ASC  تشفير املعايير املحاسبية

 Present value PV  القيمة العادلة

 Fair market value FMV  القيمة السوقية العادلة

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTktq6k-rJAhWDJQ8KHfL9BHgQFghDMAo&url=http%3A%2F%2Fwww.investopedia.com%2Fterms%2Ff%2Ffasb.asp&usg=AFQjCNFWP6vCJEsdE55nDH2-uSrNW-QOMQ&sig2=JK-XuJVK8nQeVEVV5sdpZQ&bvm=bv.110151844,d.bGQ
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حق الشراء بسعر ُمجز؛ خيار 

 شراء  صفقة  

 bargain purchase option BPO 

 Association of Fund-raising Professionals AFP  جمعية محترفي جمع التبرعات

 مجلس معايير املحاسبة املاليةطريقة قراءة تشفير املعايير املحاسبية الصادرة عن 

بشكل كبري جدا يف هذا البحث،  جملس معايري احملاسبة املاليةنظرا الستعمالنا للمعايري احملاسبية الصادرة عن 
خاصة تلك املتعلقة باملواضيع احملاسبية املتعلقة باملؤسسات غري اهلادفة للربح، وجب تبيان طريقة قراءة التشفري اخلاص 

 هبا، حيث يقسم من اليسار إىل اليمني كالتايل:1

 

الفقرة ألاساسية -الفقرة ألاساسية-الفرعيالقسم  -القسم ألاساس ي-املوضوع الفرعي-املوضوع العام-املجال  

 FASB ASC 840-20-30-1 كمثال عن ذلك، يقرأ التشفري:

 إلايجارات 840

 إلايجارات التشغيلية 20

 القياس املبدئي 30

 الفقرة ألاولى 1

                                                           
 (15/10/2017 )مت االطالع عليه بتاريخ: املعايري احملاسبية على دليل مفصل عن طريقة قراءة تشفري جملس معايري احملاسبة املاليةيتوفر موقع  1

https://asc.fasb.org/cs/ContentServer?site=FAF&c=Document_C&sitepfx=FAF&pagename=FAF/Document_C/CodDocumentPage&cid=1175805121281 
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الفصل ألاول : مدخل للتعريف بمؤسسات القطاع الثالث 

 والبيانات املالية ألاساسية لها
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 ؤسسات القطاع الثالث والبيانات املالية ألاساسية لهامالفصل ألاول: مدخل للتعريف ب

 

 تمهيد:

 الرتكيبة يف أمهية بالغة للربح اهلادف غري القطاع وأ اخلريييكتسي القطاع الثالث أو ما يسمى كذلك بالقطاع 
 الفقراء حقوق عن الدفاع السياسات، وضع االجتماعية، اخلدمات توفري يف فهو يسهم، الدول من لكثري املؤسسية

 .ذلك فعل أو السوق للدولة ميكن ال عندما الفقر من واحلد املعيشة تطوير سبل واملظلومني،

 نباإلضافة إىل ذلك فإ .متاما نوعها من فريدة مالية وتقارير حماسبية مبعاجلات الثالث القطاعمؤسسات  تتمتع
وسنحاول يف هذا الفصل التعريف . الرحبية التجارية املؤسسات مع احملاسبية املبادئ من العديد تتقاسم املؤسساتهذه 

 بالقطاع الثالث وأمهيته وقضاياه املالية ، وذلك وفقا للمباحث التالية:

 

  

 املبحث ألاول:  التعريف بمؤسسات القطاع الثالث

 القوائم املالية ألاساسيةاملبحث الثاني: 

 املبحث الثالث: قضايا أخرى للقوائم املالية         
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 املبحث ألاول:  التعريف بؤسسات القطاع الثالث

ع تطرق إىل خمتلف القوائم املالية املالية والقضايا املتعلقة هبا يف القطاع الثالث، ينبغي بداية شرح مفهوم القطا قبل ال
 الثالث وما مييزه عن القطاعات األخرى، وهذا ما سيتضمنه هذا املبحث من خالل مطلبني:

 

 التنظيمي لهاملطلب ألاول: مفهوم القطاع الثالث والهيكل 

 ملحة عامة عن القطاع الثالثأوال: 

 القطاع. لكثري من الدول املؤسسية الرتكيبة يف غري اهلادف للربح مكانة مهمة للغاية والقطاع اخلريي العمل حيتل
 القطاعني بعد ثالثا ويأيت القطاع غري اهلادف للربح األفراد. مبادرات من تؤسس اليت املؤسسات من جمموعة هو الثالث

 بني العالقة. ملؤسسات هذا القطاع غاية وليس وسيلة هو الربح ولكن، للربح؛ يهدف ال القطاع هذا. واخلاص العام
غري اهلادف  القطاع ويشمل. والقواعد اللوائح خالل من األول يف يتحكم األخري هذا أن هي واحلكومة القطاع هذا

 هذا إىل ويشار. األخرى اجملتمع املدين ومنظمات األحباث، مراكز اجلمعيات، )م.غ.ه.ر(، من واسعة جمموعة للربح
 1:يلي ما تشمل اليت األمساء من بالعديد القطاع

 احلكومية:  غري املنظماتNon-governmental organizations (NGOs)؛ 

 املستقل:  القطاعIndependent Sector ؛ 

 اخلريي:  العمل قطاعPhilanthropy Sector ؛ 

  :قطاع األوقافEndowment  Sector ؛ 

 التطوعي:  القطاعVoluntary Sector ؛ 

 الثالث:  القطاعThe Third Sector؛ 

 غري اهلادف للربح:  القطاعNot- for- profit Sector. 

                                                           
تبة امللك فهد حممد بن عبد اهلل السلومي، القطاع الثالث والفرص الساحنة، رؤية مستقبلية، مركز القطاع الثالث لالستشارات والدراسات االجتماعية، مك1

 12، ص 2010الوطنية، 

 املطلب ألاول: مفهوم القطاع الثالث والهيكل التنظيمي له

 حم.غ.ه.ر( واملؤسسات الهادفة للرباملطلب الثاني:  الفروقات ألاساسية بين )
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 العديدة العقود مدى على العامل أحناء مجيع يف البلدان من العديد يف املدين اجملتمع دور توسع فقد شك، دون
 االجتماعية، اخلدمات توفري يف هاما دورا الثالث القطاع استبدادا، يؤدي أكثر أو انفتاحا أكثر بيئات يف سواء. املاضية

 الفقر من واحلد املعيشة تطوير سبل يف واملسامهة واملظلومني، الفقراء حقوق عن الدفاع السياسات، وضع يف املسامهة
 االجتماعي، املال رأس وتزايد فعالية، أكثر الدولية املساعدات جيعل مما ذلك، فعل أو السوق للدولة ميكن ال عندما

  .االجتماعية املشاريع يف واملسامهة

حتمل  خالل من واخلاص، العام القطاعني بني التوازن على احلفاظ على الثالث القطاع يعمل ذلك، على وعالوة
 االجتماعية واملنفعة اإلنسانية، اخلدمات التعليم، الصحة، جماالت يف السيما اخلدمات، من الكثري يف العبء عن الدولة

 .العامة

 اليت القيود من الكفاية فيه مبا فهو حر. للمجتمع االجتماعي املال رأس لتوفري التطوعي القطاع اجته باختصار،
لذلك فإن  ؛(السيطرة على للحفاظ احلاجة) والقطاع العام ،(الربح إلظهار املستمرة احلاجة) القطاع الرحبي تقيد

   1.فكرة معينة تقيد نشاطها أو مببدأ االلتزام دون تتصرف أن مؤسسات هذا القطاع هلا

 2:غريها يف عادة توجد ال ، واليتالتالية اخلصائص متتلك اليتتعرف )م.غ.ه.ر( بأهنا تلك املؤسسات و 

 املقابل،أي عائد نقدي ب توقعت ال جهات ماحنة من التربعاتو  ى املسامهاتتلقت* 

  ،ليس غاية بقدر ما هو وسيلة لتحقيق أهداف أخرى؛ الربحبالنسبة إليها 

 الرحبية التجارية املؤسسات عكس لكيةامل صصحل غياب هناك. 
فهي تتمتع مبعاجلات  الرحبية، التجارية املؤسسات مع احملاسبية املبادئ من العديد)م.غ.ه.ر(  تتقاسم بينما

، كما هو احلال يف الدخل صايف قياس على ليسفيها  التقارير تركيز ألن ،متاما نوعها من فريدة مالية وتقارير ةياسبحم
 .التجارية املؤسسات

 ثانيا: الهيكل التنظيمي لـــ)م.غ.ه.ر(

 اجلغرايف املوقع الصفات: هذه وتشمل. التجارية للمؤسسات التنظيمية الصفات من العديد)م.غ.ه.ر(  تتقاسم
 أو التسويق ،(األوامر من سلسلة أي) اهلرمي التقارير هيكل ،(ني مثالوظفامل) اخلدمات مقدمي تعويض ،(املكتب)

                                                           
1nature of the nonprofit sector, edited by J. Steven Ott, Westview  , from Theimpact of the voluntary sector on society David Horton Smith (2001), The 

Press, p80 
2Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken,  Profit Accounting, Formation, and Reporting,-for-The Simplified Guide to NotLaurence Scot (2010),  

New Jersey, p01 
احنة هنا ال تستفيد يشار إىل هذه العمليات باسم "العمليات غري املتبادلة"، أي ليس هناك تبادل للمنافع بني طريف الصفقة، ولكن هذا ال يعين أن اجلهات امل * 

باإلبالغ عن هذه املسامهات يف القوائم  من أي امتيازات؛ بل عادة تستفيد من امتيازات ضريبية، أو، على األقل، رفع لشهرة احملل وأصوهلا املعنوية، عندما تقوم
 املالية اخلاصة هبا.
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. لك!وغري ذ النفقات، دفعو  املستحقات مجع التقارير، وإعداد احملاسبة ،(اإلنرتنت شبكة على موقع كتيبات،ال) الرتويج
 . عن املنظمات التجارية الرحبية هامتيز  تشغيليةو  يكليةه ميزات هلا)م.غ.ه.ر(  فإن ،القواسم املشرتكة عن النظر وبصرف

هذه  حجم. بوقتهم يتطوعون أفراد من غالبا تتألفاليت  اإلدارة جمالس طريق عن)م.غ.ه.ر(  إدارة يتم عادة،
 املهام مجيع نفذتُ  الذين يعملون بأجر، أين املوظفني أي من صغرية ملؤسسة يكون ال قد ؛كبريا  اختالفا تلفخي املؤسسات

 حىت أو مئات لدرجة أنه لديها جدا كبرية  )م.غ.ه.ر( بعض فإن أخرى، ناحية من. واملتطوعني اإلدارة جملس قبل من
 1.حفاتكامل  كبريةال ثقافيةال اتؤسسامل أو ،الصحية البحوث مراكز ،اتاجلامع :مثل املوظفني، آالف

من حتديد مسؤولية ورسالة هذه املؤسسة، مث هيكل  )م.غ.ه.ر(، البد أوال حىت يتم إنشاء اهليكل التنظيمي لـــ
 2التقرير اخلاص هبا؛ وهلذا الغرض جيب على األقل تأمني العناصر التالية:

 ؛صندوقال وأمني ،العام األمني ،الرئيس :مثل الكبار، املوظفني من األدىن احلد 

  موظف؛ كل  وواجبات مسؤولياتحتديد 

 أو فصليا(؛ سنويا الرتشيح تتم عملية املثال، سبيل على) اإلدارة جملس أعضاء انتخاب يتم كيف 

 ؛الكربى القراراتعلى  واملوافقة القانوين النصاب الكتمال الالزم اإلدارة جملس أعضاء عدد 

 واملوظفني؛ اإلدارة جملس أعضاء إزالة تتم كيف 

 ؛(اسنوي ربع أو اشهري املثال، سبيل على) عام كلالواجب   اإلدارة جملس اجتماعات لعدد األدىن احلد 

 يف املؤسسة. لتوظيفا ، وطريقةوالواجبات والصالحيات اجمللس جلان  
 )م.غ.ه.ر( بشكل عام: يوضح الشكل التايل اهليكل التنظيمي لـــ

 

  

 

                                                           
1Profit Organizations in Portugal: The Case of Private Institutions of Social Solidarity (IPSS), problems -Maria da Conceição (2012), The Accounting of Non 

of Management in the 21st century Volume 5, 2012, p73 

2Laurence Scot (2010), Op. Cit, p30  
 

 : الهيكل التنظيمي لـــ )م.غ.ه.ر(11-الشكل رقم 
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Every board member has a fiduciary responsibility for all of the affairs of the 

املال  أمني أن رغم. التمويل ذلك يف مبا ،املؤسسة شؤون مجيعما عن  سؤوليةم لديه دارةاإل جملس من  عضو كل
 عن فضال ،على هذا القسم الرقابة ممارسة من دارةاإل جملس عضو أي يعفي ال هذالكن و  ،هو املكلف بالشؤون املالية

 .للمؤسسة خرىاألقسام األ

 1:يلي ما ذلك يف مبا كبرية،  مسؤوليات املال منيوأل

 ؛املالية السجالت على احلفاظ -

 ؛مغزى وذات دقيقة مالية بيانات إعداد -

 ؛املالية املشاكل وتوقعامليزانية  إعداد -

 ؤسسة؛للم املالية األصول وإدارة محاية -

 املفروضة. اإلبالغ متطلبات معالتأكد من مطابقة البيانات املالية املعدة  -
 )م.غ.ه.ر(، ومنها:خاصة بـــــ واجباتب أمني املال أو قسم احملاسبة بصفة عامة يقوم كما

 بامليزات الضريبية اليت يستفيدون منها؛ املاحنة اجلهات وإخطار ،تعهداتال أو املسامهات تتبع -

 ؛(سواء املؤقتة أو الدائمة) املفروضة قيودحسب ال تسجيل املسامهاتو  تصنيف -

                                                           
1-Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles for Not: Profit GAAP-for-NotRichard F. Larkin & Marie DiTommaso (2011),  

for-Profit Organizations, John Wiley & Sons, Inc. USA, p 04. 

مجلس إلادارة

املدير العام

أمين املال

النائب املكلف باملالية

املدير املالي

املراقب

النائب املكلف بالعمليات

مدير البرامج

النائب املكلف بالتطوير

مدير التحسين املؤسس ي

الرئيس

املدير التنفيذي

 ,Laurence Scot (2010), The Simplified Guide to Not-for-Profit Accounting, Formation املصدر:

and Reporting, Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, P 31 
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وختصيص دخل االستثمار ( دائم املقيد بشكل الوقف مثل:) قيودحسب ال الصلة ذات واإليرادات االستثمارات تتبع -
  اجملمع.

 جلان إنشاء)م.غ.ه.ر( الكبرية، واليت تنشط على مستوى أوسع من احمللي؛ تقوم هذه املنظمات ب بالنسبة لـــ
 من فرعية جمموعة املراجعة جلنة أعضاء عموما متثل. عملية إعداد وضبط القوائم املالية على لإلشراف ومراجعة تدقيق

 التدقيق جلانهتتم  .هذه اللجان إىل لالنضمام عضاءاأل لغري دعوةا أحيانا توجه أهن من الرغم على اإلدارة، جملس أعضاء
 الداخلية الرقابة على شرافستواال فهمال خالل من للمؤسسة املالية التقارير إعداد عملية سالمة ضمانب عموما

 بتدقيقسيقوم  الذي ستقلامل قانوينال اسباحمل وإشراك، املالية التقارير إعداد عملية الداخلي، التدقيق وظيفة ،ؤسسةللم
 ومراجعة التدقيق ختطيط حيث من اسباحمل هذا مع مباشرة على عالقة املراجعة جلان تكون أن جيب. املالية البيانات

 مليةاحملاسب املستقل كنتاج لع اليت يوصي هبا توصياتاملؤسسة لل من خالهلا تستجيب اليت الكيفية ومعاجلة نتائجال
 .املراجعة

 الفروقات ألاساسية بين )م.غ.ه.ر( واملؤسسات الهادفة للربحاملطلب الثاني: 

 أوال: 
 
 Stewardship Vs Profitability    ظارة" مقابل "الربحية""الن

ساسه أاملؤسسات الرحبية هو أن كال منهما لديه غرض خاص يتم على و )م.غ.ه.ر(  بني الرئيسية الفروق أحد
 أو املنتجات بعض توفري خالل من ملالكها ربح صايفحتقيق  هو التجارية للمؤسسات األمسى اهلدف، ببساطة إنشاؤه؛

أو األهداف  اتاحلاج بعض فهو تلبية لــــ)م.غ.ه.ر( األمسى اهلدف هلا، أما مقابالمستهلكوها  دفعي اليت اخلدمات
 1.ككلمن بعض األفراد والفئات أو اجملتمع   االجتماعية املطلوبة

 هذه وتشمل. اليت تلقتها من اجلهات املاحنة موالة لأليهي املعاجلة احملاسب من بني مسؤوليات )م.غ.ه.ر(
ة دون غريها، أو تلك املنصوص على توجيه عائداهتا لفئة معين عير امش يف املمنوحة لتستخدم األموال اسبةحم املسؤولية

حتقيق والنظارة على هذه املوارد أكثر من  واإلشراف املساءلة علىهو  )م.غ.ه.ر( يف الرتكيزفإن  بالتايل، .حمددة
 عادة هذا يتطلب. معني لغرض مقيدةتكون  اليت املاحنني من )م.غ.ه.ر( هبات تتلقى األحيان، من كثري  يف .األرباح
 تسمى هذه .اليةامل تقاريرال واملرور عرب إجراءات خاصة لغرض إعداد  منفصلة حسابات يف األموال هذه بني الفصل

                                                           
1Teresa P. Gordon & Saleha B. Khumawala (1997), Bridging the Credibiiity of GAAP :individual Donors and the New Accounting Standards for Nonprofit  

Organizations, Accounting Horizons, Vol. 11 No. 3, p49 
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 مقيدة، غري) املفروض تقييدال من مستواها أساس على وعرضها األنشطة تصنيف يتم، حيث قيداالصن حاسبةمب اسبةاحمل
 1.عقدةواملضخمة الالتقارير  جتنب ميكن الطريقة، ذههب األنشطة جتميع خالل من(. دائم بشكل واملقيدة مؤقتا، مقيدة

 موارد على والتنافس املتاحة، مواردلل هااستخدام كيفية  على كبري  تأثري هلا)م.غ.ه.ر(  لوجود األساسية األهداف
 داريةاإل هاوظائف لدعم موارد على العثور أجل من، تكافح هذه املؤسسات األحيان من كثري  يف. السوق يف جديدة

 .مجاالرب  أنشطة على مواردها تفضل إنفاق دائما األهن

 الجتذاب الالزمة املوارد ختصيص يف صعوبة )م.غ.ه.ر( جتد قد التنافسي، العمل سوق يف املثال، سبيل على
 خططعلى عكس املنظمات الرحبية، ليس لــــ)م.غ.ه.ر( . فعال حنو على العمليات إلدارة الالزمة املهارات واستبقاء

 العوامل هذه. جدا مكلف ديدةاجل تكنولوجياال تطبيق ذلك، إىل باإلضافة. لديها املوظفني لتعويض مثال أسهم شراء
 2.الصغرية منها مع خاصة ،و)م.غ.ه.ر( التجارية الشركات بني املوارد يف فجوة لقخت قد

 املواضيع املحاسبيةثانيا: 

خنتصر . تنفرد هبا )م.غ.ه.ر(، أو على األقل ختتلف فيها عن املؤسسات الرحبية حماسبية مواضيع سبعة هناك
 التالية:هذه اجملاالت يف العناصر 

 Cash versus Accrual    املحاسبة على أساس "النقد" مقابل "الاستحقاق" .1

 املحاسبة على أساس النقد .أ

 فقط عكسي هذا األخري. محاسبةلل النقدي األساس )م.غ.ه.ر(، خاصة الصغرية منها، تستخدم بعض 
 على املستحقةو  املسددة غري الفواتري أي، مثال، ال تسجل الفعلية؛ النقدية على التدفقات اليت تنطوي املعامالت

 للمؤسسة، مثل تعهدات املنح من قبل اجلهات املاحنة. املستحقة املبالغ أو ،املؤسسة

 بسهولة ميكن ، حيثاحملاسبني غريل تها بالنسبةوسهول ابساطته يه النقدي األساس على لمحاسبةل الرئيسية امليزة
 قد ،النقدية أو صرف استالم تمي عندما فقط املعامالت تسجيل يتموألنه . األساس هذا على السجالت على احلفاظ
 3.ؤسسةللم املالية السجالت على للحفاظ مطلوب هو ما كل  بسيطال الشيكات دفرت يكون

                                                           
1Profit Organizations: Evidence from the Microfinance Industry, -Earnings Quality in Nonprofit Versus ForLeif Atle Beisland and Roy Mersland (2014),  

Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 2014 ,Vol. 43(4) 652–671, p12 

2ard setting: What professors and students need to know, J. of Acc. Ed. profit accounting in a changing world of stand-for-Teresa P. Gordon (2013), Not 

31 (2013) 232–243, p240 

 
3499, p460-search Vol. 8 No. 2 pp. 468profit accounting, Contemporary Accounting Re-for-Halm Falk (1999), Towards a framework for not 
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 إزاء االرتياح بعدم تشعر أهنا هوو  ،نقدي أساس على سجالهتا تبقي ما غالبا للمؤسسات اليت آخر سبب هناك
 املؤسسات هذه. البنك يف النقديةتكون  حىت كدخل(  املستحقة املسامهات تسمى ما غالبا) املستحقة اتتعهدال اعتبار
 غري االلتزاماتمن  جدا القليل لديهايكون  الدورة، هناية وعند ؛السرعة وجه على الفواتري فور استالمها تدفع عادة

 ليس أو اثنتني واحدة سنة يف غري املسجل الدخل على الصايف األثرفإن  ،املسجل غري الدخلب يتعلق وفيما. املسددة
 ا، وال يؤثر كثريا على الصورة املالية للمؤسسة.جوهري

 املحاسبة على أساس الاستحقاق .ب

 استالم عن تنتجاليت  املعامالت تسجيلب املؤسسة سجالت حفظ ببساطة تعين االستحقاق أساساحملاسبة على 
 .للمؤسسة وناآلخر  وتلك اليت يدين هبا خرين،هبا لآل دينت اليت املبالغ باإلضافة إىل النقدية، املبالغ وصرف

 تكون أن جيبولكن . يالنقدالتدفق  وقت عن النظر بغض اكتساهبا عند اتاإليراد طبقا هلذا األسلوب، تسجل
 االعرتاف عن ناجتة مبالغ أية حتويل على املستقبل ه جيب أن تكون املؤسسة قادرة يفأن عىنمب للتحقيق، اإليرادات قابلة

 كإيرادات  ةاملشروط غري وعود املنح ، تسجل )م.غ.ه.ر(احملاسيب االستحقاق ملبدأ وفقا .النقدية السيولة إىل اإليراداتب
باملقابل، تسجل  .املسامهة حتصيل املطاف هناية يف توقعيُ  أي للتحقق، قابلة املسامهة تكون أن شريطة ،(مبالغ مستحقة)

 1على املؤسسة، واليت يتوقع تسديدها يف دورات الحقة. املستحقةاملصاريف 

 أو كبرية  مصاريف مستحقة للمؤسسة يكون عندما مالءمة أكثر احملاسيب االستحقاق أساس يصبحباختصار، 
يكون من  النقدي، األساس استخدمت إذا. ألخرى فرتة من ختتلف املبالغ وهذه دورة، كل  هناية يف حمصل غري دخل

بالتايل، فإن  .املالية البيانات حتريف الدخل أو املصاريف هذه شأن ومن. الواقع يف الوضعية املالية معرفة مبكان صعوبةال
 احملاسبة على أساس االستحقاق تعطي صورة أكثر دقة عن الوضعية املالية للمؤسسة. 

 مثال: 

 سامهاتكل امل  إىل باإلضافة األصول، هذه من الدخل يستخدم $.200,000 مببلغ أصول ةخاص خريية ؤسسةمل
 األساسية املالية القوائم من نيتاثن اجلدول أدناه يعرض. احملتاجني للطالب الطبية الدراسية للمنح للمؤسسة، احلالية

 األساس من كل  حسب البيانات هذه تظهر. األنشطة وبيان املايل املركز بيان وهيمن )م.غ.ه.ر(،  تقريبا املستخدمة
ا حسب واحد واحد تقريراتقدم  املؤسسة فإن الفعلية، املمارسة يف .املقارنة لسهولة جنب إىل جنبا االستحقاقو  النقدي

 .من األساسني
  

                                                           
1second edition, 2007, John Wiley & Sons, Inc. USA, p 36, Profit Accounting Made Easy-for-NotWarren Ruppel,   
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 (: بيان المركز المالي على أساسي النقد واالستحقاق1-1الجدول رقم )
  )س(اخلريية اخلاصة املؤسسة 

 2016، ديسمرب 31

 االستحقاق النقد :األصول
 13,616 $ 13,616 $ النقدية 

 186,519 186,519 االستثمارات 

 3,550  األرباح والفوائد املستحقة

 2,000  املسامهات احملصلة

 200,135$ 200,135$ جمموع األصول

   :اخلصوم

 1,354  مصاريف مستحقة الدفع

 394  ضرائب مستحقة الدفع

 12,150  2017منح مستحقة الدفع خالل سنة 

 2,000  2018منح مستحقة الدفع خالل سنة 

 15,898 200,135$ جمموع اخلصوم

 189,787 189,787 صايف األصول

 200,135$ 200,135$ جمموع اخلصوم وصايف األصول

Malvern J. Gross, Jr & al, (2005), Financial and Accounting Guide for Not-for-Profit Organizations, John Wiley & Sons, 

Inc. USA, 7th edition, p 24. 

 أما بيان النشاطات على أساس النقد واالستحقاق فيكون كالتايل:

 (: بيان النشاطات على أساسي النقد واالستحقاق2-1الجدول رقم )
 )س(اخلريية اخلاصة املؤسسة 

 2016، ديسمرب 31

 االستحقاق النقد الدخل:
 7,500 $ 5,500 $ املسامهات

 9,650 8,953 األرباح وفوائد الدخل

 12,759 12,759 األرباح عن التنازل عن االستثمارات

 29,909 27,212 جمموع الدخل

   :املصاريف اإلدارية

 2,000 2,000 استشارة خاصة باالستثمارات رسوم

 2,500 2,350 أتعاب احملاسب

 394 350 ضرائب على النشاط

 2,509 1,654 مصاريف أخرى

 7,603 6,354 جمموع املصاريف
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 22,306 20,858 الدخل املتاح للمنح الدراسية

 (21,800) (17,600) املنح الدراسية-

 3,258 $ 3,258 $ زيادة الدخل على املصاريف واملنح

Malvern J. Gross, Jr & al, (2005), Financial and Accounting Guide for Not-for-Profit Organizations, John Wiley & Sons, Inc. 

USA, 7th edition, p 24. 

اليت  البيانات على فقط النقد على تنطوي ال اليت العمليات من عدد نعكسي امليزانية، من بسهولة يظهر كما
، وهذا بسبب أن هذه ، وليس هلا أي أثر يف اجلانب الذي مت على األساس النقدياالستحقاق أساسمتت على 

 على تدفق نقدي مؤجل، وهو ما ال يسمح بتسجيله على هذا األساس كما بينا سابقا.العمليات تنطوي 

 املحاسبة على ألاساسين معا  .ت

 ،نقدي أساس على املالية السنة خالل السجالت على احلفاظ )م.غ.ه.ر( من العديدختتار  ،ةجينه كمنهجية
 يف االستحقاق أساس إىل احملاسبية السجالت لتحويل اليومية دفرت القيود يف ت الالزمة علىتعديالال إعدادتقوم ب مث

 مقارنة. ة املؤسسةألنشط سنويةال يزانيةامل عند إعداد النهج هذا استخدام يف احلذر لكن ينبغي توخيو  .املالية القوائم
 ،واضحة تبايناتإىل  يؤديقد  االستحقاق أساس على السنوية امليزانية مع النقدي ساسعلى األ املعدة الشهرية البيانات
 يف اإلضافية النفقات هذه إضافة. االهتالكات مثل نقدي، أساس على تسجيلها يتم ال اليت النفقات أنواع يف خاصة

 .املالية السنة خالل ميزانيتها ضمن بقيت املؤسسة كانت  إذا ما حتديد على سليب تأثري له يكون قد العام هناية

يتم  أن جيب لتفادي ذلك، .فعالة إدارة كأداة  سنوية ربعال أو شهريةال يزانيةامل فعالية لغيهذا من شأنه أيضا أن يو 
 مفاجآتأي  حىت ال تكون هناك ،واعتمادها امليزانية إعدادفيه  يتم الذي الوقتيف  قيودال إعداد التعديالت الالزمة على

 1.املؤسسة إلدارة العام هناية يف

 محاسبة الصناديق .2

 وضعها اليت املخصصاتو  املاحنة اجلهات تفرضها اليت للقيود وفقا فئات إىل املبالغتقسم  ق،يداالصن اسبةحم يف
 قسم يف ةفو وقامل األموال واحد، صندوق يف هي قيدةامل غري املبالغ مجيعتوضع  .استخدامها على املؤسسة إدارة جملس

 قيودلل االمتثال تضمن ألهنا بشكل واسع يف )م.غ.ه.ر( قيداالصن اسبةُتستخدم حم. ثالث وتلك املقيدة مؤقتا يف ،ثان
 وفقا العمليات وإدارة املاحنة، اجلهات قبل من إليها املوكلة املباللغ عن ريراتق قدمت أنحيث ميكن للمؤسسة  القانونية،
 .اإلدارة جملس لتوصيات

                                                           
1& Warren Ruppel, Op. Cit, p 40Malvern J. Gross, Jr & al, Op. Cit, p 19.   
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 درجة توفر أن على احلواسيب اليوم املتاحة احملاسبة ربامجلميكن  وكبديل حملاسبة الصناديق، أخرى، ناحية من
 املرجح من كلما كان  تطورا، أكثر أنظمة إىل كلما حتولت هذه املؤسسات.  (املساءلة املطلوبة من )م.غ.ه.ر من عالية

 .االستخدام نع تدرجييا ختتفي الصناديق اسبةحم أن

 التحويالت والاعتمادات .3

لكن جيب . الفئات املختلفة للصناديق بني حتويل لألموال عمليات إجراء األحيان بعض يف يتم. )م.غ.ه.ر( يف
أيضا  علجت املؤسسات بعض. املالية للبيانات القارئ رباكإ ىلإ ميكن أن تؤدي ألهنا التحويالت هذهاإلفصاح بدقة عن 

 جملسمن  صصخم لغرض األصول صايف من جزء ختصيص أي) املستقبل حمددة ملشاريع" خمصصات" أو "اعتمادات"
 (. اإلدارة

 معالجة ألاصول الثابتة .4

 اإلنتاجي العمر مدى على لكتوهت ،امليزانية على كأصول  الثابتة األصول تسجيل يتم التجارية، املؤسسات يف
 املؤسسات نموذجل اعتمادها مؤخرا من الرغم على ،)م.غ.ه.ر( يف دائما صحيحاليس  هذا تارخييا،. هلا املتوقع

  *.التجارية

 والتعهداتاملساهمات  .5

املؤسسة التجارية دائنة ألطراف  تكان  إذا. ملسامهةبا دو وعال ال وجود للتعهدات أو التجارية، املؤسسات يف
ات مواضيع فريدة بالنسبة تعهدتعترب املسامهات وال. اتاملستحق حساب يف لغااملبهذه  تسجيل تمي ،أخرى

 العالقات ألسباب) وتفضل املؤسسة ،لتحصيل هذه املسامهات ملزم نقانو هناك أي  يكون ال قدلــــ)م.غ.ه.ر(. 
 تعهداتال )م.غ.ه.ر( بعضتسجل . املسددة غري التعهدات حتصيل حملاولة قانونية إجراءات اختاذ عدم سياسة( العامة

 اهل ليس أنه تعلم األهن تسجلها ال من )م.غ.ه.ر( اآلخر البعض حتصلها؛ سوف اأهن السابقة اخلربة من تعرف األهن
 املسامهات من كل  عن اإلبالغيتم  وكيف أين باملسامهات هي املرتبطة املشاكل بني من. يف طلبها قانونا ملزم حق

 * *.املالية البيانات يف املقيدة وغري املقيدة

 

 

                                                           

 من هذا البحث. لثمن الفصل الثا الثاينيف املبحث  األصول الثابتةأنظر تفصيل حماسبة  * 
 من هذا البحث. ينمن الفصل الثا الثاينيف املبحث  املسامهاتظر تفصيل حماسبة أن** 
 من هذا البحث ينمن الفصل الثا الثالثيف املبحث  األصول املاليةأنظر تفصيل حماسبة ***.
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 وألاصول املالية املحاسبة عن الاستثمارات .6

ت هذه انتقل ،قبل )م.غ.ه.ر(" من هبا احملتفظ االستثمارات بعض عن احملاسبة" ،SFAS 124 املعيار: صدور مع
 ميكن حتديدها سوقية ةقيم حتمل واألدوات املالية اليت األسهم لتقييم العادلة السوقية القيمة نهجم إىل شيئا فشيئا األخرية
  .)م.غ.ه.ر( من ةتستخدموامل بسهولة

 التقرير الوظيفي للنفقات .7

 تكاليف ذلك يف مبا ،اتدملتقدمي اخلملؤسسة ا اليت تبذهلا هوداجل تقييم يف وغريهم والدائنني املاحنني ملساعدة
 عن معلومات املالية البيانات على املالحظات أو األنشطة بيان يقدم أنجيب  للموارد، هااستخدام وكيفية خدماهتا
 .الداعمة واألنشطة الربامج خدمات من الفئات الرئيسية مثل ،اهب اخلاص الوظيفي التصنيف حسب النفقات

 )م.غ.ه.ر( من أجله تكبدت اليت النشاط صفت امسها، يوحي كما  ،على األساس الوظيفي للنفقات التقارير

 *هي: تستخدم أن جيب اليت الوظيفية لتصنيفاتا .املصاريف

 ؛مجاالرب  نفقات 

 أيضا كالتايل: تصنف واليت اخلدمة، دعم نفقات 

 ؛العامةالنفقات و  اإلدارة نفقات 

 األموال مجع نفقات. 

 العضوية تنمية نفقات 
 

  

                                                           
  من هذا البحث. ينمن الفصل الثا السادسيف املبحث  التقرير الوظيفي للنفقاتأنظر تفصيل  *
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 املبحث الثاني: القوائم املالية ألاساسية

 الثالث، وذلك بالتطرق إىل املطالب التالية:نتطرق يف هذا الفصل إىل البيانات املالية األساسية ملؤسسات القطاع 

 

 املطلب ألاول:  بيان املركز املالي )امليزانية(

 أصولتُقيِّد  أين ؛ أي. وهي امليزانيةلـ)م.غ.ه.ر(املركز املايل هي واحدة من القوائم املالية األساسّية  )قائمة( بيان
كجزء من جمموعة كاملة من   مؤسسةقيم املركز املايل للا. وجيب تقدمي البيان هبدف تأصوهلها وصايف خصوم املؤسسة،

ُع  
 .(علـــ)م.م.م.ّدة ِوفًقا البيانات املالّية امل

 أصول، أو بتصنيفها كصومواخل صولتسلسل األبإّما  ؤسسةينبغي لبيان املركز املايل تقدمي معلومات حول سيولة امل
 صوم، إمجايل اخلصولككّل وتقدمي تقارير عن إمجايل األ  ؤسسةاملمتداولة وغري متداولة. ينبغي على البيان رؤية  خصومو 

غري املقّيدة، فضاًل عن معلومات عن  صول. ينبغي على البيان أيضا اإلبالغ عن جماميع صايف األصولصايف األوإمجايل 
قة لح  يف املالحظات املم اإلفصاح عنها دائم )ما مل يت مؤّقت واملقّيدة بشكل   دة بشكل  املقي   صولطبيعة ومبالغ صايف األ

  1للقوائم املالية(.

  املركز املالي أهمية بيانأوال: 

بيان املركز املايل مع مذّكرة اإلفصاحات املطلوبة وغريها من املعلومات الواردة يف القوائم املالّية، هلا هدف 
  2:مزدوج

املاحنة، الّدائنني، األعضاء وغريهم( مدى قدرة رّاء )مثل اجلهات لقُ ل توضيحالإىل  أّوال، يهدف بيان املركز املايل
على االستمرار يف تقدمي اخلدمات. قد يكون هذا اهلدف هو الّشاغل الرّئيس للجهات املاحنة احملتملة الرّاغبة  ؤسسةامل

كون إحدى اليت ستكون موجودة لفرتة معقولة من الّزمن. على سبيل املثال، قد ت ؤسسةيف الّتأّكد من أهنا ُتسِهم يف امل
ماليني  لبناء جناح جديد ملتحف غري رحبي إذا كان املركز املايل  10$أكرب اجلهات املاحنة مرتّددة يف اإلسهام بقيمة 

 سنة أو سنتني. مر على وجودهللمتحف هشًّا جدًّا؛ حبيث أنه قد ال يكون 
                                                           

1210 (SFAS 117)-958FASB ASC   
245-210-FASB ASC 958  

 املطلب ألاول:  بيان املركز املالي )امليزانية(

 املطلب الثاني:  بيان النشاطات

 املطلب الثاني:  بيان التدفقات النقدية
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قد يصبح جزًءا من بيان احلالة  )م.غ.ه.ر(وعلى العكس من ذلك، املركز املايل الّضعيف يف أنواع أخرى من 
على سبيل املثال، ملجأ املتشّردين غري الّرحبي الذي يكافح شهرا بشهر لدفع فواتريه، قد  املقّدمة للماحنني احملتملني.

ر للجهات املاحنة ملساعدته وعدم اضطرارها لغلق أبواهبا يستعمل الوضع املايل اهلّش كجزء من التماسه العاطفي املؤثِّ 
. ويف كلتا احلالتني، بيان املركز املايل هو البيان الذي يقّدم معلومات أولية حول مدى له وّقف عن تقدمي اخلدماتوالتّ 

 على االستمرار يف تقدمي اخلدمات. ؤسسةقدرة امل

لتزامات، وإذا ثانًيا، ينبغي على بيان املركز املايل توفري معلومات عن الّسيولة، املرونة املالية، القدرة على الوفاء باال
، مبا يف )م.غ.ه.ر(حباجة إىل متويل خارجي. قد ال تكون هذه املعلومات الّشاغل الرّئيس لدائين  ؤسسةما كانت امل

الذين  ،املقاولني واملوّردين ي مثلذلك الذين يقّدمون الّتمويل؛ مثل البنوك، وتلك اجلهات اليت تقّدم االئتمان الّتجار 
على  ؤسسةع واخلدمات منهم. وباختصار، هؤالء القرّاء للبيانات املالّية يهتمون مبدى قدرة املبشراء الّسل ؤسسةتقوم امل

 .الوفاء بالتزاماهتا

ا يف حلظة زمنّية معّينة. ويرّكز هذا أصوهلها، وصايف خصوم، ؤسسةامل أصوليوفِّر بيان املركز املايل معلومات حول 
، واجملاميع املنفصلة للّتصنيفات الثالثة صولوصايف األ صومواخل صولايل األككل. يُقيِّد البيان إمج  ؤسسةالبيان على امل

املقّيدة بشكل   صولاملقّيدة بشكل مؤّقت وصايف األ صولواليت تتمّثل يف: اجملاميع غري املقّيدة، صايف األ صوللصايف األ
 صولاملقّيدة بشكل مؤّقت وصايف األ صولوينبغي أيًضا على البيان أن يوّفر معلومات عن طبيعة ومبالغ صايف األ دائم.

لح  
ُ
 قة للقوائم املالية.املقّيدة بشكل  دائم ما مل يتم اإلفصاح عنها يف املالحظات امل

يف بيان املركز املايل اعتماًدا على القواعد احملاسبية  صومواخل صولخيتلف األساس الذي يتم مبوجبه إدراج األ
على سبيل املثال، يتم اإلبالغ عن معظم االستثمارات اليت حتتفظ  .صولواأل خصوماحملّددة اليت حتكم األنواع املختلفة لل

د يف بيان املعّدات تُقي  يف بيان املركز املايل بالقيمة العادلة. األصول األخرى، مثل العقارات واآلالت و  )م.غ.ه.ر(هبا 
  1املركز املايل بتكلفتها الّتارخيية، خمفضة مبقدار االهتالك املرتاكم، أو اإلطفاء؛ حيثما ينطبق ذلك.

قدية يف جمموعات متجانسة معقولة. ومع ذلك، إذا كانت النّ  صومواخل صولينبغي أن يعكس بيان املركز املايل األ
ة من قبل اجلهات املاحنة؛ من خالل تقييد استخداماهتا ألغراض طويلة األجل، واألصول األخرى ختضع لقيود مفروض

  ال ينبغي أن تكون جمّمعة مع أصول  مماثلة ُمتاحة لالستخدام احلايل.

 2ينبغي أن تقّدم السيولة ِوفًقا إلحدى الّصيغ الّتالية:

                                                           
1-for-Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles for Not: Profit GAAP-for-NotRichard F. Larkin & Marie DiTommaso,  

Profit Organizations, Op. Cit, p22. 
26-45-210-FASB ASC 958  
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 وفًقا لقرهبا من االستحقاق ونتائج استخدام الّنقد يف  صوم، واخلسيولةحتويلها إىل  مكانيةإاملتتابعة حسب  صولاأل
 بيان املركز املايل؛

 متداولة، وغري متداولة. خصومو  أصوليف بيان املركز املايل كـــ صومواخل صولتصنيف األ 

على الّسيولة. بالّنسبة للغالبية العظمى من هذا الّنوع  )م.غ.ه.ر(يف  صومواخل صولينبغي أن يرّكز تصنيف األ
حىت تلك اليت دوراهتا الّتشغيلية حمّددة بوضوح، الفرتة الّزمنية حمّددة بسنة واحدة املستخدمة يف الّتعريف  املؤسساتمن 

 املذكور أعاله؛ تبدو معقولة.

النقد واملطالبات النقدية اليت يقتصر سحبها  ءاستثناينبغي  حيثاملتداولة  صولينبغي توّخي احلذر يف تصنيف األ
أو إنشاء األصول غري املتداولة،  ،غري العمليات اجلارية واملخصصة لنفقات احلصول على ،واستخدامها ألغراض أخرى

 ، ألنه يف كثري من)م.غ.ه.ر(من املرّجح أن يؤثّر هذا االستثناء على عدد ف أو مت فصلها لتصفية الديون طويلة األجل.
 1احلاالت:

  تُقيِّد اجلهات املاحنة استخدامات الّنقد واالستثمارات. هذه األصول غالبا ما تكون غري ُمتاحة لالستخدام يف
 ؛مؤسسةالعمليات اجلارية لل

  نفُسها ميكن أن تُعنّي األموال اليت سيتم استخدامها يف شراء و/أو بناء األراضي  )م.غ.ه.ر(اجلهات املاحنة أو
واملباين، أو غريها من األصول طويلة األجل. هذه األموال، اليت مّت احلصول عليها مرّات عديدة "يف محالت رؤوس 

 ؛ؤسسةاألموال" ليست متاحة لالستخدام يف عمليات امل

 )ا، ميكن أن تكون حباجة للحفاظ على الّنقدية واالستثمارات يف صناديق احتياطّية در ديونً اليت ُتص )م.غ.ه.ر
اليت هتدف لتوفري محاية ائتمانية إضافية ألصحاب الّديون. هذه األموال االحتياطّية ليست متاحة لالستخدام يف 

 *.ؤسسةعمليات امل

 شكل بيان املركز املاليثانيا: 
وتُتيح استخدام أي مرنة عموما  )م.م.م.ع( ان لبيان املركز املايل،شائعهناك وجهتا نظر عامتان أو شكالن 

يف العمود األيسر مع اجملموع،  صولاليت تُعرض فيه األ *"المتوازنتُفّضل استخدام الّشكل " املؤسساتمنهما. بعض 
؛ مما يُثبت صولوصايف األ صوميساوي جمموع اخل صوليف العمود األمين مع اجملموع. جمموع األ صولوصايف األ صومواخل

                                                           
14-45-10-ASB 210FASB   

مللحقة ميكن للمؤسسة اإلفصاح عن معلومات حول الّسيولة؛ مبا يف ذلك معلومات حول القيود املفروضة على استخدام أصول  معّينة، يف املالحظات ا * 
 للقوائم املالّية.

 1انظر امللحق رقم:  * 
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أّوال مع  صولأكثر؛ أين يتم عرض األ **من أعلى إلى أسفلأخرى العرض  مؤسساتمتوازنة. تُفّضل  احلساباتأّن 
هذا األسلوب يؤّكد أن  مع اجملموع. صولثانيا مع اجملموع، وأخريا يتم عرض صايف األ صوماجملموع، ويتم عرض اخل

، واليت تُعّد مفهوما جّيدا لالّتصال. باإلضافة إىل ذلك، من )م.غ.ه.ر( خصومو  أصولبنّي الفرق بني يصايف األصول 
 وجهة نظر عملّية حبتة هذا الّشكل عادة يكون أسهل من خالل عرضه يف صفحة واحدة.

بات إلافصاحثالثا: 
ّ
 متطل

  1اإلفصاحات الّتالية: ه.ر(لـ)م.غ.بيان املركز املايل أو املالحظات امللحقة للقوائم املالية ينبغي أن يتضّمن 

 ينبغي جتميعها يف جمموعات متجانسة معقولة؛ صومواخل صولاأل 

 صولاملعلومات عن األنواع املختلفة للقيود املفروضة من قبل اجلهات املاحنة تؤّدي إىل تقييد دائم ومؤّقت لصايف األ 
لحقة للقوائم املالية(؛

ُ
 )ما مل يتم اإلفصاح عنها يف املالحظات امل

 أو عرض قائمة تصنيف ؛صومواخل صولسواء من حيث تسلسل األ صومواخل صولسيولة األ ، 

 املتداولة؛ صوماملتداولة واخل صولإذا مت عرض بيان املركز املايل، ينبغي أن تُقّدم اجملاميع لأل 

 فرض قيود على األخرى املخّصصة لألغراض طويلة األجل، أو املتلقاة من اجلهات املاحنة مع  صولالنقدية أو األ
املشاهبة املتاحة لالستخدام احلايل. باإلضافة إىل ذلك،  صولاألغراض طويلة األجل تظهر بشكل منفصل عن األ

 بيان بعنوان "نقد" أو "نقد مكافئ"؛الينبغي تقدمي بند خاص يف 

  قات على املشرتيات عرضها على حدة، مثل: احلسابات املدينة، الّتربعات، اهلبات، تسبي يتمفئات هامة من الّذمم
 الّتابعة واملوظّفني واملدراء. املؤسساتواملبالغ املستحّقة من 

 املالحظات على بيان املركز املايل عن املعلومات التالية؛ إذا مل يتم عرضها على أخرى، ينبغي أن تُفصح  ةمن جه
 2:وجه البيان

 ؛صومواخل صولسيولة األ 

 ينبغي أن تصف صوللفة للقيود املؤقتة والّدائمة على صايف األمعلومات حول طبيعة ومبالغ األصناف املخت .
املالحظات طبيعة القيود املؤقتة والّدائمة )املبالغ(؛ إذا مل تكن واضحة يف وجه البيان. قد يتم إعالن بنود منفصلة 

املقّيدة بشكل  دائم )أو يف املالحظات امللحقة للقوائم املالية(، للّتمييز بني  صوليف البيانات املالية ضمن صايف األ
األنواع املختلفة للقيود. على سبيل املثال، األرض املترب ع هبا أو األعمال الفنّية جيب أن تستخدم لغرض حمّدد، وأن 

                                                           

 2انظر امللحق رقم:  ** 
145-210-FASB ASC 958  
2Ibid  
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يتم الّتربّع هبا  أصوللّدائمة، وهي يتم احلفاظ عليها وليس بيعها، وميكن عرضها بشكل منفصل عن أموال الوقف ا
 مبصدر دخل دائم. )م.غ.ه.ر(مع الّنص على أن يتم استثمارها لتزويد 

 املقّيدة  صولاملقّيدة بشكل مؤّقت يف أكثر من بند واحد؛ على سبيل املثال، صايف األ صولميكن متييز صايف األ
 بنود منفصلة عن بنود البيانات املالية )أو بشكل مؤّقت ميكن أن تدخل يف أنواع خمتلفة يتم الكشف عنها يف

االستثمار لفرتة زمنية  )ب( ؛دعم أنشطة تشغيلية معّينة )أ(منفصلة عن املالحظات امللحقة للقوائم املالية(، مثل: 
 اليت تعّمر فرتة طويلة. صولاقتناء األ)د(  االستخدام يف فرتة زمنية حمّددة أو)ج(  ؛حمّددة

 لى استخدام أصول معّينة.القيود الّتعاقدية ع 

شاطات املطلب
ّ
 الثاني: بيان الن

بيان الّنشاطات هو االسم الّذي يُطلق على البيان الذي يعكس مجيع املعامالت واحلسابات املالّية للمؤسسة، 
 من البداية حىت هناية الّسنة املالية اليت ُتسِفر عن الزّيادة أو الّنقصان يف صايف أصول املؤسسة.

البيان ميكن أن يكون واحًدا من عّدة أمساء خمتلفة، مبا يف ذلك "بيان اإليرادات، الّنفقات وصايف األصول"، عنوان 
"إضافات رأس املال والّتغريات يف صايف األصول" أو "بيان الّدخل والّنفقات". العنوان ليس مهّما بشكل خاص طاملا 

 يُظهر البيان مجيع األنشطة ذات الّصلة.

بيان الّنشاطات إىل قسمني: ويُعام ل كّل قسم على أنّه بيان منفصل؛ أي، قسم يعرض اإليرادات، ميكن تقسيم 
الّنفقات واإلضافات غري املستهل كة، وقسم يعرض الّتغريات يف صايف األصول. ومع ذلك، يبدو أن هناك هدفًا صغريا 

فقط من املعامالت تظهر عادة يف قسم  إلنشاء بيان منفصل للتغرّيات يف صايف األصول؛ حيث أن هناك أنواًعا
"الّتغريات يف صايف األصول" لبيان الّنشاطات، هي ُتشّكل اإلضافة من فائض أو خسارة الّسنة وبعض عمليات إعادة 

 1الّتصنيف. كّل مؤسسة ستقوم بإعداد بيان منفصل شامل جلميع الّنشاطات.

 اطاتشأهمية بيان النأوال: 

 بيان الّنشاطات، من أجل توفري معلومات حول: الغرض من )م.م.م.م( يصف  

 آثار املعامالت واألحداث والظّروف األخرى اليت تُغرّي مبالغ وطبيعة صايف األصول؛ 

 عالقات تلك العملّيات والظّروف األخرى بعضها ببعض، و 

 .2كيف يتم استخدام موارد املؤسسة يف تقدمي برامج وخدمات خمتلفة 

                                                           
1225 (SFAS 117)-958FASB ASC   
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، وبيان األرباح ألخرى جتارية؛ وهو أّن بيان الّنشاطات لــ)م.غ.ه.ر(الّنشاطات  هناك فرق دقيق بني بيان 
يعكس التغريات يف طبيعة صايف األصول، باإلضافة إىل الّتغريات يف مبالغها. ألن بيان الّنشاطات يعكس الّتغريات 

شكل دائم( الّتغري يف نوع واحد من األصول لألنواع الثالثة لصايف األصول )غري املقّيدة، املقّيدة بشكل مؤّقت واملقّيدة ب
)عادة صايف األصول املقّيدة بشكل مؤقت ُتصبح صايف أصول غري مقّيدة(، هذا الّتغرّي يف طبيعة األصل سينعكس على 

 بيان الّنشاطات.

وغريها  املعلومات املقّدمة يف بيان الّنشاطات، باإلضافة إىل املالحظات ذات الّصلة اليت يتم اإلفصاح عنها  
 1من املعلومات يف القوائم املالية، هتدف لتزويد القراء مبعلومات من شأهنا أن:

  خالل املدة اليت مّت اإلبالغ عنها، عموًما سنتها املالية؛ )م.غ.ه.ر(تقييم أداء 

  ومدى قدرهتا على مواصلة توفري اخلدمات، ولـ)م.غ.ه.ر(تقييم اجلهود اخلدماتية ، 

 يف إدارة املسؤولّيات، وغريها من جوانب األداء. )م.غ.ه.ر(  تصّرف هبا مدراءتقييم الكيفية اليت ي 

ال يوّفر فقط معلومات حول الزّيادة والّنقصان يف صايف األصول،  لـ)م.غ.ه.ر(وعليه فإن بيان الّنشاطات  
يف صايف األصول، أو يقّيد التغرّيات  لـ)م.غ.ه.ر(ولكن أيضا كيف مّت إنفاقها من قبل املؤسسة. بيان الّنشاطات 

"الزّيادة/ الّنقص يف صايف األصول"، وهذا الّتغري جيب أن يساوي الّتغري املذكور يف بيان املركز املايل. على وجه اخلصوص، 
ينبغي على بيان الّنشاطات عرض الّتغري يف كّل فئة من فئات صايف األصول )أي: غري املقّيدة، املقّيدة بشكل مؤّقت 

 دائم( للفرتة املبّينة. املعلومات عن إيرادات املؤسسة، األرباح، اخلسائر، الّنفقات، إعادة التصنيف، ينبغي واملقّيدة بشكل  
، وعرض األحكام املتعّلقة بالبنود االستثنائية، (ع.م.م)م.اإلبالغ عنها. ينبغي على بيان الّنشاطات تطبيق كشف 

اسبية، ويعرض اجملموع الفرعي للتّغري يف كل فئة من فئات صايف األصول العمليات املوقوفة )غري املستمرّة(، الّتغريات احمل
 2قبل تلك العناصر.

غير في صافي ألاصول ثالثا: 
ّ
 عناصر الت

وعناصر القوائم املالية، كل بند من البنود الواردة يف بيان الّنشاطات   (SFAC)وفًقا لبيان مفاهيم احملاسبة املالّية:     
 3ميكن تصنيفها وفًقا ألحد املكّونات الّتالية:

                                                           
1, p28., John Wiley & Sons, Inc. USA.field guide Profit-for-NotRichard F. Larkin & Marie DiTommaso,   
2second edition, 2007, JOHN WILEY & SONS, INC. USA, p46., Profit Accounting Made Easy-for-NotWarren Ruppel,   
32017 from: http://www.fasb.org/resources/ccurl/792/293/CON6.pdf-02-Statement of Financial Accounting Concepts N°6, FASB, Retrieved on 03  
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 الّتدفّقات الّنقدية )أو ما يُعادهلا( من تسليم أو تصنيع البضائع، تأدية اخلدمات، أو غريها من األنشطة اإليرادات :
عمليات الرّئيسة أو املركزية للمؤسسة. قد تكون الّتدفقات الّنقدية إيرادات نقدية اليت أجنزت أو سوف تُنجز نتيجة لل

 *فعلية أو إيصاالت نقدية متوقّعة.

 استخدام األصول أو تكّبد اخلصوم )أو االثنني مًعا(، تسليم أو  تلك النامجة عن: الّتدّفقات اخلارجة أو الّنفقات
 من األنشطة اليت مُتّثل العمليات الرّئيسة أو املركزية للمؤسسة؛تصنيع البضائع، تأدية اخلدمات، أو غريها 

 الزيادات يف صايف األصول من الّصفقات اهلامشية أو العرضية للمؤسسة، ومن مجيع املعامالت األخرى األرباح :
 واألحداث والظروف اليت تؤثّر على املؤسسة باستثناء تلك اليت تنتج عن اإليرادات؛

 ات يف صايف األصول من الّصفقات اهلامشية أو العرضية للمؤسسة، ومن مجيع املعامالت : االخنفاضالخسائر
 األخرى واألحداث والظروف اليت تؤثّر على املؤسسة باستثناء تلك اليت تنتج عن الّنفقات؛

 الزّيادات يف فئة واحدة من فئات صايف األصول، واالخنفاضات يف فئة أخرى تؤّدي إعادةإعادة الّتصنيف : 
الّتصنيف. وحيدث هذا عند الوفاء بالقيود املوضوعة من طرف اجلهات املاحنة ؛ إما بسبب مرور الوقت أو استيفائها 
وإزالتها بواسطة إجراءات املؤسسة لالمتثال لتلك الشروط. يف هذه احلالة، صايف األصول املقّيدة مؤقّتا يُعاد تصنيفها 

وفًقا لذلك، ال تنطوي على الّتدّفقات الّداخلة، اخلارجة أو تغرّيات  كصايف أصول غري مقّيدة. )إعادة الّتصنيف،
 أخرى يف األصول أو اخلصوم(.

إّن تصنيف املبالغ كإيرادات، نفقات، أرباح أو خسائر خيتلف تبًعا لطبيعة عملّيات كل مؤسسة، واملمارسات 
ظهر هذه الّتصنيفات من الزّيادة والّنقصان يف صايف احملاسبية الّتارخيية. واألهم من ذلك، أّن بيان الّنشاطات جيب أن يُ 

 األصول لكل فئة من الفئات الثالثة )غري املقّيدة، املقّيدة بشكل مؤّقت أو املقّيدة بشكل دائم(.

فقا
ّ
 ، املكاسب والخسائر، وإعادة التصنيف      ترابعا: تصنيف إلايرادات والن

زّيادات يف صايف األصول غري املقّيدة ما مل يكن استخدام األصول يُقّيد بيان الّنشاطات اإليرادات ك         
املتحّصل عليها حمدودة بالقيود املفروضة من قبل اجلهات املاحنة. على سبيل املثال، الّرسوم احملّصلة من تقدمي اخلدمات 

يلة األجل قد تكون مقّيدة والّدخل من االستثمارات عموما غري مقّيدة. ومع ذلك، الّدخل من األوقاف الّدائمة أو طو 
 من قبل اجلهات املاحنة وتزيد إما يف صايف األصول املقيدة بشكل مؤّقت أو املقّيدة بشكل  دائم.

                                                           

غالبا ما تتلّقى مسامهات ُتدرج حتت اسم "إيراد" لكنها ليست )م.غ.ه.ر( ، جتدر اإلشارة إىل أّن SFAC 6يف حني أّن هذا التعريف لإليرادات يعكس تعريف  * 
؛ على الّرغم من أنه لن يتم تبادل أي رصيد )م.غ.ه.ر(يف شكل نقدي. املواد واملستلزمات املتربع هبا؛ على سبيل املثال، ُتسّجل كإيرادات مسامهة من قبل 

ترب ع هبا 
ُ
يتم تسجيلها من قبل املؤسسة غري الّرحبية كإيرادات )مع نفقات مقابلة(. سيتم التطرق إىل املسامهات نقدي. وباملثل، يف كثري من احلاالت اخلدمات امل

 غري النقدية بالتفصيل الحقا.
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يف حالة عدم وجود نص صريح أو كانت الظروف احمليطة باستالم املسامهة جتعل اجلهات املاحنة تُلغي        
إيرادات غري مقّيدة أو أرباح )دعم غري مقّيد(؛ مما يزيد صايف األصول ضمنيا القيد املستخدم، يتم تقييد املسامهات ك

غري املقّيدة. مسامهات اجلهات املاحنة املقّيدة تدرج كإيرادات مقّيدة أو أرباح )دعم مقّيد(؛ مما يزيد يف صايف األصول 
ذلك، املسامهات املقّيدة من قبل  املقّيدة بشكل مؤّقت أو صايف األصول املقّيدة بشكل  دائم، حسب نوع الّتقييد. ومع

اجلهات املاحنة اليت جتتمع قيودها يف نفس فرتة اإلبالغ، قد مي اإلبالغ عنها كدعم غري مقّيد بشرط أن تكون تقارير 
  *املؤسسة مستمرة من فرتة ألخرى، وتُفصح عن سياستها احملاسبية.

االستثمارات واألصول األخرى )أو اخلصوم( كالزيادة أو  بيان الّنشاطات أيضا يُقّيد األرباح واخلسائر احملّققة من
بشروط صرحية من قبل  االنقصان يف صايف األصول غري املقّيدة؛ إال إذا كان استخدامها بصفة مؤقّتة أو دائمة مقّيد

به يف البيانات  اجلهات املاحنة أو القانون. على سبيل املثال، صايف األرباح على األصول االستثمارية، على النحو املعرتف
املالية، تُقّيد كزيادة يف صايف األصول غري املقّيدة؛ إال إذا اقتصر استخدامها على غرض حمّدد، أو فرتة مقبلة. إذا قّرر 
جملس اإلدارة أّن القانون ذي الّصلة حيتاج من املؤسسة أن حتتفظ بشكل دائم  جبزء من األرباح على األصول املستثمرة 

هذه املبالغ سوف تُقّيد كزيادة يف صايف األصول املقّيدة بشكل  دائم. بيان الّنشاطات يقّيد الّنفقات وأموال األوقاف، 
 كاخنفاض يف صايف األصول غري املقّيدة.

إّن تصنيف العائدات، الّنفقات، األرباح واخلسائر ضمن فئات صايف األصول، ال مينع من إدراج تصنيفات أخرى 
سبيل املثال، ضمن فئة من فئات الّتغري يف صايف األصول، مؤسسة ما قد تصّنف البنود ضمن بيان الّنشاطات. على 

 كما يلي: تشغيلية، غري تشغيلية؛ قابلة لالستهالك، غري قابلة لالستهالك؛ مكتسبة، غري مكتسبة؛ أو بطرق أخرى.
ة واحدة من صايف األصول وختفض فئة وُيشار إىل انتهاء صالحية القيود املفروضة من قبل اجلهات املاحنة اليت ترفع فئ

 1إعادة التصنيف كعناصر منفصلة يف بيان الّنشاطات. أخرى يف نفس الوقت بأهنا معادة الّتصنيف. ويطلب تسجيل

فقات                   .1
ّ
 معلومات عن املبالغ إلاجمالية لإليرادات والن

يف عملياهتا ونشاطاهتا املركزية؛ يُبلغ بيان  لـ)م.غ.ه.ر(للمساعدة يف شرح العالقات الرئيسة املستمرة         
الّنشاطات عن املبالغ اإلمجالية لإليرادات والّنفقات. وبعبارة أخرى، ال يتم اإلبالغ عن اإليرادات الصافية بعد خصم 

اإلبالغ عن  الّنفقات ذات الّصلة، وال عن الّنفقات الّصافية بعد خصم اإليرادات ذات الّصلة. ومع ذلك، قد يتم

                                                           

 .)الفصل الثاين( حماسبة املسامهات يتم مناقشتها بشكل مفّصل الحقا * 
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إيرادات االستثمار الصافية بعد خصم الّنفقات، مثل رسوم االستشارات االستثمارية؛ شريطة أن يتم اإلفصاح عن مبلغ 
 الّنفقات إما على وجه بيان الّنشاطات، أو يف املالحظات امللحقة للقوائم املالية.

صافية؛ إذا كانت نتيجة للمعامالت اهلامشية أو  إّن بيان الّنشاطات قد يُبلغ عن األرباح واخلسائر كمبالغ      
 *1العرضية أو من أحداث وظروف أخرى، واليت قد تكون إىل حّد بعيد خارجة عن إرادة املؤسسة وإدارهتا.

 معلومات عن عملّيات املؤسسة                                                         .2

ات إضافية لإليرادات، الّنفقات، األرباح واخلسائر ضمن بيان أن تُدرج تصنيف لـ)م.غ.ه.ر(يرّخص   
الّتصنيف األكثر شيوًعا الذي يُنظر إليه من الّناحية العملية هو الفصل بني العناصر الّتشغيلية وغري الّتشغيلية.  الّنشاطات.
ود أخرى من األرباح جتد هذا مفيدا يف اإلبالغ عن نتائج عملياهتا بشكل  منفصل عن بن )م.غ.ه.ر(الكثري من 

واخلسائر من االستثمار، أو األرباح واخلسائر من بيع املمتلكات أو غريها من األصول الثّابتة اليت ال عالقة هلا بالعمليات 
 2اليت جتري يوما بعد يوم يف معظم املؤسسات.

غري الّتشغيلية )مثل تقارير الفائض من اإليرادات  العناصرؤسسة عن نتائج عملّياهتا بشكل منفصل عن املعندما تُبلغ 
الّتشغيلية على الّنفقات التشغيلية، أو العكس(. هذه املبالغ ينبغي اإلبالغ عنها ضمن بيان مايل، والذي يقوم على 

: أن أمرين )م.م.م.ع(األقل، باإلبالغ عن الّتغري يف صايف األصول غري املقّيدة خالل تلك الفرتة. أساسا، تتطّلب 
تقدمي القائمة بذاهتا أوقات العمليات فقط غري مناسب؛ وأن القارئ سوف يكون قادًرا على فهم أنواع العناصر اليت 

 تُعترب تشغيلية أو غري تشغيلية.
 معلومات عن جهود املؤسسة لتقديم الخدمات .3

الّنشاطات، هو حتديد مقدار ؛ السيما بيان لـ)م.غ.ه.ر(إّن أحد االستخدامات األكثر أمهّية للبيانات املالية 
 )م.م.م.ع(حتتوي  إمجايل الّنفقات اليت متّ صرفها على برنامج الّنشاطات، اإلدارة والّنشاطات العامة وأنشطة مجع األموال.

على توجيهات حمّددة بشأن نفقات اإلبالغ يف هذه الّتصنيفات. املؤسسات الّتطوعية الّصحية ومنّظمات الّرعاية 
ضا ُملز مة باإلبالغ عن نفقاهتا يف تصنيفها الطّبيعي )مثل: اإلجيار، األجور وما إىل ذلك(. ويتم تشجيع االجتماعية أي
 *األخرى لتقدمي هذه املعلومات اإلضافية حول تصنيف الّنفقات الطّبيعي. )م.غ.ه.ر(

                                                           
117-45-225-FASB ASC 958  

هي اإلبالغ عن اإليرادات والّنفقات اإلمجالية حلفالت و املأدبات السنوية جلمع الّتربعات. وفقا للمعيار أعاله، تستطيع املؤسسة  من بني هذه الظروف *  
الت، تكون هذه احلفالت بالنسبة لنشاطات املؤسسة. يف كثري من احلا هامشية اإلبالغ فقط عن مبالغ املناسبات اخلاصة، حني تكون هذه املبالغ عرضية أو

 فقات اإلمجالية هلا.)أو املناسبات اخلاصة األخرى املماثلة( يف الواقع نشاطات جتارية هامة للمؤسسة غري الرحبية، لذلك ينبغي اإلبالغ عن اإليرادات والنّ 
29-45-225-FASB ASC 958225 & -FASB ASC 958  

 .)الفصل الثالث( ث التقرير حسب الوظائفتُناقش هذه املتطّلبات احملّددة الحقا يف مبح * 
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 عرض بيان النشاطاتخامسا: 

ال تتطّلب شكاًل معّينا لبيان الّنشاطات؛ طاملا يتم تصنيف اإليرادات، الّنفقات، األرباح واخلسائر  )م.م.م.ع(إّن 
 وإعادة الّتصنيف بشكل  صحيح من قبل فئة صايف األصول؛ ويتم عرض الّتغري يف صايف األصول يف 

ال مع املؤسسات الّتجارية باإلبالغ عن "الّدخل الّشامل" كما هو احل )م.غ.ه.ر(عالوة على ذلك، ال تطالب  
 1الرحبية. هناك ثالثة أشكال لبيان الّنشاطات:

يعرض الّتغريات يف األصناف الثالثة  مبا أنههذا النموذج يعرض املعلومات يف عمود واحد،  :عمود واحد .1
هولة لصايف األصول واحًدا تلو اآلخر، ُيشار إليه أيضا بالنموذج متعّدد الطّبقات. هذا الّشكل يستوعب بس

  *أكثر لعرض املبالغ املقارنة للسنة الّسابقة.

يعرض هذا النموذج عموًدا لكل فئة من فئات صايف األصول، ويضيف عمودا إمجاليا  :متعّدد ألاعمدة .2
اختياريّا. هذا النموذج يركز على آثار انتهاء الصالحية على القيود املفروضة من قبل اجلهات املاحنة؛ ألنه يؤّدي 

عن املسامهات وإيرادات  إىل إعادة التصنيف بني فئات صايف األصول. ويّتسع أيضا لعرض املعلومات اجملّمعة
 **االستثمار للمؤسسة ككل.

يف هذا النموذج، يتم عرض بيانني منفصلني مع موجز املبالغ من بيات اإليرادات،  :بيانان منفصالن .3
(، وبيان عن التغرّيات يف 1بيان رقم الالّنفقات، وغريها من التغريات احلاصلة يف صايف األصول غري املقّيدة )

(. إن أسلوب البيانني يرّكز االهتمام على الّتغريات يف صايف األصول غري املقّيدة. 2بيان رقم الصايف األصول )
قد يكون هذا النموذج مفّضال من قبل املؤسسات اليت تعرض األنشطة الّتشغيلية اخلاصة هبا كمقبوضات 

ن املسامهات وإيرادات )متحّصالت( استثنائية من عائدات القيود اليت تفرضها اجلهات املاحنة واألرباح م
االستثمار. ويبدو أن النموذج متعّدد األعمدة هو من حيظى بشعبية كبرية إلعداد التقارير املالية من قبل 

 *.)م.غ.ه.ر(

بات إلافصاحسادسا: 
ّ
 متطل

 2ينبغي اإلدالء باإلفصاحات التالية يف بيان الّنشاطات:
                                                           

1Richard F. Larkin & Marie DiTommaso,  Cit, p32.Op. , field guide Profit-for-Not 

 يعرض مثاال عن منوذج العمود الواحد. 3امللحق رقم  * 
 يعرض مثاال عن النموذج متعدد األعمدة. 4امللحق رقم رقم  ** 
    
 مثاال عن منوذج البيانني املنفصلني.يعرض  5امللحق رقم رقم  *
2Elizabeth K. Keating & Peter Frumkin, How to Assess Nonprofit Financial Performance, October 2001, p  332017 from: -01-, retrieved on 27

http://www.nasaa-arts.org/Learning-Services/Past- Meetings/READING5.pdf. 
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 مبلغ اإليرادات غري املقّيدة حسب الفئة الرّئيسة؛ 

 مبلغ الّدعم غري املقّيد حسب مصدره الرّئيس؛ 

 مبلغ اإليرادات املقّيدة احلالية والّدعم حسب املصدر الرّئيس؛ 

  واإليرادات األخرى املقّيدة لألغراض غري االستهالكية؛ اهلباتمبلغ 

 الّتغري يف صايف األصول حسب الفئة، وبشكل إمجايل؛ 

املقّيد واإليرادات غري املقّيدة. كل هذه العناصر ال بّد أن تظهر؛  ال يوجد أي شرط يقضي بعرض إمجايل الدعم غري
 إال أنه ال يوجد شرط إلظهار "اإلضافات غري املستهلكة" والفائض قبل فصل هذا املبلغ.

، والتغريات يف صايف لـ)م.غ.ه.ر(بيان الّنشاطات هو واحد من البيانات املالية األساسية لعرض املركز املايل  
. جيب عرض مبلغ الّتغري يف كل فئة من فئات صايف األصول وكذا التغريات يف إمجايل صايف لـ )م.م.م.ع(فًقا األصول و 

                              األصول يف تلك الفرتة للمؤسسة ككل.
قدية الثالث: املطلب

ّ
قات الن

ّ
دف

ّ
  بيان الت

، تنّص على 1 رقم: الّتحديد مفاهيم بيان احملاسبة املالّية، وعلى وجه )م.م.م.م(لـ إّن مشروع اإلطار املفاهيمي 
أّن "الّتقارير املالّية ينبغي أن توّفر معلومات ختدم املستثمرين والّدائنني احلاليني واحملتم لني وغريهم من املستخِدمني يف 

 1صناعة استثمار وائتمان وقرارات أخرى عقالنّية ".

ت االستثمارية واالئتمانية هو تعظيم الّتدفّقات الّنقديّة الّصافية؛ يلزم توفري معلومات وملّا كان اهلدف الّنهائي للقرارا
. يف بيئة غري رحبّية، املاحنون للمؤسسةاحملتملة  لتقييم املبالغ، الّتوقيت وعدم الّتيقن من الّتدفقات الّنقدية املستقبلية

باب؛ فضاًل عن أسباب أخرى. على سبيل املثال، أحد املاحنني يستخدمون املعلومات اخلاصة بالّتدّفق الّنقدي هلذه األس
 صحية الذين يرغبون يف تقدمي مسامهة كبرية إلحدى اجلامعات غري الّرحبية، سوف يرغب يف تقييم ما إذا كانت اجلامعة

، قد مثالاإلنسانية  اتاخلدم تقدم ملنظمةستثمر طويل األجل. من ناحية أخرى، اجلهة املاحنة م مثلمن الّناحية املالية، 
 حماصرة ماليًّا وحباجة ماّسة للّتربّع الّنقدي. املؤسسةأكثر مبعرفة أّن  يهتم

 2:للمؤسسةبيان الّتدفّقات الّنقديّة من شأنه أن يساعد اجلهات املاحنة والّدائنني يف تقييم اجلوانب الّتالية 

 القدرة على توليد تدفّقات نقديّة إجيابية يف املستقبل؛ 

  ؛الربامجستحّقات مالقدرة على الوفاء بالتزاماهتا وسداد 

                                                           

 
1SFAS  1172017 from:  http://www.fasb.org-02-Profit Organizations, Retrieved on 03-for-, Financial Statements of Not 
2Warren Ruppel, Op. Cit, P60.  
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 أسباب االختالفات بني الّدخل واملقبوضات واملدفوعات الّنقدية؛ 

 الّنقدي وغري الّنقدي الستثمارات اهليئات ومتويل معامالهتا.   :كال اجلانبني -

، جيب تضمني بيان الّتدفّقات الّنقديّة عن .ع()م.م.ملـ بالّنسبة جملموعة كاملة من البيانات املالّية املعروضة وفًقا 
من هذين  كّل فرتة يتم فيها عرض بيان األنشطة، باإلضافة إىل بيان املركز املايل. إذا مّت عرض كّل بيان بشكل  منفصل

 ، ال ُيشرتط عرض بيان الّتدّفقات الّنقدية.األخريين

خالل فرتة زمنّية، مصّنفة حسب املصادر  سسةاملؤ يُظهر بيان الّتدفّقات الّنقدية مقبوضات ومدفوعات 
كأنشطة تشغيلّية، أنشطة استثمارية أو أنشطة   املؤسسةواالستخدامات الرّئيسة. يتم تصنيف مقبوضات ومدفوعات 

  1متويلّية.

   أهمية بيان التدفقات املاليةأوال: 

. ()م.م.م.علـ  كّلما متّ إعداد البيانات املالية وفًقا  ينبغي عرض بيان الّتدّفقات الّنقديّة بوصفه بيانًا ماليًّا أساسيًّا، 
ال ُيشرتط تقدمي بيان الّتدفّقات كما   وينبغي تقدمي بيان الّتدّفقات الّنقديّة يف كّل فرتة يتم فيها تقدمي بيان األنشطة.

من عرض بيان  مانع الومع ذلك،  .)م.م.م.ع(آخر عدا النقديّة إذا مّت إعداد البيانات املالية على أساس حماسيب 
 .)م.م.م.ع(لـالّتدفّقات الّنقدية؛ عندما ال يتم إعداد البيانات املالّية وفًقا 

الّصناديق االستئمانية، احلسابات الّسنوية )حسابات املعاش( املتغرّية، أو الّصناديق املماثلة الّشائعة، واليت يتواّلها 
شرط تقدمي بيان الّتدفّقات الّنقدية إذا مت استيفاء مجيع الّشروط  معفاة من هي األمني، أو املدير العام، أو الوصي،

  2الّتالية:

 كل االستثمارات خالل هذه الفرتة كانت ذات سيولة عالية؛ 

 تتم كل االستثمارات بالقيمة الّسوقية اليت ميكن حتديدها بسهولة؛ 

 متوّسط إمجايل  من دة خالل الفرتةلديها دين ضئيل أو معدوم، على أساس متوّسط الديون غري املسدّ  املؤسسة
 ؛األصول

 األصولبيان التغريات يف صايف  املؤسسةعرض ت. 

قود(ثانيا: 
ّ
قد وما في حكمه )النقد املعادل، أشباه الن

ّ
 تعريف الن

 3معىن "الّنقد" ألغراض إعداد بيان الّتدفّقات الّنقدية ما يلي: نيُدرج ضم

                                                           
1FASB ASC 230 (SFAS 95)  
24-15-10-FASB ASC 230  
3Cit, P57.Warren Ruppel, Op.   
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 العملة؛ 

  واملؤسسات املالية األخرى )أو احلسابات األخرى اليت لديها نفس خصائص الودائع حتت الطّلب لدى البنوك
 احلساب حتت الطّلب(؛

 .النقد املعادل 

اخلاصة بالّنقد املعادل )أشباه الّنقود( حمّددة بالنسبة للمقصود بالّنقد املعادل ؛ ألغراض إعداد  )م.م.م.ع(معايري 
 األجل، واستثمارات ذات سيولة عالية واليت تستويف كال املعيارين الّتاليني: بيان الّتدفّقات الّنقدية. أشباه الّنقود قصرية

 قابلية الّتحويل بسرعة وسهولة إىل مبالغ نقدية معروفة؛ .1

 معّدالت الفائدة.يف قرب تاريخ استحقاقها، مما جيعلها تقّلل من خطر الّتغري يف القيمة نتيجة الّتغرّي  .2

يخ االستحقاق األصلية اليت مدهتا ثالثة أشهر أو أقل، هي فقط اليت ميكن عموًما، فإن االستثمارات ذات توار 
 إدراجها ضمن هذا التعريف لـــــالّنقد املعادل.

عند تطبيق هذا االختبار، االستحقاق األصلي يعين االستحقاق األصلي لـ)م.غ.ه.ر( اليت تقوم باالستثمار. 
على سبيل املثال: إذا قامت )م.غ.ه.ر( بشراء سندات اخلزينة األمريكية مدهتا مخس سنوات ولكن تاريخ استحقاقها 

ادل على أساس تاريخ استحقاق )م.غ.ه.ر( )وليس بعد شهرين. هذه السندات يتم الّتعامل معها على أهنا نقد مع
تاريخ استحقاق السندات يف حّد ذاهتا( ألهنا أقل من ثالثة أشهر. من ناحية أخرى، إذا كانت )م.غ.ه.ر( قد قامت 
بشراء هذه السندات قبل سنة واحدة على تاريخ استحقاقها، فال تُعترب هنا نقًدا معاداًل. باإلضافة إىل ذلك، فإنه ال 

عترب نقدا معادال بعد مرور تسعة أشهر، عندما يتبقى لتاريخ االستحقاق ثالثة أشهر؛ حيث أن تاريخ استحقاق ت
 1)م.غ.ه.ر( هو سنة كاملة.

قدّية : تلثاثا
ّ
قات الن

ّ
دف

ّ
 صنيف بيان الت

 يلزم تصنيف الّتدّفقات الّنقديّة ضمن الفئات الّثالث التالية:

شغيل .1
ّ
صّنفة على أهنا أنشطة استثمار أو متويل، واليت عادة تتضمن تلقي املعامالت غري امل :أنشطة الت

 املسامهات، إنتاج وتسليم الّسلع، أو تقدمي اخلدمات. 

)مثل:  األصول، واليت تؤثّر على استثماراهتا يف املؤسسةاملعامالت اليت تنخرط فيها : أنشطة الاستثمار .2
 املشرتيات واملبيعات(؛

                                                           
1Cit, p39.Op. , lvern J. Gross, Jr & al, (2005)Ma  
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مويل .3
ّ
المتالك وسداد رأس املال )مثل: القروض، املدفوعات،  املؤسسةاملعامالت اليت تنخرط فيها  :أنشطة الت

 وما إىل ذلك(؛

اإلفصاح الّتكميلي ألنشطة و ، الدورةبيان الّتدفّقات الّنقديّة صايف الّتغرّي يف الّنقدية خالل كما جيب أن يُظهر 
يع املقبوضات واملدفوعات الّنقدية على أهّنا أنشطة استثمار أو ينبغي تصنيف مجو االستثمار والّتمويل غري الّنقديّة. 

بافرتاض  األصولاإلفصاح عن املعامالت غري الّنقدية اليت تشمل أنشطة االستثمار والّتمويل، مثل شراء و  ؛أنشطة متويل
دية ضمن أكثر من ، بشكل  منفصل، وليس ضمن البيان. عندما تُقّيد اإليصاالت النقدية أو املدفوعات الّنقاخلصوم

. صايف الّنقدية املقّدمة العنصرتصنيف واحد، ينبغي أن تُدرج يف الفئة اليت متّثل املصدر الغالب للّتدّفقات الّنقدية هلذا 
أو املستخدمة من قبل كّل من هذه الفئات أو األنشطة الّثالثة، توّفر معلومات هامة لقرّاء القوائم املالية. ينبغي احلرص 

 على الّتأكد من أن فئة أنشطة الّتشغيل ال تتضّمن تدّفقات نقديّة من أنشطة االستثمار أو الّتمويل. 

 

 

 

 

 

 

 

قدية 3-1رقم ) الجدول 
ّ
قات الن

ّ
دف

ّ
   )م.غ.ه.ر( ـــــل(: تصنيفات الت

 التشغيل
 الّتدّفقات الّنقدية الخارجة: الّتدّفقات الّنقدية الّداخلة:

 سداد الفوائد • املستفيدون من اخلدمات  •
 سداد الّضرائب • املِنح •
 املِنح • املسامهات )غري طويلة األجل( •
 املدفوعات الربناجمية • اإليرادات من بيع الّسلع أو اخلدمات •

 املوّردين واملوّظفني •
 االستثمار

 الّتدّفقات الّنقدية الخارجة: الّتدّفقات الّنقدية الّداخلة:
 شراء املعدات واملمتلكات • بيع املمتلكات •
 صرف القروض • بيع/استحقاق االستثمارات •
  حتصيل القروض •
  بيع بالّتقسيطال •

 الّتمويل
 الّتدفّقات الّنقدية الخارجة:            الّتدّفقات الّنقدية الّداخلة:          

سداد الّديون قصرية األجل، الّديون طويلة األجل والتزامات رؤوس  • املسامهات املقّيدة واملوجهة لألغراض طويلة األجل •
 األموال املؤّجرة 

  القروض قصرية األجل •
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 القروض طويلة األجل  •
 أ طالفوائد والعائدات املقّيدة واملوّجهة لألغراض  •

 أنشطة االستثمار والّتمويل غير الّنقدية
)قد يتم اإلفصاح عنها يف البيان الّتايل أو يف املالحظات اخلاصة 

 بالبيانات املالية(
 تسجيل املسامهات )الّتربّعات( العينية •

 قدية نغري  بأصول أو خصومغري الّنقدية  اخلصومو  األصولمبادلة  • امتالك أصل من خالل رأس مال مؤّجر •
 . كهبةاحلصول على مبىن أو أصل استثماري، أو الّتنازل عن الّدين   • 

 من إعداد الباحث باالعتماد على: :المصدر
 

 
 التدفقات النقديةعرض رابعا: 

شغيل .1
ّ
 عرض أنشطة الت

ميكن عرض قسم األنشطة الّتشغيلية من بيان الّتدّفقات الّنقدية وفًقا للطّريقة املباشرة أو غري املباشرة.          
عن تفضيل الطّريقة املباشرة لعرض صايف الّنقد الناتج من أنشطة الّتشغيل. يف احلاالت  )م.م.م.م(ومع ذلك، فقد أعرب 

ة يف هذه السنة، يتم استخدام الطّريقة غري املباشرة يف الّسنة املقبلة، ومن املمارسات اليت يتم فيها استخدام الطّريقة املباشر 
الّشائعة إعادة الّتأكيد على أّن الّتدفّقات الّنقدية للسّنة املاضية تتوافق مع األرقام املعروضة للّسنة احلالية، والكشف على 

 1أّن الّسنة املاضية مكّررة )جمّددة(.

ريقة .أ
ّ
الطرّيقة املباشرة هي الطّريقة اليت يتم من خالهلا عرض الّتدّفقات الّنقدية من أنشطة  :املباشرة العرض بالط

الّتشغيل اليت تتحّصل على صايف الّنقد من عناصر املقبوضات واملدفوعات الّنقدية للّتشغيل بداًل من تعديل أنشطة 
املباشرة العناصر اليت تتأثّر بشكل مباشر بالّتدّفق الّنقدي.  الّتشغيل للعناصر اليت مل تؤثّر على األموال. تعرض الطّريقة

   2 :التاليةكحدٍّ أدىن، الفئات من املدفوعات واملقبوضات الّنقدية   ،الطّريقة املباشرةب العرض تطّلبيو 
  من قبل اجلهات املاحنة لتقتصر  غري املقيدةالّنقدية اليّت مّت جتميعها من العمالء، متلّقي اخلدمات واملنح واملسامهات

 على األغراض طويلة األجل؛

  ،غراض طويلة األجل؛لأل غري املقيدةالفوائد واألرباح املستل مة 

 الّنقد املدفوع للموظّفني واملوّردين؛ 

 الّنقد املدفوع لألغراض الربناجمية، مثل املنح املقّدمة لألفراد أو املنّظمات األخرى؛ 

                                                           
1Articulation And The Method Used To Calculate Net Operating Cash Flow, The Journal of -Terry J. Ward & al, A Research Note On The Issue Of Non 

Applied Business Research – January/February 2009, Volume 25, Number 1, P59-60. 
2p. Cit, P59.Warren Ruppel, O  

Richard F. Larkin & Marie DiTommaso, Not-for-Profit GAAP: Interpretation and Application of Generally 

Accepted Accounting Principles for Not-for-Profit Organizations, 2011, John Wiley & Sons, Inc. USA, p40 
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 لّتشغيلية األخرى، إن وجدت؛املقبوضات الّنقدية ا 

 الفوائد والضرائب على الّدخل املدفوعة؛ 

 .املدفوعات الّنقديّة الّتشغيلّية األخرى 

عديالت ضرورية بالنسبة فليس هناك تمبا أّن الطّريقة املباشرة ُتظهر املقبوضات واملدفوعات الّنقدية فقط،  
فيما يلي تبيان كيفية عرض الّتدّفقات الّنقدية من األنشطة الّتشغيلية باستخدام  .لّنفقات غري الّنقدية مثل )االهتالك(ل

 1الطّريقة املباشرة.

 

 

 

 

 

 

شغيلمثال عن (: 4-1رقم ) الجدول 
ّ
قدية من أنشطة الت

ّ
قات الن

ّ
دف

ّ
 بالطريقة املباشرة الت

 
 $125,000 املقبوضات الّنقدية من العمالء

 225,000 املقبوضات الّنقدية من املنح

 52,000 العقود ذات التكاليف املستحقةاملقبوضات الّنقدية من 

 402,000 

 -75,000 املدفوعات الّنقدية للموظّفني

 -52,000 املدفوعات الّنقدية للمتعاقدين الثّانويني

 $275,000 صايف الّنقدية احملّصلة من أنشطة الّتشغيل

 املصدر: 
Malvern J. Gross, Jr & al, (2005), Financial and Accounting Guide for Not-for-Profit Organizations, John Wiley & Sons, 

Inc. USA, 7th edition 
ُيالحظ أنه عندما يتم استخدام الطّريقة املباشرة، جيب تقدمي جدول منفصل يقوم باملطابقة أو الّتسوية بني الّتغري 

الّتغرّيات يف الّذمم املالية تسوية كحدٍّ أدىن،   كما جيب،  لّنقدية من أنشطة الّتشغيل.وصايف الّتدّفقات ا األصوليف صايف 
 2نفصل.املدول اجليف  الّتشغيل والّتغريات يف املخزون الّدائنة واملدينة واملرتبطة بأنشطة

                                                           

 الّتدفّقات الّنقدية بالطريقة املباشرةيعرض منوذجا عن بيان  6امللحق رقم:  1 
229-45-10-FASB ASC 230  
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ريقة غير املباشرة .ب
ّ
شغيل عن طريق هذه الطّريقة تقتطع صايف الّنقدية من الناجتة من أنشطة التّ : العرض بالط

ألهنا سهلة اإلعداد، و ضبط بنود اإليرادات والّنفقات من أنشطة الّتشغيل، وليست الّناجتة عن املعامالت الّنقدية. 
 )م.م.م.م(الطّريقة غري املباشرة هي األكثر استخداًما يف عرض الّنقدية من أنشطة الّتشغيل، على الّرغم من تصريح 

وريّة. احمل فكرة الوالفروقات يف الّتدّفقات الّنقدية أصبحت  األصولبتفضيل الطّريقة املباشرة. إّن صايف الّتغرّي يف صايف 
 1:، وتقوم بالّتعديل لـاألصولالّصيغة غري املباشرة تبدأ بالّتغري يف صايف 

  غري ة و احملّققاألرباح مثل االهتالك وّصايف  ،املتعّلقة بأنشطة االستثمار أو الّتمويلتلك العناصر غري الّنقدية أو
 الّتشغيلية. اخلصومو  األصوليف  الدورةوالتغرّيات خالل  اخلسائر الّنامجة عن االستثمارات؛ أو ،احملّققة

ناصر عبيان الّتدّفقات الّنقدية املعّد باستخدام الطّريقة غري املباشرة يؤّكد على التغرّيات يف مجيع الفئات الرّئيسة من 
 الّذمم الّدائنة واملدينة واملخزون.   التغري يف الّتشغيل، مبا يف ذلك

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من إعداد  املصدر: 
 باالعتماد على:الباحث 

                                                           
1ecurity Analysis, Hugo Nurnberg, perspectives on the cash flow statement under FASB statement no. 95, Center for Excellence in Accounting and S 

17.-, p14Disclaimer.pdf-with-http://www8.gsb.columbia.edu/rtfiles/ceasa/CashFlows2006, Columbia Business School, retrieved on 07/02/17 from:  

شغيل  بالطريقة غير املباشرة 5-1الجدول رقم )
ّ
قدية من أنشطة الت

ّ
قات الن

ّ
دف

ّ
(: مثال عن الت  

$126,000 الّتغرّي يف صايف األصول  

 
  الّناتج من أنشطة الّتشغيل.التعديالت لتسوية صايف الّدخل إىل صايف الّنقدية 

 31,000 االهتالك

  )الزّيادة( أو الّنقصان يف:

 (9,200) الّذمم املدينة )املستحّقات(

 21,325 املخزون

 2,240 املصاريف املدفوعة مسبًقا

  )الزّيادة( أو الّنقصان يف:

 21,250 احلسابات الّدائنة

 (7,250) االلتزامات املستحّقة

 (21,375) املسامهات املقيدة لألغراض طويلة األجل 

 $163,990 الّنقدية الّصافية الناجتة عن أنشطة الّتشغيل

 Richard F. Larkin & Marie DiTommaso (2003), Not-for-Profit field guide, John Wiley & Sons, Inc. USA., p43 
 

http://www8.gsb.columbia.edu/rtfiles/ceasa/CashFlows-with-Disclaimer.pdf


 مدخل للتعريف بمؤسسات القطاع الثالث والبيانات املالية ألاساسية لها .......الفصل ألاول..... 

 
  38  

 

 
الّتسوية يف جدول منفصل، فإّن بيان الّتدفّقات الّنقدية من شأنه أن يُظهر عنصرًا  عناصرُيالحظ أنّه إذا مّت عرض 

 واحًدا من الّتدفّقات الّنقدية الّناجتة عن أنشطة الّتشغيل، كاآليت:

 $163,990 الّنقدية الّصافية الناجتة عن أنشطة الّتشغيل
فة )غير املتّممة(                .ت

ّ
 عرض البنود الاستثنائية )غير العادية( والعمليات املتوق

ال يلزم عرض الّتدفّقات الّنقدية من العناصر غري العادية والعمليات املتوقّفة بشكل  منفصل عن بيان الّتدّفقات 
 ى العناصرعلأيًضا تنطبق  يةويلمتأو  ية، استثمار يةالّنقدية. ولذلك، فإّن معايري تصنيف املعامالت واألحداث كّتشغيل

 1.غري العادية والعمليات املتوقّفة، وينبغي أن تُعرض هذه العناصر يف تلك الفئات

 إلابالغ عن عمليات الوكالة   .ث

 األصولمن املقبول أن يتم عرض فقط صايف و  ؛عرض صايف معامالت الوكالة يف بيان الّتدفّقات الّنقدية ميكن
ضخمة من معامالت الوكالة،  اردعلى مو  املؤسسةحيث حتصل  ،الناجتة عن معامالت الوكالة.يف بعض احلاالت اخلصومو 

 ضمن بيان الّتدفّقات الّنقدية.لية قد يتم عرض املقبوضات واملدفوعات الّنقدية اإلمجا

نشطة، ولن تؤثّر على الّتدفّقات املتداولة ال تؤثّر على بيان األ اخلصومو  األصولُيالحظ أّن الّتغريات يف بعض 
الّنقدية الناجتة عن أنشطة الّتشغيل. مبا أنه يتم تعريف أنشطة الّتشغيل على أهّنا تتضّمن مجيع املعامالت وغريها من 

تصر الّتدفّقات الّنقدية الناجتة من أنشطة الّتشغيل ال تق ؛األحداث اليت ال يتم تعريفها على أهّنا أنشطة استثمار أو متويل
، املؤسسةعلى الّتأثري على الّنقدية الّناجتة من املعامالت واألحداث األخرى، اليت مت عرضها يف بيان األنشطة اخلاص ب

      2بل يتضّمن معامالت الوكالة؛ إن ُوجدت.

شغيلية .ج
ّ
قدية من ألانشطة الت

ّ
قات الن

ّ
دف

ّ
وّصل إلى صافي الت

ّ
 تسويات أخرى للت

ملباشرة لعرض الّتدفّقات الّنقدية من أنشطة الّتشغيل، بعض الّتسويات األخرى للوصول عند استخدام الطّريقة غري ا
الّتعديالت أو إىل صايف الّتدّفقات الّنقدية من أنشطة الّتشغيل تُعّد ضرورية. وتتضّمن بعض األمثلة على هذه الّتسويات 

 3ما يلي:

 عط املنح دو إطفاء )اهتالك( اخلصم على وع
ُ
 بغري شروط؛ اةامل

                                                           
124.-45-10-FASB ASC 230  
28-45-10-FASB ASC 230  
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  للوعود غري القابلة  ات مؤوناتالّتشغيلية احلالّية، مثل تسجيل خمّصص اخلصومو  لألصولاملدخالت غري الّنقدية
 غراض طويلة األجل، أو توفري احتياطي لتقادم املخزون؛غري املقيدة لألللّتحصيل 

  القوائم الربيدية والعالمات الّتجارية؛املؤّجلة، مثل حقوق الطّبع والّنشراملصاريف  املعنوية أو األصولإطفاء ، 

 الزّيادة يف القيمة الّنقدية للتأمني على احلياة، صافية بعد األقساط املدفوعة؛ 

 املسامهات املقّيدة من قبل اجلهات املاحنة واملوجهة لألغراض طويلة األجل؛ 

 صايف الّدخل االستثماري اخلاضع  ، أواألعمال اخلاضع الّضريبةدخل  الدخل املؤجلة الناجتة من الّضرائب على
 للرسوم الّضريبية؛ إن ُوِجدت؛

 اإليرادات املؤّجلة؛ 

 ؛اتاالهتالك 

 األرباح واخلسائر احملّققة وغري احملّققة من االستثمارات؛ 

  غري املتداولة؛ األصول بالتنازل عناألرباح واخلسائر املرتبطة 

  باستخدام طريقة حقوق امللكية؛ما حبيةر  مؤسسةيف األسهم العادية  منالعوائد من االستثمارات طويلة األجل ، 

  ؛الّتابعة األقلية من الفائدة يف الّشركات الّرحبيةحصة 

  طويلة األجل.املباعة قسط الّذمم 

ينبغي أن تنعكس هذه الّتسويات إما يف البيان يف حّد ذاته أو يف جدول منفصل. عندما يتم استخدام الطّريقة  
تعكس فقط املقبوضات واملدفوعات  الطّريقة هذه املباشرة، ينبغي استبعاد العناصر من بيان الّتدّفقات الّنقدية ألنّ 

إىل صايف الّنقدية الناجتة من أنشطة  األصولالّنقدية. ومع ذلك، يتم عرض العناصر يف التسوية اخلاصة بالّتغري يف صايف 
 الّتشغيل.    

قدية من .2
ّ
قات الن

ّ
دف

ّ
 ألانشطة الاستثمارية الت

 1تتضّمن أنشطة االستثمار ما يلي:

 إقراض املال وحتصيل القروض؛ 

 اقتناء وبيع، أو الّتصّرف يف األوراق املالية اليت ال تُعّد نقًدا معاداًل؛ 

  من؛اإلنتاجية اليت من املتوّقع أن تُوّلد عائًدا على مدى فرتة طويلة من الزّ  األصول عن التنازلاقتناء وبيع، أو 

 اليت مل يتم  ،احلصول على نقديّة من املسامهات املقّيدة من قبل اجلهات املاحنة واملوجهة ألغراض طويلة األجل
 والّنقد ال يزال مقبوًضا. ،استيفاء قيودها

                                                           
14-50-10-FASB ASC 230  
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 ،هي معامالت غري نقديّةف، األصول، أو تبادل اخلصومبافرتاض  األصولهناك أنشطة استثمار معّينة، مثل متّلك 
 يجب عرضها بشكل  منفصل.فعلى الّرغم من أهنا ال تنطوي على مقبوضات أو مدفوعات نقديّة، 

قدية    .أ
ّ
دفقات الن

ّ
 مناقشة إجمالي وصافي الت

إّن ما يتم الّتأكيد عليه يف بيان الّتدّفقات الّنقدية هو إمجايل املقبوضات واملدفوعات الّنقدية. على سبيل املثال، 
من  للمؤسسةاألنشطة الّتمويلية  يضفي الغموض علىالّسندات مستحّقة الّدفع من شأنه أن  عرض صايف الّتغري يف

 خالل عدم الكشف بشكل  منفصل عن الّتدفّقات الّنقدية الّداخلة من إصدار الّسندات والّتدفّقات النقدية اخلارجة من
أّن الّتدفّقات الّنقدية ميكن أن تُعرض  حيث بعض االستثناءات من هذه القاعدة العامة، مت حتديد .جراء إعادة شرائها

 1صافية من خالل األنشطة التالية:

 املقبوضات واملدفوعات الّنقدية من شراء وبيع الّنقد املعادل؛ -

قة، والديون عندما املقبوضات واملدفوعات الّنقدية املتعّلقة باالستثمارات اليت ال تُعّد نقًدا معاداًل، القروض املستح -
 ثالثة أشهر أو أقل؛ يه اخلصومو  لألصول االستحقاق األصليةتكون مدة 

نيابة عن عمالئها  النقدية أو إنفاق مبسك املؤسسة فيهااملقبوضات واملدفوعات الّنقدية من املعامالت اليت تقوم  -
 )مثل: مجع ودفع الّضرائب على املبيعات(.

 أو التصفية بعرض صايف الّتدّفقات الّنقدية من األنشطة الّسابقة، فاملعاوضة تسمح )م.م.م.ع(على الّرغم من أّن 
 قد يكون مفّضاًل يف بعض احلاالت. ، بدال من الصايف،عرض إمجايل الّتدفّقات الّنقدية من هذه األنشطةفغري مشروطة. 

 طويلة ألاجل         ألاصول مشتريات  .ب

طويلة األجل على أهّنا تدّفقات نقدية خارجة من األنشطة االستثمارية. كما  األصولينبغي اإلبالغ عن شراء 
ألصول املشرتاة، ومبالغ الّدفعة األوىل املرتبطة بشراء اأن تعرض يف بيان الّتدّفقات الّنقدية قيمة  )م.غ.ه.ر(ينبغي على 

  .األصل بافرتاض اخلصوم

ت املسبقة، والدفعة األوىل أو املبالغ املدفوعة يف نفس الوقت جيب أن يشمل استثمار الّتدفّقات الّنقدية الّدفعا
سداد أي مدفوعات بعد ذلك الوقت، ينبغي أن ُتصّنف على أهنا  افرتاض؛ فضاًل عن األصولالّذي يتم فيه شراء 

بشكل   ماخلصو ينبغي اإلفصاح عن و . األصولأّن هذه املدفوعات ستمّثل سداد الّدين املفرتض لشراء  مباأنشطة متويل 
 2منفصل.

 طويلة ألاجل         ألاصول مبيعات  .ت

                                                           
17,8,9-45-10-FASB ASC 230  
25A-55-230-FASB ASC 958  



 مدخل للتعريف بمؤسسات القطاع الثالث والبيانات املالية ألاساسية لها .......الفصل ألاول..... 

 
  41  

 

ينبغي اإلبالغ عن املبيعات طويلة األجل على أهّنا تّدفقات نقديّة داخلة من أنشطة االستثمار. الفائدة؛ إذا مت 
 مجع أيٍّ منها، ينبغي أّن ُتصّنف على أهّنا تدّفقات نقدية من أنشطة الّتشغيل.

رمسلة، الّتدفّقات الّنقدية من امل
ُ
شرتيات، املبيعات، مبالغ الّتأمني املسرتّدة من حتصيل العناصر غري املعروفة وغري امل

 1ينبغي عرضها على أهنا أنشطة استثمار يف بيان الّتدفّقات الّنقدية.

 املساهمات .ث

وليست  املقبوضات من املسامهات املقّيدة من قبل اجلهات املاحنة ألغراض طويلة األجل أنشطة متويل،تُعترب 
 أنشطة تشغيل. وألغراض خاصة ببيان الّتدّفقات الّنقدية، يتم استبعاد الّنقدية املقّيدة من الّنقد والّنقد املعادل.

جيب أن إذا مل يتم إنفاق املسامهات املقّيدة ألغراض طويلة األجل خالل الفرتة احملّددة من قبل اجلهات املاحنة، 
 يف بيان الّتدفّقات الّنقدية.املتعلق هبا  لّتدّفق الّنقدي اخلارج الّتدّفق الّنقدي الّداخل وايُعرض 

 

 الاستثمارات .ج

نقًدا معاداًل،  اما مبالغ ال ينطبق عليها تعريف الّنقدية، جيب أن تُقّرر ما إذا كانت متّثل بالنسبة هل ملؤسسةإذا كان 
ما يتعّلق باالستثمارات قصرية األجل ذات بوضع سياسة في للمؤسسةأو غريها من االستثمارات قصرية األجل. ُيسمح 

، ويتم اإلبالغ عنها أو أقل تٌعترب نقًدا معاداًل  درجة عالية من الّسيولة، بتواريخ استحقاق أصلية واليت مّدهتا ثالثة أشهر
يف منط  على أهنا استثمارات قصرية األجل. بعد أن يتم وضعها، ينبغي أن تتم متابعة الّسياسة باستمرار. إّن الّتغري

االستثمارات ُيصّنف على أنّه نقد معادل، وهو تغيري يف املبدأ احملاسيب الذي يطالب بتقدمي  البيانات املالية للفرتة 
 الّسابقة؛ بغرض املقارنة.

، للمؤسسةاملشرتيات واملبيعات من االستثمارات اليت تصّنف على أهنا نقد معادل هي جزء من إدارة الّنقد 
ها الّتشغيلية، االستثمارية والّتمويلية. ومن مثّ؛ ينبغي إدراج صايف الّتغرّي يف الّنقد املعادل ضمن تأنشطوليست جزًءا من 

صايف الّتغري يف الّنقد والّنقد املعادل املعروض يف بيان الّتدفّقات الّنقدية. وبناًء على ذلك، املشرتيات واملبيعات من الّنقد 
املشرتيات واملبيعات من االستثمارات من جهة أخرى، ال ينبغي أن ُتصّنف منفصل. املعادل ال حتتاج أن تُعرض بشكل  

 2من غري الّنقد املعادل على أهنا أنشطة استثمار يف بيان الّتدّفقات الّنقدية.

 الفائدة وعائدات الّدخل .ح

                                                           
1Idem  
2Warren Ruppel (2007), Op. Cit, P44  
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ملوجهة ألغراض طويلة املقبوضات من الفوائد والعائدات غري املقّيدة من قبل اجلهات املاحنة واينبغي أن ُتصّنف 
 على أهنا تدفّقات نقدية من أنشطة الّتشغيل، وليست تدفّقات نقدية من أنشطة االستثمار. األجل

ة              السندات .خ
ّ
 والقروض املستحق

القروض نشاطًا استثماريًّا. ينبغي أن يُعرض املبلغ األصلي للقرض على أنه نقدية مستخدمة يف أنشطة  طلبيُعّد 
أن  وجيباستثمارية. كما ينبغي أن تُعرض املبالغ األصلية اجملمعة للقروض على أهّنا نقدية ناجتة من أنشطة استثمارية. 

 املتعلقةالّتدفّقات الّنقدية  ، بشكل صاف،عرض وميكنلي. تظهر الفوائد اجملّمعة من القروض على أهّنا نشاط تشغي
 تاريخ استحقاق أصلي من ثالثة أشهر أو أقل. ذات املستحقةباالستثمارات أو القروض 

 شراء أو بيع شركة تابعة .د

حصول عندما يتم شراء أو بيع شركة تابعة، ينبغي أن تعرض بيانات الّتدفّقات الّنقدية املبالغ النقدية املدفوعة لل
 على الّشركة الّتابعة )أو العائدات الّنقدية من البيع(؛ كنشاط استثمار.

 

مويل .3
ّ
قدية من أنشطة الت

ّ
قات الن

ّ
دف

ّ
 الت

 1تشمل أنشطة الّتمويل ما يلي:

 ، وتزويدهم بالعائد على استثمارهم؛املالكاحلصول على املوارد من  -

 غراض طويلة األجل؛لأل املوجهةاحلصول على املوارد املقّيدة من اجلهات املاحنة،  -

 تسوية االلتزام؛ وسداد املبالغ املقرت ضة، وإالّ  اقرتاض األموال -

 ودفع املوارد األخرى، من الّدائنني على ائتمان طويل األجل. ،احلصول على -
 املساهمات املقّيدة ودخل الاستثمار .أ

األجل على أهّنا أنشطة تشغيل. ومن األمثلة ينبغي أن ُتصّنف املقبوضات من املسامهات املقّيدة لألغراض طويلة 
 ،شراء أو إنشاء مرافق، مبا يف ذلك املمتلكات، املعدات أو أي أصل معّمر لفرتة طويلة ،على هذا الّنوع من املسامهات

دائم. ينبغي أن ُيصّنف الّدخل من االستثمار املقّيد من قبل اجلهات املاحنة لألغراض طويلة وقف وإنشاء أو إضافة 
 األجل على أنّه نشاط متويل، وليس إيراد تشغيلي.

 الّديون قصيرة ألاجل والّديون طويلة ألاجل .ب

                                                           
1Op. Cit, P55 Malvern J. Gross, Jr & al, (2005),  
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املقبوضات الّنقدية من كّل من القروض القصرية وطويلة املدى على أهنا تدفّقات نقدية داخلة يتم اإلبالغ عن 
ة وطويلة املدى على أهنا تدفّقات نقدية خارجة ينبغي اإلبالغ عن سداد االلتزامات الّنقدية القصري و من أنشطة الّتمويل. 

ميكن  لمنفصلة عن أنشطة الّتمويل. الّتدفقات الّنقدية املتعّلقة بالقروض ذات تواريخ استحقاق أصلية بثالثة أشهر أو أق
 أن تُعرض على أساس املبلغ الصايف.

قدية .ت
ّ
مويل غير الن

ّ
 أنشطة الاستثمار والت

. يتم استبعاد الدورةبعض األنشطة االستثمارية والّتمويلية ال يرتتب عليها مقبوضات ومدفوعات نقدية خالل 
هذه األنشطة غري الّنقدية من بيان الّتدّفقات الّنقدية؛ على الّرغم من أنه جيب اإلفصاح عنها وعرضها بشكل  منفصل. 

يلي على وجه بيان الّتدفّقات الّنقدية، أو يف املالحظات ؛ إما وضع جدول تكماإلفصاحهناك خياران لتقدمي هذا 
 اخلاصة بالبيانات املالية.

 فيما يلي بعض األمثلة عن األنشطة االستثمارية والّتمويلية غري الّنقدية:
 األصول بافرتاض اخلصوم ؛ اقتناء 

 احلصول على األصول بالدخول يف عقد رأس مال مؤّجر؛ 

  غري نقدية أخرى؛ خصومأو  بأصولالّنقدية  غري اخلصومأو  األصولمبادلة 

 .متويل البائع ومتويل الطّرف الثالث 

هبات متمثلة يف أوراق مالية من قبل اجلهات املاحنة، ينبغي عرضها كأنشطة استثماريّة  )م.غ.ه.ر(غالًبا ما تتلّقى 
سياسة للّتصفية الفورية لألوراق املالية املتلّقاة من اجلهات  لـ)م.غ.ه.ر(غري نقّدية. وهذا يبقى صحيًحا حىت لو كان 

 املاحنة. 

 طويلة ألاجل         ألاصول الهبات من  .ث

 املعمرة. األصول، معّدات عناصر جممعة، أو غريها من نمسامهات يف شكل أراض، مبا )م.غ.ه.ر(تتلّقى 
ويرجع ذلك إىل املزايا الّضريبية املعطاة للجهات املاحنة بشأن مسامهة امللكية املقّدرة. مسامهات األصل هذه ال يرتّتب 

  1عليها مقبوضات نقديّة، وهي بالتايل؛ تُعترب معامالت استثمارية ومتويلية غري نقديّة.

 إصدار أسهم العضوية الاجتماعية  .ج

ينبغي اإلبالغ عن املقبوضات الّنقدية من إصدار أسهم العضوية كتدفّقات نقدية داخلة من أنشطة متويلّية. 
 اعلى أهن اعنه اإلفصاحؤثّر على الّتدّفقات الّنقدية، وينبغي تاملعامالت التالية املتعّلقة بإصدار أسهم نادي العضوية ال 

 نشطات استثماريّة أو متويلية غري نقديّة.
                                                           

155-230-FASB ASC 958  
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 لّذمم املدينة أو االعتبارات غري الّنقدية األخرى، مثل املمتلكات واملعدات؛لهم رأس املال الّصادرة أس 

 .أسهم رأس املال الّصادرة لتسوية الّديون 

بات إلافصاحخامسا: 
ّ
 متطل

 1فيما يلي عرض ملتطّلبات اإلفصاح املتعّلقة ببيان الّتدفّقات الّنقدية:

  ّة لتحديد ما هي العناصر اليت يتم التعامل معها على أهنا نقد أو نقد معادل ، وينبغي ينبغي عرض الّسياسة احملاسبي
وجيب  املشرتيات من الّنقد املعادل واملسامهات املقّيدة املوّجهة لألغراض االستثمارية طويلة األجل.  أن ُتستثىن
 مصطلحات مثل "األموال"؛املصطلحات الوصفية مثل الّنقد والّنقد املعادل بداًل من استخدام 

  ينبغي أن يظهر األثر الّصايف للّتدفّقات الّنقدية وشبه الّنقدية خالل الفرتة املعنية، بطريقة من شأهنا أن مُتكِّن قارئ
 البيان املايل من الّتوفيق بني بداية وهناية الّنقد والّنقد املعادل؛

  ّا أنشطة تشغيلّية، استثمارية ومتويلّية. الّتدفّقات النقدية جيب أن ُتصّنف املقبوضات واملدفوعات الّنقدية على أهن
 الّداخلية واخلارجة من األنشطة االستثمارية والّتمويلية ينبغي أن تُعرض بشكل  منفصل؛

  فسه هو نيف بيان الّتدّفقات الّنقدية ينبغي أن يكون املبلغ اإلمجايل للّنقد والّنقد املعادل الظاهر يف بداية وهناية الفرتة
  ؛حتت عنوان واحد أو اجملاميع الفرعية العناصر؛ كما تكون يف بيان املركز املايلالظاهر 

  إىل الّتغري يف صايف الّتدفّقات الّنقدية من األنشطة الّتشغيلية، اليت  األصولتسوية الّتغري يف صايف ينبغي أن تُعرض
؛ مبا يف ذلك، على األقل التغريات خالل الفرتة تعرض مجيع الفئات الرّئيسة للتوفيق بني العناصر بشكل منفصل
 املعنية يف الّذمم املدينة والّدائنة املتعّلقة أنشطة الّتشغيل واملخزون؛

  الفئات التالية من املقبوضات واملدفوعات الّنقدية الّتشغيلية، ينبغي أن تظهر بشكل منفصل، عند استخدام الطّريقة
 املباشرة:

 على تلك  املسامهات. ال ينبغي أن تشتمل الّنقدية احملصلة و اخلدمة، املنح يعمالء، متلقالّنقدية احملّصلة من ال
 لألغراض طويلة األجل؛ واملقيدةمن قبل اجلهات املاحنة  احملصلة

  قّيدة من قبل اجلهات املاحنة لألغراض طويلة األجل؛امل غريالفوائد والعائدات املستلمة 

 ملوظّفني واملقاولني اآلخرين، أو املستفيدين من املنح لألغراض الربناجمية؛الّنقدية املدفوعة للموّردين وا 

 خرى؛األتشغيلّية النقديّة الدفوعات املقبوضات و امل 

 .)الفوائد واإليرادات الضريبية املدفوعة )إن وجدت 

  يف جدول؛املعامالت االستثمارية والّتمويلية غري الّنقدية، ينبغي عرضها إما يف شكل سردي أو تلخيصها 

                                                           
1Ibid  
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  ،مبالغ ينبغي اإلفصاح عن إذا مت استخدام الطّريقة غري املباشرة لعرض الّتدّفقات الّنقدية من األنشطة الّتشغيلية
ألعمال غري ذات الصلة، أو اخل دالفوائد املدفوعة )الصايف من مبالغ الفوائد اليت مت رمسلتها(، والضرائب على 

  .خالل الفرتة املعنيةالرسوم الضريبية؛ إن وجدت، واملدفوعة 
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 املبحث الثالث:: قضايا أخرى للقوائم املالية

أهم القضايا  ملام بالقوائم املالية األساسية ملؤسسات القطاع الثالث، سنحاول من خالل هذا املبحث تناولبعد اإل
ذات الصلة بالبيانات املالية األساسية مبا فيها املعلومات املالية املقارنة والتقارير املرحلية واألحداث الالحقة وفق املطالب 

 التالية:

 

 املعلومات املالية املقارنةاملطلب ألاول: 

يتم  .للقارئ املقدمة املالية املعلومات فائدة املقارنة من املالية تزيد البيانات مطلوبة، ليست أهنا من الرغم على
 اجلهات ذلك يف مبا املالية، القوائم قراء .األقل على سنتني ملدة املالية البيانات هذه كانت  ملالية اذاا عروض القوائم تعزيز

 يف القوائم املقارنة املعلومات وجود أصبحوا يتوقعون ذلك، إىل وما املراجعة، الدائنون، جلان اإلدارة، وجمالس املاحنة،
 .ملاليةا

 هي أيضا. املؤسسة على تؤثر اليت احلالية للتغيريات االجتاهات فهم على القراء املقارنة املالية البيانات تساعد
املاحنة  اجلهات حتس التجارة، عامل يف املستثمرين مثل متاما تارخيي. سياق احلايل يف العام بيانات يضع أن للقارئ تسمح

 من الثقة قدرا تضفي أهنا كما.  املقارنة املالية البيانات املعلومات الوفرية اليت توفرها مع باالرتياح عموما )م.غ.ه.ر(لـ 
مبا فيها قائمة  البيانات، مجيع تقدمي عموما األفضل فمن .املقدم من البيانات السابقة التاريخ عرب املؤسسة مستقبل يف

. األقل على سنة سابقة ملدة( األمر لزم إذا) الوظيفية وبيان النفقات النقدية، التدفقات انبي األنشطة، بيان املركز املايل،
 السابقة. بالسنة املتعلقة البيانات اخلاصة باإلفصاحات إدراج أيضا وينبغي

 صايف من بدال إمجايللسنة أو سنوات سابقة بشكل  املقارنة معلومات )م.غ.ه.ر( األحيان، تعرض بعض يف
 تلخيص مت إذا. (م.ع.م)م. مع يتفق مبا عرضا لتشكل كافية  تفاصيل املوجزة املعلومات هذه مثل تتضمن ال قد. األصول

ال  قائمة النشاطات كانت  إذا املثال، سبيل على) املعلومات من األدىن احلد تشمل وال السابقة للسنة املالية املعلومات

 املطلب ألاول:  املعلومات املالية املقارنة

 املطلب الثاني:  التقارير املرحلية وألاحداث الالحقة
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 طريق عن املاضي العام معلومات طبيعة توصف أن ينبغي ،(الصافية واخلسائر واألرباح واملصروفات اإليرادات تعرض
  1.املالية مذكرة للبيانات ويف املالية القوائم وجه على املناسبة العناوين استخدام

 ألاصول الصافية عرض معلوماتمثال عن 

 متطلبات وتلبية الصناديق عن املالية البيانات يف املعلومات تقدمي بني يف حرية )م.غ.ه.ر( تقع ما غالبا
فيها كل  يتحقق أن ميكن اليت الكيفية على مثال سنوضح يف يلي يف ما. الصافية األصول بعرض املتعلقة )م.م.م.ع(

 *من األمرين االثنني:

 النفقات قائمة هو أهم هذه البيانات. القراء معظم اليت يريد أن يراها الرئيسية املالية البيانات من نوعان هناك
 كان  إذا. املايل املركز بيان ويليها يف األمهية، والطبيعية؛ الوظيفية تصنيفاهتا يف النفقات عن معلومات تقدم اليت الوظيفية،

 املعلومات املفصلة يبني ثالث جدول تقدمي حينها املمكن فمن ،هاتني القائمتني يف املعامالت مجيع تلخيص مبهارة مت قد
 .الوظيفية النفقات ببيان أخرى مرة تربط اليت اجملاميع يظهر الثالث اجلدول هذا يف الناجح العرض بالتايل، مفتاح .ماحوهل

كيفية   على جيد مثال هي The J. W. M. Diabetes Research Instituteمرض السكري  حبوث ملعهد املالية البيانات
 باخلدمات البيانات هذه تتعلق. العمليات للقارئ حول نتائج الشامل الفهم من االنتقاص دون تفاصيل جوهرية توفري

  2.املؤسسات األخرى من نوع أي يف نفسه تقريبا سيكون النموذج ولكن أحباث، ومعهد الطبية

االنطباع االول للقارئ حول هذه القوائم املالية أهنا تبدو حتما معقدة وصعبة الفهم، خاصة فيما يتعلق باجلدول 
ية. قبل دراسة هذا اجلدول، سندرس اجلدوليني األول والثاين لنأخذ الثالث الذي يعرض تغريات يف الصناديق الفرد

 اإليرادات عناصر ووصف األنشطة بيان على اجملاميع النهائية إىل أوال ننظر *انطباعا عاما عن أحداث الدورة اجلارية.
 يتم أن وينبغي الفردية، الصناديق من التفاصيل بعض يف النظر قبل الكلية الصورة على القارئ يركز أن ينبغي .والنفقات

 .الصناديق تفاصيل يف ذلك وبعد اجملموع، يف أوال ننظر. املايل املركز بيان مع الشيء نفس

 الصناديق من العديد عن النظر وبصرف .صعوبة األكثر هو( الثالث  اجلدول) الفردية للصناديق اتالنشاط بيان
 الصناديق بعض. صندوق بكل املرتبطة القيود نوع حسب مقسمة الصناديق هذه أيضا أن البيان هذا ظهريُ  الفردية،
الدخل و  من كال  فتحتوي على قيود ختص بأصل القرض، أما الصناديق األخرى يتعلق فيما فقط قيود على حتتوي

                                                           
1 FASB ASC 958-205-55-31 

 سيتم التطرق إىل حماسبة الصناديق الحقا يف الفصل الثاين من هذا البحث. * 
2-for-Profit GAAP: Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles for Not-for-Richard F. Larkin & Marie DiTommaso, Not 

Profit Organizations Op. Cit, p53-56. 
 

  تتضمن هذه اجلداول. 9، و 8، 7املالحق رقم:  *  
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 مجيع يلخص بوضوح األنشطة بيان فإن التفاصيل، هبذه مهتما ليس القارئ كان  إذا أخرى، ناحية من. أصل القرض
 . اريفواملص اإليرادات

 ذلك يف مبا منفصل، بيان شكل يف البيانات هذه إذا عرضت البيانات؛ هلذه العام االنطباع حول أخرية مالحظة مثة
ألنه  القراء، بالتأكيد إىل خلط مفاهيم معظم ستؤدي البيانات من الناجتة اجملموعة صندوق، لكل منفصلة بيانات
 معىن فهم على لديهم القدرة سيكون القراء من قلة قليلة بالتايل،.التفاصيل غري الضرورية من الكثري فقط هناك سيكون
 املؤسسة. هلذه العامة املالية الصورة
 : (ألاول )الجدول   بيان ألانشطةأوال: 

 الفئة مع األصول الصافية، من ةالثالث الفئات إلظهار العدد املطلوب فقط هو األعمدة عدد األنشطة، بيان يف
 مع املرتبطة القيود من أنواع هناك أن حني يف. )العام( التشغيل وصندوق االستثمار صندوق إىل مقسمة املقيدة غري

 أن األفضل من تفاصيل ميثل هذا ألن البيان وجه على هذا األمر إىل لإلشارة حماولة أي تبذل مل ،املقيدة املبالغ خمتلف
 . ملحق بيان تدرج يف

 إعادة التصنيف .1

 املقيدة الفئة من التصنيف إعادة هو ؛ األول.هذا البيان من السفلي اجلزء يف التصنيف إعادة من نوعان هناك 
 ذهبت $ 7,119 تصنيف مبلغ إعادة املاحنة؛ اجلهة طرف من املفروضة قيوده عن أفرج الذي الوقف من دائم بشكل
 املقيد غري العام الصندوق هو من التصنيف من إعادةالنوع الثاين . )صندوق االستثمار( غري املقيدة الفئة إىل مباشرة

 الصايف املبلغ  يظهر إالمل غري املقيد، العام الصندوق عمود يف $. 42,119 بلغمباملقيد أيضا  غري االستثمار إىل صندوق
35,000.$ 

 املسامهات مجيع االستثمار؛ يف صندوق مباشرة تظهر مكاسب أو مسامهات أي توجد ال أنه إىل اإلشارة و جتدر
 الدخل هذا من جزء أي نقل جمللس اإلدارة ميكن. غري املقيدالعام  هي معروضة يف الصندوق املكاسب أو املقيدة غري

 غري الدخل عن اإلبالغ جيب الصندوق؛ هذا يف مباشرة اإليرادات هذه تظهر أن ينبغي ال ولكن االستثمار، لصندوق
 .املقيد غريالعام  الصندوق يف البداية يف املقيد

 غير املقيددخل الاستثمار  .2

 صناديق من$  11,651و األوقاف من $ 81,142) ، $ 92,793 ملبلغ الدخل غري املقيد االستثمار أن إىل اإلشارة جتدر 
جمللس اإلدارة ترك  يكون مناسبا لن بالتايل، .*غري املقيد العام الصندوق يف مباشرة مت عرضها (املقيدة غري االستثمار

 ملساعدة .استخداماته على قيود على حيتوي ال الدخل هذا ألن ،املقيدة غري االستثمارو  الوقف صناديق يف املبلغ هذا
                                                           

  9من اجلدول الثالث يف امللحق رقم:  الثاينأنظر العمود  * 
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 يف التغريات بيان يف أيضا املقيد غري الدخل هذا يظهر منفصل، صندوق بشكل لكل الدخل مقدار رؤية على القارئ
  )أي اجلدول الثالث(. "العام الصندوق يف مباشرة ُمب لغ" العمود يف الفردية الصناديق

 ألارباح والخسائر .3

 مكاسب تظهر أن جيب. جزئي ة بشكلالثالث الفئات من كل  يف ،$ 296,480 وجمموعها األرباح، أُظهرت لقد
دخل مع  احلال هو كما  املكاسب، هذه. غري املقيد العام الصندوق يف بشكل كلي املقيدة االستثمار غري صناديق

 يعيد جملس اإلدارة ال حىت سبب أي يوجد ال. النحو هذا عليها على اإلبالغ وينبغي ،قيدم غري دخال متثل ستثمار،اال
 معها التعامل يتم أن جيب ولكن ،غري املقيد االستثمار صندوق إىل املكاسب مرة أخرى هذه من جزء   أو ل  ك  تصنيف  

 .تصنيف إعادة أهنا على

 السابققارنة مع أرقام العام امل .4

 حىت يكون املاضي العام يف الفعلية األرقام إلظهار األنشطة وبيان املايل املركز لبيان إضايف عمود إضافة ميكن
يف  فقط األحيان تتم بعض يف أهنا من الرغم على اجملاميع، عمود يف عادة تكون املقارنة هذه. مرجعية نقطة للقارئ

 جبانب اإلضايف العمود هذا يكون أن ينبغي اإلمجايل، العمود هو املقارنة عمود كان  إذا. املقيد غري العام الصندوق
 إعدادها ينبغي ،املقيد غري العام الصندوق يف فقط املقارنة كانت  إذا. للقارئ أسهل جلعلها احلالية للسنة الكلي العمود

 .العام هذا مبيزانية املقارنة باإلمكان كان  املاضي، العام بأرقام املقارنة من بدال. أدناه مبني هو كما  رؤوس مع

 )الجدول الثاني( بيان املركز املالي ثانيا:

 يبسط هذا. املقيدة غري الفئة من كجزء  إدراجها مت ذلك، من بدال منفصلة؛ كفئة  الثابتة األصول اعتماد يتم مل
 قبل من معه هبا التعامل سيتم اليت الطريقة بنفس متاما معه التعامل ألن هذا األخري ميكن االهتالك مشكلة كبري  حد إىل

 منفصلة هو يف فئة الثابتة األصول إدراج كثري من القراء  يفضل ملاذا الرئيسية األسباب من بني .رحبية جتارية مؤسسةأي 
 يف هي $886,225 أصول صايف لدينا املثال يف. للمؤسسة األصول املتداولة ميثل املقيد غري العام الصندوق رصيد أن

 العام الصندوق رصيد يكون أن ميكن حدة، كان على الثابتة األصول مت عرض لو. الثابتة األصول معظمها متكونة من
 املتوفرة األخرى املقيدة غري املتداولة األصول وجود بسبب حمدودة أمهية له الرقم هذا ولكن ،$ 67,675 فقط املقيد غري

 غري املقيدة. قد جيادل االستثمار صناديق من $301,044 هي املقيدة غري األخرى املتداولة األصول. العامة لألغراض
مبانيها  دون توجد أن ميكن ال املؤسسة ألن غري املقيدة، يف الفئة تدرج أن ينبغي ال الثابتة األصول مبالغ بأن البعض

 ميكن ألهنا احلالية، املباين يف مثالنا هذا على استخدام املؤسسة سبب جيرب يوجد ال ولكن كذلك،  األمر يكون قد. مثال
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 وهذه. املمتلكات تستأجر أن ميكن ذلك، من بدال. أفضل موقع يف أو تكلفة أقل أراض على تبيعها وتبين أخرى أن
 1وجب أن تكون هذه األصول غري مقيدة. وألنه حر يف اختاذ مثل هذه القرارات، ؛جملس اإلدارة من صالحيات كلها

 سطر على الثابتة األصول إظهار وهو الثابتة األصول مع األصول صايف خلط مشكلة يتجنب بديل هناك حل
، السيما إذا كانت الوضعية األصول إمجايل من كبريا  جزءا متثل الثابتة األصول كلما كانت  النهج هبذا ىيوص. منفصل

 كثرهأ ولكن  ؛املقيدة غري األصول كبري من صايف  ما رصيد ملؤسسة كانت  إذا املالية للمؤسسة غري ذات سيولة كبرية.
 بعض يف .عند استحقاقها احلالية الفواتري لدفع املتاحة النقدية من يكفي ما هناك يكون ال قد الثابتة، األصول من لممث

عجز  يوجد احلالة، هذه يف. املقيدة غري األصول صايف إمجايل الثابتة تجاوز رصيد أصوهلايأن  ميكن ملؤسسة ما األحيان
  .بعيدة تكون ال قد خطرية مالية املوارد املتاحة ومتاعب فعلي يف

  اخلصوم = صايف األصول[. –يعرض بيان املركز املايل املعادلة: ]األصول )م.غ.ه.ر( من  كثرييف  
يعتمد املعادلة:]األصول= اخلصوم +صايف الذي  هو املنهج التقليدي املايل املركز املتبع لبيان املنهج ،هذا املثال يف
  *األصول[

 $3,798,900 جمموع األصول

 96,230 $ اخلصوم

 3,702,670 صايف األصول

 $3,798,900 األصول جمموع اخلصوم و صايف

ميكن أن نستنتج مما سبق أن كال من املنهجني املعروضني مقبول، ولكن األول أنسب للمؤسسات ذات اخلصوم 
 القليلة، أي املؤسسات الصغرية.

 )الجدول الثالث( ثالثا: بيان التغيرات في الصناديق الفردية

. "األنشطة بيان يف عرضها بشكل كلي مت والنفقات اإليرادات :"مجيعهذا البيان من العلوي اجلزء يف العبارة نالحظ
 هذا يف املبينة والنفقات اإليرادات إضافة ال جيب عليهم بأنه االنتباه على القراء يساعد أي شرح مماثل أو هذه العبارة

 . املداخيل والنفقات جمموع على احلصول أجل من( اجلدول األول) األنشطة بيان يف املبينة املبالغ إىل البيان

 

 

                                                           
1.45Cit, pOp.  field guide, Profit-for-NotRichard F. Larkin & Marie DiTommaso,    

 

 8أنظر بيان املركز املايل هلذا املثال يف امللحق رقم: * 
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 املوجهة ألغراض خاصة املداخيل املقيدة من ألاوقاف .1

 مباشرة تسجل أن جيب ،اليت اشرتط واقفوها أن تصرف جلهة معينة ،واملؤقتة املؤبدة األوقاف املرتتبة عن املداخيل
على  ،االستثمار دخل عرضمل يتم  Malmar الوقف صندوق يف أنه نالحظ. اهلدف هذا أجل صندوق خاص من يف

 Malmar) اإلصالحات  منفصل، وهو صندوق صندوق يف ، ولكن مت تسجيلها$4,970 مبلغ الرغم من أنه مت فعال حتصيل

repair fund) .مت  $5,078 جند الصندوق املقيد هذا على املكتسب الدخل من $108 مبلغ إليه يضاف، $4,970 هذا املبلغ
 .عرضها يف العمود الثالث هلذا البيان

 الصناديق الوقفية ألاخرى  .2

 يف املداخيل ترك مت ،احلالتني يف. الدخل على املفروضة القيود مع األخرى الوقفية الصناديق من نوعان هناك
 ال. صرفه يتم أن قبل الزمن من لفرتة يرتاكم جيب أن أن الدخل أوصتاملاحنة  اجلهة أن ومت افرتاض. الوقف صندوق

حاشية أو  إضافة ميكن كانت هذه الشروط معتربة،  إذا ولكن البيان، هذا على الصندوق شروط عن إفصاح يوجد
 .يوصى بتجنب احلواشي والتهميشات قدر املستطاع ذلك، ومع. للتوضيح للقراء هتميش

 االستثمارات مجيع عرض يتم يف هذا املثال،. لالستثمارات غري املقيدةسبب معني مينع من إعطاء أمساء  يوجد ال
 معا، جممعة االستثمارات معظم فإن البيان، هذا من الواضح من ليس أنه حني يف. Elmer C. Bratt يف صندوق  املقيدة غري

 جممعة الفردية الصناديق مجيع أن ومبا. اإلمجالية االستثمارية احملفظة يف فائدة حصة أو نسبة لديها الفردية والصناديق
 .االستثمارات بيع عن الناجتة اخلسائر أو األرباح من حصته على حيصل كل  معا،

  )الجدول الرابع(  البيانات الداعمة ألاخرى رابعا: 

القراء  من العديد املثال، سبيل على ناقشناها أعاله. اليت الثالثة البيانات إدراجها مع ميكن أخرى بيانات هناك
 ورمبا ،واملصاريف اإليرادات بيان يف أكثر مما هو مبني بشكل كلي أنواع النفقات التفاصيل حول من يفضلون الكثري

 أو البيانات الداعمة كل  مع احلال هو كما.  املاضي للعام الفعلية األرقام أو امليزانية مع مقارنة حيبذون أيضا وجود
البيانات املتوفرة يف هذه اجلداول  أن بوضوح أن يرى للقارئ ميكن حبيث مصممة تكون هذه األخرية أن جيب التكميلية،

 *.الرئيسي بالبيان مرتبطة

( ذلك إىل وما اإلجيار، األجور،) الطبيعي تصنيفها النفقات حسب من جدول توفري أن القارئ ينتبه جيب أن
 امليزانية معلومات باستثناء) البيان هذا يف روضةاملع مثل تلك( التربعات ومجع  اإلدارة الربامج،) الوظيفي وتصنيفها

                                                           

 .اجلداول الداعمة حسب املثال اجلاري من النوع هذا شكل يظهر 10امللحق رقم:  * 
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  )م.غ.ه.ر( مجيع شجع، وتالتطوعية االجتماعية والرعاية الصحية للمؤسسات (م.م.م.ع) قبل من هي مطلوبة( املقارنة
 1.األساسية املالية القوائم يف املعلومات هذه لتضمني

 ولكن،.التحليل من النوع يف هذا بالنظر املعلومات من كبري  قدر على حيصل بالتفاصيل ميكن أن املهتم القارئ
 حُتس ن ال. بني الكم اهلائل من املعلومات يضيع القارئ ميكن أن جيعل التفاصيل، من املزيد تقدمي أن نتذكر أن جيب

 .الشاملة فعاليتها من تنتقص ما ألهنا غالبا إضافية، داعمة جداول أو تفاصيل تقدمي طريق عن بالضرورة املالية البيانات

 وألاحداث الالحقة التقارير املرحليةاملطلب الثاني: 

 أوال: التقارير املرحلية

 الغرض(. السنوية ربع التقارير) أشهر ثالثة وعموما ملدة سنة، من أقل لفرتة املالية التقارير هي املرحلية التقارير
 قرارات الختاذ املناسب الوقت يف املعلومات من باملزيد املالية البيانات مستخدمي تزويد هو الفصلية تقدمي التقارير من

 2، الغاية من تقدمي التقارير الفصلية هو حتقيق هدف من هدفني اثنني:)م.غ.ه.ر(لــــبالنسبة . واالئتمان االستثمار

 املقارنةأيضا  تشمل أن املرجح ومن هذا. اإلدارة مسؤوليات ملساعدته يف املعلومات هذه أمنائها قد يطلب جملس 
 ؛سنة ربع كل  الفعلية النتائج و امليزانية بني

 إعداد ميكن أن يطلب منها ( الديون من القطاع العام أو اخلاص القطاع من املقرضني مع إما) املدينة املؤسسات 
 .املرحلية املالية التقارير

 ذلك، ومع. املؤسسة ألداء املناسب ويف الوقت متكررة تقييمات تقدمي هو املرحلي التقرير من األساسي اهلدف
والتخصيص هلا أثر  التقدير يف األخطاء أن فرتة التقرير مت تقليصها فإن مبا قصور؛ أوجه على ينطوي املؤقت اإلبالغ

 يف األخرى السنوية التشغيل نفقات ترتكز ما وغالبا ذو أمهية بالغة، السنوية التشغيل لنفقات السليم التخصيص. كبري
 واإلصالحات اإلشهار نفقات ذلك على األمثلة ومن الكاملة. السنة عمليات تستفيد ولكن ة،واحد مرحلية فرتة

 للمقارنة، املوثوقية، القابلية من قد حتد األخرى املؤقتة السوق وظروف املومسية التقلبات آثار. املعدات صيانة و الرئيسية
 ديسمرب يف شهر املسامهات يف زيادة )م.غ.ه.ر( من العديد تواجه املثال، سبيل على. املرحلية للتقارير التنبؤية والقيمة

 . السنة هناية قبل الضريبية التخفيضات على للحصول املاحنة اجلهات اندفاع مع

 يتجزأ ال جزءا االنتقالية الفرتة األوىل، تعترب حسب. املرحلية التقارير حول املتميزة النظر هناك اثنتان من وجهات
 السنوية التوقعات أساس على املرحلية للفرتات ختصص مث السنوية التشغيل نفقات وتقدر. السنوية احملاسبية الفرتة من

                                                           
195.117, Op. Cit, P. SFAS  
2425-Op. Cit, P422 Malvern J. Gross, Jr & al, (2005),  
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. التقدير أخطاء لتعكس الالحقة املرحلية الفرتات نتائج تعديل من بد وال. املبيعات حجم مثل النشاط ملستويات
 خمتلفة خمصصات أو تقديرات توجد ال وبالتايل،. منفصلة حماسبية فرتة املرحلية الفرتة تعترب الثانية، النظر وجهة حسب

 بغض تكبدهتا، اليت االنتقالية الفرتة يف السنوية التشغيل نفقات إدراج السنوية. يتم التقارير لتقدمي املستخدمة تلك عن
 .االنتقالية اليت حتصلت فيها املؤسسة على أرباح الفرتات عدد النظر

 من فرتة النتائج يف املضللة التقلبات لتجنب ضرورية بالنفقات االعرتاف إجراءات أن األول الرأي أنصار و يرى
ملستقبل  وبالتايل تسهيل عملية اختاذ القرارات السنوية، التنبؤ بالنتائج يف املرحلية الفرتات نتائج تفيدكما .  أخرى إىل

 على. فيها مرغوب غري آثار هلا السنوية حباألربا  التنبؤ ألغراض املرحلية النتائج أن الثاين الرأي أنصار ويرى. املؤسسة
وتؤدي إىل اختاذ قرارات متسرعة بناء على حدث قد  العام خاللاألرباح  اجتاه يف حتول نقطة تضللقد  املثال، سبيل

  1.يكون عابرا

 ومع. جتارية شركات ليست ألهنا املرحلية املالية بالتقارير املتعلقة (م.م.م.ع) أحكام )م.غ.ه.ر( تطبق العادة، 
 توفر بالتأكيد أدناه املوضحة اإلرشادات. بذلك القيام أرادت إذا (م.م.م.ع) من اجلزء هذا تطبيق عليها حيظر ال ذلك،
. ملبادئهلذه ا العامة التوجيهية املبادئ اتباع طريق عن جيد بشكل يتحقق أن ميكن واليت ،)م.غ.ه.ر(لـــــ مفيدا إطارا

 النتائج مبنية تكون أن جيب. املالية أو اجلبائية السنة جممل من كجزء  مرحلية فرتة كل  إىل ينظر أن ينبغي األساس، يف
 تعديلها ميكن احلال، وبطبيعة. املالية البيانات إعداد يف املؤسسة تستخدمها اليت نفسها احملاسبية املبادئ تطبيق على

 .حلايلا العام احملاسبية خالل السياسة أو املمارسة يف تغيري حدث إذا

 الاعتراف باإليرادات والنفقات  .1

 2 كالتايل:  الفرتات املرحلية خالل والنفقات باإليرادات لتسجيل التوجيهية املبادئ )م.م.م.ع( توفر

 بأي  االعرتاف ينبغي. الكاملة للسنة األساس املتبعة نفس الفرتات املرحلية على خالل اإليرادات تسجيل ينبغي
 .فرتات الحقة من السنة غضون يف أنشطة متول كانت  لو حىت حتصيلها، مت اليت الفرتة يف مسامهة

  ؛املومسية إىل سنوية اإليرادات حتول ال أن جيب 

                                                           
1 Statement on Auditing Standards No. 100, (SAS 100), Interim Financial Information, The American Institute of Certified Public Accountants, retrieved 

on: 13/02/2017 from:  

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/AICPA_ProposedRule_InterimFinancialInformation_8July2010/$FILE/AICPA_ProposedRule_InterimFin

ancialInformation_8July2010.pdf  
210-FASB ASC 270  

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/AICPA_ProposedRule_InterimFinancialInformation_8July2010/$FILE/AICPA_ProposedRule_InterimFinancialInformation_8July2010.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/AICPA_ProposedRule_InterimFinancialInformation_8July2010/$FILE/AICPA_ProposedRule_InterimFinancialInformation_8July2010.pdf
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  تسجيلها جيب ،للموظفني اإلضافية واملزايا واألجور املواد تكاليف مثل اإليرادات، مع مباشرة املرتبطة املصاريف 
 تدخل ،التكاليف لسداد عقود األحيان على من كثري  يف .ه.ر()م.غ حتوز .الصلة ذات اإليرادات فرتة نفس يف

 ؛الفئة هذه ضمن العقود هذه مثل

 ظهرت فيها، للفرتة املرحلية اليت (خمزونات أهنا على تعامل اليت املنتجات تكاليف باستثناء) التكاليف حتميل ينبغي 
  ؛للتكاليف تقدير أفضل على بناء مرحلية فرتات بني ختصيصها أو

 املالية السنة خالل الحقة لفرتات تأجيلها وعدم اليت تنشأ فيها، املرحلية الفرتة يف واخلسائر باألرباح االعرتاف جيب 
 ؛نفسها

 هناية حىت تكون معروفة ال قد العام، هناية االهتالك و مكافآت مثل والنفقات، التكاليف لبعض الدقيقة املبالغ 
 هذه تقدير وينبغي. االنتقالية الفرتات خالل كاليف بشكل معقولالت هذه تقدر ميكن ذلك، ومع عادة،. العام

 من معقوال جزءا املرحلية الفرتات تتحمل حىت مؤقتة، لفرتات املخصصة التقديرية والنفقات التعديالت والتكاليف
 ؛املتوقع السنوي املبلغ

 على يؤثر كان  إذا تغيرياليت حدث فيها ال الفرتة( 1) يف: االعتبار بعني أخذها ينبغي احملاسبية التقديرات يف التغريات 
 كل منهما؛  على يؤثر التغيري كان  إذا ،املستقبلية والفرتات التغيري فرتة( 2) أو فقط الفرتة هذه

 فرتاتل املالية البيانات يف املدرجة لمبالغل رجعي بأثر تعديلال أو صياغةال إعادة أن يؤدي هذا التغري إىل ينبغي ال 
 1.هلذه املبالغ شكلية تقارير تقدمي خالل من أو سابقة

 املخزونات  .2

ة يحماسب قضايا إىل تؤدي واليت من شأهنا أن جتزئة معتربة، تصنيع أو ليس فيها عمليات  )م.غ.ه.ر( معظم إن
 جملس التوجيهات الالزمة من توفري مت يوجد فيها مثل هذه العمليات، اليت للمؤسسات ولكن بالنسبة .معقدة جرد

 يف املباعة البضاعة وتكلفة املخزون اهناء لتحديد املستعملة املبادئ تستخدم. أدناه كما هو مبني  املالية احملاسبة معايري
 أنسب يكون قد للمخزونات احملاسبية املبادئ على التالية التعديالت أن من الرغم على مؤقتة، تقارير يف السنوية التقارير

 2:املرحلية الفرتات يف

 ال املادي اجلرد بسبب أن. وإهناء املخزون املباعة البضاعة تكلفة لتقدير تستخدم أن ميكن اإلمجايل الربح طريقة 
 وتكلفة املخزون لتقدير اإلمجايل الربح طريقة املؤسسات من العديد تستخدم رحلية،املفرتات ال يف عادة يؤخذ

املرحلية، عندما  الفرتات اإلمجايل خالل الربح طريقةاليت تستخدم  )م.غ.ه.ر( .أخرى تكاليف أو املباعة البضاعة

                                                           
11 -FASB ASC 250  
210-FASB ASC 270  
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ختتلف هذه الطريقة عن تلك املستعملة يف فرتة سابقة، جيب أن توفر التعديالت الالزمة لتتوافق مع اجلرد املادي 
 ؛السنوي

 الصادر أوال-املخزونات على طريقة الوارد أخريا تصفية يتم عندما " LIFO" املتوقع  من لكنو  االنتقالية، الفرتة خالل
 بدال. االنتقالية للفرتة املالية البيانات يف التصفية هذه أثر ُتضمن للمؤسسة أن ال ينبغي السنة، هناية يف أن تستبدل

 املخزونات على طريقة الستبدال املتوقعة التكلفة واملصاريف األخرى املبيعات تكلفة تعكس أن جيب ذلك، من
LIFO .طريقة تستخدم ما نادرا  )م.غ.ه.ر( ذلك، ومع LIFO ؛املخزون حملاسبة  

 بل املؤقتة، الفرتات أثناء املعيارية التكاليف الفروق يف ينبغي إظهار ال املعيارية، التكاليف نظام استخدام يتم عندما 
 التكاليف لنظام القالئل تعترب من املستخدمني )م.غ.ه.ر( أخرى، ولكن مرة. العام هناية حىت تأجيلها ينبغي

 .املعيارية
 خرى ألا التكاليف والنفقات  .3

 يستفاد اليت النفقات ذلك، ومع .ظهورها عند مؤقتة فرتات يف األخرى والنفقات التكاليف معظم تسجيل يتم
 على الضرائب أو السنوية مصاريف الصيانة املثال، سبيل على) مؤقتة واحدة فرتة من أكثر واضح يف بشكل منها

 املتعلق نشاطها أو فوائدها، مدة املصاريف، على يبىن التخصيص. املرتبطة هبا الفرتات بني ختصيصها جيوز( املمتلكات
 هناية يف التقارير بتاريخ املؤسسة قبل من املستخدمة تلك مع متسقة هذه التخصيص إجراءات تكون أن جيب. بالفرتات

 حتميل هذه يتم ال أن جيب املؤقتة، األخرى الفرتات مع بسهولة التكلفة مل يكن باإلمكان ربط إذا ذلك، ومع. العام
 1أدناه: األمثلة يف املبادئ هذه تطبيق ويتضح. الفرتات لتلك عشوائي بشكل التكاليف

 ( اإلصالحات السنوية الكبرية :املثال سبيل على)املرحلية  الفرتات من أكثر أو فرتتني مست اليت السنة هناية تكاليف
 ؛االستحقاق أو استخدام التأجيل خالل من مرحلية لفرتات حتمل أن جيب

 على جيب تقسيمها، السنوية املبيعات حجم واملبنية على الكمية املشرتاة على أساس التخفيضات املمنوحة للعمالء 
 ؛املقدرة السنوية باملبيعات املتعلقة خالل الفرتة للعمالء املبيعات أساس على املرحلية فرتاتال

 تكلفة العام لتعكس هناية تاريخ يف تسويتها أو تأجيلها جيوز( املشاهبة كاليفوالت) املمتلكات على الضرائب 
 املرحلية؛ الفرتات بالنسبة لتكاليف كاملة، ونفس اإلجراءات  سنة العمليات ملدة

 يف واضح بشكل يستفاد منها كان  إذا نفسها املالية خالل السنة الحقة لفرتات اإلشهار تكاليف تأجيل جيوز 
 اإلشهار برنامج تضمن إذا اخلدمة حصول وقت تسبق لفرتات اإلشهار تكاليف ميكن حتميلو . الالحقة الفرتات

 ؛املبيعات بوضوح ترتيبات

                                                           
1Idem  
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 وحتميلها تقديرها ينبغي للتحصيل، القابلة التعهدات غري مثل العام، يف هناية للتعديل اليت ختضع والنفقات التكاليف 
 .بطريقة معقولة املرحلية لفرتاتل

 ضرائب الدخل غير املرتبطة .4

 السنة لكامل املتوقع الفعلي الضريبة ملعدل تقديرات أفضل حتقق أن على املؤسسة ينبغي كل فرتة مرحلية،  يف
 اإلعفاءات لضرائب الدولة، املتوقعة املعدالت التقدير هذا يعكس أن جيب. على أي من املداخيل غري ذات صلة املالية

 املؤقتة الفرتات يف الضريبية التشريعات يف التغيريات تنعكس ذلك، ومع. األخرى الضرييب التخطيط وتقنيات الضريبية
 فقط عندما السنة من األوىل األرباع يف اخلسائر من الضرائب بتأثري االعرتاف ينبغي .القانون هذا نفاذ تاريخ بعد فقط

 .ما حد إىل مضمونا لدورات الحقةيكون حتميلها  عندما أو لدورات سابقة، اخلسائر هذه ميكن حتميل

 العمليات غير املستمرة وفوق العادة .5

 التعامل بالطريقة كما يتم.فيها حتدث اليت االنتقالية الفرتة يف حدة على العادية غري العناصر عن اإلبالغ جيب
 خالل العناصر هذه ختصيص حماولة وال ينبغي منتظم، غري بشكل حتدث اليت أو العادية غري األحداث مع لغريها نفسها
 .للعمليات السنوية بالنتائج العناصر هذه ربط طريق عن النسبية األمهية حتديد يتم. ابأكمله ةاملالي السنة

 العناصر الطارئة  .6

 أن جيب. السنوية للتقارير املطلوبة الطريقة بنفس عنها اإلفصاح أو العناصر الطارئة تسجيل ينبغي عام، بشكل
 بتعديالت العناصر املرتبطة بعض متنح. املتوقعة السنوية بالنتائج عن طريق ربطها للعناصر الطارئة النسبية األمهية تقييم يتم

 العناصر هذه كانت مثل  إذا. املؤقتة التقارير يف خاصة معاملة القضائية، الدعاوى تسوية مثل مؤقتة سابقة، بفرتات تتعلق
 1:التايل النحو على عنها اإلبالغ فينبغي احلالية، املالية للسنة قةالساب املرحلية بالفرتات مباشرة مادية ومتعلقة

 ؛هذه الفرتة دخل يف احلالية املرحلية بالفرتة مباشرة املتعلق اجلزء تضمني يتم 

 ؛هبا مباشرة املتصلة األجزاء لتعكس املؤقتة السابقة الفرتات يعاد إظهار  

 احلايل العام من أو املعاد إظهاره ،املكرر الربع دخل يف السابقة بالسنوات مباشرة املتعلق اجلزء على التعرف يتم. 

 املوسمية  .7

 مومسية عن تفصح أن املؤسسات هلذه وينبغي. مومسية معتربة لتغريات )م.غ.ه.ر( من العديد عمليات ختضع
 املؤسساتهذه  تدعم هذه أن )م.م.م.ع( ويف هذا الصدد، تقرتح. املضللة املرحلية التقارير لتتجنب أنشطتها

 من كبرية  مبالغ )م.غ.ه.ر( من العديد تتلقى. والسابقة احلالية للسنة لفرتة اثنا عشر شهرا مبعلومات اإلفصاحات

                                                           
1 FASB Statement 5, Accounting for Contingencies, FASB ASC 450. 
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 اليت املرحلية املالية التقارير يف مالئما إفصاحا املومسي التباين هذا يكون قد. سنة كل  من ديسمرب شهر يف التربعات
 .الشهر هذا تشمل

 متطلبات إلافصاح .8

 ولكن، السنوية؛ املالية نفسها املعتمدة للبيانات هي املرحلية املالية البيانات عن اإلفصاح متطلبات عموما،
 تطبق سوف ،)م.م.م.ع( لــــ وفقا املرحلية املالية البيانات عرض مت إذا. فيها النظر إىل حتتاج املرحلية املالية البيانات

 جملس إلعالم كوسيلة  فقط املرحلية املالية البيانات عرض مت إذا ذلك، ومع. املالية تباعا للبيانات اإلفصاح متطلبات
 ميكن إلدارة ففي هذه احلالة املالية؛ والوضعية األنشطة حالة عن( املقرضني أو املقاولني، ، املتربعني حىت كبار أو) اإلدارة

 إىل يؤدي أن شأنه من هذا أن من الرغم على. اواهلوامش املتعلقة هب املالية البيانات عن الكشف عدم أن ختتار املؤسسة
 املستقلني من املراجعني يُطلب ال األحيان، من كثري  يف .املرحلية البيانات يصاحب الذي ساباتاحل مدقق تقرير تعديل
 1.)م.غ.ه.ر( يف اإلدارة قبل من إعدادها يتم اليت املرحلية املالية املعلومات على ضمان أي تقدمي

 الالحقة ألاحداثثانيا: 

 القوائم إصدار قبل ولكن امليزانية تاريخ بعد حتدث اليت املعامالت أو "األحداث بأهنا: الالحقة األحداث عرفت
  2:الالحقة األحداث من نوعان هناك. املالية

 تاريخ يف سائدة كانت  اليت الظروف إضافية حول أدلة تقدم اليت املعامالت أو األحداث من األول النوع يتكون
 النوع ويتكون (.الالحقة املعرتف هبا األحداث)املالية  القوائم إعداد عملية يف املتضمنة ذلك التقديرات يف مبا امليزانية،

التاريخ  ذلك بعد نشأت ولكن امليزانية تاريخ يف موجودة تكن اليت مل الظروف حول أدلة توفر اليت األحداث من الثاين
 (.ف هباالالحقة غري املعرت  األحداث)

 :)م.غ.ه.ر(لتناسب بيئة  عدلةامل املفاهيم هذه لشرح تستخدم ما غالبا األمثلة من نوعان هناك

جوان  30 يف سددةم غري متربع من مستحقة تعهدات مالية لديها ما )م.غ.ه.ر( المعترف بها: األحداث الالحقة .1
 املستقبل يف جيدة فرصة هناك أن املؤسسة اعتقدت مالية، صعوبات غالبا ما تكون لديه وألن املتربع من السنة،

 إمكانية عدمعن  مل تسجل املؤسسة أي مؤونة ،بالتايل املستحقات. ويدفع املالية الصعوبات يتخطى املتربع أن
( ستصدر اليت املتاحة أو املالية، القوائم إصدار قبل ولكن العام، هناية بعد) جويلية 15 يف. املستحق هلذا التحصيل

أي بعد  العام هناية بعد ظهر هذا احلدث حيث. يستطيع دفع املستحقات لن أنه يعين وهذا إفالسه، املتربعأعلن 

                                                           
1426Op. Cit, p Malvern J. Gross, Jr & al, (2005),  
250-10-ASC 855FASB   
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سيتم ترصيد مبلغ التعهدات املستحقة على  أي) الالحق احلدث هبذا سيعرتف لذلك، وفقا. املايل املركز إعداد بيان
 1(.املتربع املفلس

 حريق جراء تدمريه مت مبىن لديها املؤسسة سنستمر يف املثال أعاله، نفسغير المعترف بها:  األحداث الالحقة .2
 يتم لن. متاما يرام ما على املايل، كان املبىن املركز تاريخ بيان جوان، 30 قبل هذا التاريخ، وبتاريخ.جويلية 14 يف وقع

 عنه اإلفصاح سيتم الالحق احلدث هذا جوان. 30 يف تتأثر مل املبىن حالة بسبب أن الالحق احلدث هذا تسجيل
 .للمبىن الدفرتية القيمة على تعديل أي املالية، دون للقوائم املتممة اإليضاحات يف

 الالحقة األحداث هناك بعض تكون قد أنه على تنص )م.م.م.ع( هبا، املعرتف غري الالحقة بالنسبة لألحداث
 فإنه جيب على األحداث، هذه يف مثل. مضللة غري ال البيانات حىت تكون عنها االفصاح جيب اليت النوع هذا من

 2:يلي ما االفصاح عن املؤسسة

 احلدث؛ طبيعة 

 ميكن أن يتم ال التقدير هذا أن بيان أو املايل، أثره تقدير. 
  

                                                           
1Profit field guide, p60-for-Richard F. Larkin & Marie DiTommaso (2003), Not  
2.2-50-10-ASC 855FASB   
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 الرابع: إعداد امليزانية واملوضوعات املحاسبية الخاصة ببعض )م.غ.ه.ر( املبحث

بعد التطرق إىل القوائم املالية احملاسبية األساسية ملؤسسات القطاع الثالث، نتناول من خالل هذا املبحث عنصرا 
ال يقل أمهية عن القوائم املالية وهو كيفية إعداد امليزانيات اخلاصة هبا. وإىل جانب ذلك، نرى أنه من الضروري استعراض 

وغريها، وهذا  واإلعالميةعلى غرار النوادي واملؤسسات التعليمية والدينية  ه.ر()م.غ.املعاجلة احملاسبية املتعلقة ببعض 
 وفق املطالب التالية:

 

 أهمية امليزانيات لــ)م.غ.ه.ر(املطلب ألاول: 

 هذه حلل خطوات اختاذ إلدارةل يتسىن حىت ،حمتملة مالية مشاكل أيجدا ألي مؤسسة استباق توقع  املهم من
. استخدامها ينبغي اليت الرئيسية األداة يه اجمللس عليها ويوافق اإلدارة تعدها اليت يزانيةامل. املناسب الوقت يف شاكلامل
 وتأثريها واالقتصادية االجتماعية االجتاهاتب للتنبؤ حماولة يف سنوات لعدة للمستقبل للتخطيط فرصة أيضا يزانيةامل ثلمت

. )م.م.م.ع(حتت  املالية التقارير وبني يزانيةامل من الفعلية النتائج عن غاإلبال بني اخللط ينبغي ال. املؤسسة برامج على
  .)م.م.م.ع(متطلبات  ،كل  ليس ولكن بعض، تشمل اليت امليزانية إعداد )م.غ.ه.ر( منهجيات تعتمد ما غالبا

 اإليرادات ملعظم احملاسيب االستحقاق أساس مع يتفق أساس على امليزانية إعداد يتم قد املثال، سبيل على
 نفقات من اباعتباره االهتالكات دائما تشمل قبل )م.غ.ه.ر( ال من امليزانيات املعدة أخرى، ناحية من. والنفقات

 جيب ولكن ،)م.م.م.ع( أساس على وتلك ،امليزانية أساس على النتائج بني الفروقب اإلدارة جملس أفاجتي قد. امليزانية
 .معينة مؤسسات يف قد يكون هلا أثر اليت تاالختالفاهذه  لفهم تسعى اإلدارة أن

 املواضيع ألاساسية للميزانيةأوال:

 امليزانية وظائف  -1

ا عنها ،القادمة سنواتال أو شهرألل املؤسسة برنامج عمل ثلمت وهي ،"العمل خطة" هي امليزانية  باللغة معرب 
 الت اإلدارة كان  إذا. امليزانية إعداد من تتمكن أن قبل حمددة اأهداف ةؤسسللم يكون أن جيبأنه  يعين هذا. النقدية

 .هادف ختطيط بأي لقياما للغاية الصعب من سيكون فإنه ،بشكل عام املؤسسة جهتت أين عرفت

 لــ)م.غ.ه.ر(املطلب ألاول: أهمية امليزانيات 

 املطلب الثاني: املواضيع املحاسبية الخاصة ببعض )م.غ.ه.ر(
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 خطة هي امليزانية. النقدية الناحية من القادمة للسنة املؤسسة أهداف واقعية تسجيلهي  لميزانيةل األوىل الوظيفة
 .ي للمؤسسةملستقبلا ربنامجلل اإلدارة جملس قرارات عن نتجت للعمل مالية

 مرجعية نقطة مليزانيةا اعتبار ميكن. السنة طوال املالية األنشطة ومراقبة لرصد أداة توفري يه للميزانية الثانية الوظيفة
 هذا توفري للميزانيةحىت ميكن . من عدمها املالية أهدافه حتقق حول للمجلس مبكر إنذار مبثابة تكون أن شأهنا من

 1التالية: ربعةاأل عناصرال توفر جيب والسيطرة، املعلومات من النوع

 اإلدارة؛ لسجمقبل  من عليها املوافقة أو إعدادها تميو  بشكل دقيق، مصممة امليزانية تكون أن جيب 

 ة؛دوريالاملالية  القوائم تقابل فرتات إىل امليزانية تقسيم جيب 

 كبريةال حنرافاتاال تفسري مع ومقارنتها بامليزانية ،العام مدار على املناسب الوقت يف املالية البياناتتعد  أن جيب 
 إن وجدت؛

 إىلوامليزانية  املالية البياناتبني  املقارنة إذا أشارت مباشرة إجراءات الختاذ مستعدا اإلدارة جملس يكون أن جيب 
 .مشكلة وجود

 امليزانية إعداد خطوات -2

 اليت وثيقةال األفراد، وهذا جيعلها من موعةجمل مشرتك جهد ناجتة عن كونت أن جيب يزانية فعالة،امل تكون لكي
 ميزانية إلعداد املرور عربها جيب اليت األساسية اخلطوات وفيما يلي نستعرض .يف املؤسسة العمل أساس تشكل

 2:مدروسة

 للربامج األولويات تقييم عادةإل أساسا تكون العملية هذه :الالحقة للسنة األهداف األساسية إعداد قائمة 
 خطر التخلف يف براجمها هي وحتديث تقييم باستمرار تعيد ال املؤسسة اليت ساكنة، ليست وألن اجملتمعات. القائمة

 الركب؛ عن
 ميزانية وكذلك السابق، العام وميزانية الفعلية النفقاتللربامج املستمرة،  بالنسبة :بعناية هدف كل  تكلفة تقدير 

 للربامج بالنسبة. التكلفة هذه تقدير يف البداية بوصفها نقطة مفيدة ستكون املقدرة، الفعلية والنفقات احلايل العام
 بدقة؛ التكاليف لتقدير هذه ضروريا العمل من كبري  قدر يكون قد القائمة، على الربامج التعديالت اجلديدة أو

                                                           
1Financial Statement Notes to the FASB and IASB Jack M. Ruhl and Ola M. Smith (2013), The Accounting Entity, Relevance, and Faithful Representation: Linking  

Conceptual Frameworks, Issues in Accounting Education, Vol. 28, No. 4, p1016 
222-Cit, P11Op. , Gregory S. Allison & others (2009)  
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 جيب إجراء  للدخل، الرئيسي املصدر اجلمهور أو األعضاء من التربعاتعندما تكون  :المتوقعة اإليرادات تقدير
 املالية األوراق سوق تكون أو البطالة مرتفعا عندما يكون معدل. اجملتمع يف املتوقع االقتصادي للمناخ متأنية دراسة

 براجمها؛ بيع يف جناحها مدى على الدخل يعتمد مقدار أخرى، يف مؤسسات .املسامهات زيادة يتوقع ال منخفضة،
 التكاليف تتجاوز ما عادة املرحلة من العملية، هذه يف: تحقيق األهداف بتكاليف المتوقعة اإليرادات مقارنة 

 الدخل حتصيل ميكن وأين التكاليف املتوقعة، ختفيض هل ميكن أمهية؟، األكثر لذلك، ماهي الربامج. الدخل
 خطة ألهنا املرحلة اليت حتدد فيها خطوة أهم املتوقعة واملصاريف اإليرادات بني التوفيق عملية اإلضايف؟ رمبا تعترب

 املداخيل أو قد تقلل املؤسسة يف تقدير. والنفقات يف مبالغ اإليرادات النظر جدا املهم ومن ،املقبل الربنامج للعام
 هناك سيكون ،٪10 بنسبة الدخل تقدير يف واملبالغة ،٪15 بنسبة تقليل تقدير النفقات مت إذا . مثال،هاتبالغ في

 العام هناية قبل كبرية  ورطة يف أهنا املرجح من فإنه كافية،  احتياطيات وإذا مل يكن للمؤسسة ،٪25 قدره عجز
 بسرعة، إضافية على موارد للحصول ضئيل احتمال لديها أو قليلة، نقدية احتياطيات للمؤسسة كان  إذا .اجلاري
 *1امليزانية؛ يف واقعي أمان هامش تبين أن فيجب

 للمصادقة عليها املناسبة اهليئة إىل املقرتحة النهائية امليزانية تقدمي اخلطوة األخرية تتمثل يف :النهائية الميزانية تقديم .
 إجراء جمرد هذا يكون أن ينبغي ال .معظمهم على األقل أو أعضائه بكامل جملس اإلدارة هذه اهليئة تكون قد

 .املوضوعة واملصادق عليها من طرف هذه اهليئة العمل خبطة األشخاص يلتزم مجيع أن جيب ولكن شكلي،
 امليزانية إعداد عن املسؤولية -3

 مؤهل شخص أكثر الصندوق أمني يكون قد. يف كل مؤسسة القراراتاختاذ سياسة  على ينطوي امليزانية إعداد
 تتكون أن جيب السبب، هلذا. املصريية للمؤسسة القرارات الذي يتخذ الشخص ليس عادة هولكن األرقام، مع للتعامل

 عنيي أو لجنة،ال ميثل هذه نفسه لساجمل أن عادة يعين هذا. السياسية القرارات عن املسؤولني األشخاص من امليزانية جلنة
 على احلرص جيب ولكن اللجنة، هذه يف عضوا الصندوق أمني يكون ينبغي أن. اإلدارة جملس أعضاء من فرعية جلنة
  2.العملية على يسيطر أال

 تفويضها ميكن ال األنشطة ملختلف اإليرادات وتقديرات املفصلة التقديرية التكلفة دراسات أن يعين ال هذا
 .اإلدارة جملس مستوى على تتم أن جيب النسبية واألولوية األهداف هي ما بشأن النهائية القرارات لكن للموظفني؛

                                                           

 لى: هناك تفصيل واسع فيما خيص مستويات االحتياطات الواجب اختاذها ملواجهة العجز الناتج عز زيادة النفقات عن اإليرادات. يرجى االطالع ع * 
Malvern J. Gross, Jr & al, (2005), Op. Cit, P400-405 

11019, –anizations, Economics, Management, and Financial Markets Volume 6(1), 2011, pp. 1012Profit Org-Grzegorz Michalski (2014), Intrinsic Liquidity Value for Non 
ISSN 1842-3191, p1012 

2, Virginia, USA, p2Budgeting: A Guide for Small Nonprofit OrganizationsThe Virginia Society of Certified Public Accountant (2011),   
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 ستأخذ على القرارات من العديد أن يبدو ال قد األوىل، للوهلة. مستقلة خاصة مدرسة املثال سبيل على لنأخذ
. اروتيني بسيطا كونيس امليزانية إعداد أن يبدو قد لذلك ،فقط لتعليما هو املدرسة من الغرض. اإلدارة جملس مستوى

من بني هذه القرارات . بالدرجة األوىلثر على النفقات ؤ ، واليت ستهبا القيام يتعني اليت القرارات من العديد هناك ولكن
 جند ما يلي:

 الكمبيوتر؟ تعليم علوم يف للمساعدة تطورا أكثر معدات شراء جيب هل 

 ؟معينة صفوفل األجنبية اللغة مدرس توظيف جيب هل 

  العلمية؟ الدورات على أكثر الرتكيز جيبهل 

 املوظفني؟ مستوى لرفع القادمة السنة يف رواتبال املدرسة ترفع أن جيب هل 

 ؟ التربعات جلمع مع وكالة خمتصة التعاقد جيب هل 

 الدراسية؟ الرسوم زيادة هل جيب  

 لتقدمي املوظفني على يعتمد هذا األخريأن  فيه شك ال اجمللس، ومما تواجه وغريها األسئلة من هذه الكثري
 املسؤولية وهذه ،سياسة ومسؤولية متثل امليزانيةفاملؤسسة،  سياسة عن املسؤول هو اجمللس ولكن توصيات لإلجابة عنها،

 .تفويضها ميكن ال

 والفصلية الشهرية امليزانيات -4

 أساس على املعدة املرحلية املالية البياناتب تهامقارن ميكن أجزاء إىل هاتقسيم جيب سنوية،ال يزانيةامل إعداد بعد
 الناجتة املبالغ تبني مث ،عشر اثىن على امليزانية إمجايل قسمة طريق عن بذلك تقوم املؤسسات بعض. سنوي ربع أو شهري

 أي إجراء عدم من أفضلا أهن حني يف. الفعلية الشهرية واملصاريف اإليراداتب تهمقارن يتم ما وهو شهرية، كميزانية
 على موحد أساس على نفقاتال أو املداخيل حتدث ال عندما مضللة نتائج إىل هذه الطريقة تؤدي أن ميكن مقارنة،

 ، توضح هذا املعىن: صغرية كنيسة، وهي لالتالية ةختصر امليزانية امل. عادة احلال هو كما  العام، مدار

 ($مثال عن ميزانية فصلية ) :6-1الجدول رقم 

 مارس 31هناية الفصل )ثالثة أشهر( يف  
 الفعلية 4 ÷ امليزانية السنوية امليزانية السنوية 

 35,000 30,000 120,000 املسامهات

 (30,000) (30,000) (120,000) النفقات-

 5,000 -- -- الفائض

 ,Malvern J. Gross, Jr & al, (2005), Financial and Accounting Guide for Not-for-Profit Organizations, John Wiley & Sons, Inc. USA املصدر:

7th edition, p401 
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 شهرا عشر ثيناإل هناية يف فائض هلا يكون سوف الكنيسة أن هو استخالصه ميكن الذي املنطقي االستنتاج
 جهود قد تتلكئ املؤسسة عن االستنتاج، هذا على االعتماد مت إذا. ($5000 الفصلية الزيادة مرات أربع) $20,000 وايلحب

حسب  ،كان  إذا فادحا خطأ سيكون وهذا. املستلمة بعد، ورمبا تتساهل يف املشرتيات غري ات ووعود املنحتعهدال مجع
 شهريةال ميزانيةللميكن . الفعلية $35,000 من بدال األول الربع يف $40,000 ات، جيب جتميعتعهدال لتجميع العادي النمط

 .اإعداده يف كبرية  رعاية تُعط   مل ما مضللة استنتاجات تؤدي إىل أن فصليةال أو

 سنوية ربع أو شهرية لفترات سنوية ميزانية تخصيص 
 والنفقات الفعلية اإليرادات حتليل ي: أوال،ه أقصر فرتاتل سنويةال يزانيةامل لتخصيص الطرق وأسهل أفضل من

نرجع إىل املثال  لتوضيح،ل .املاضي العام يف الفعلية النفقات على بناء العام هذا ميزانية ختصيص وثانيا: السابقة، للسنة
 ميكن. العام هذا $120,000 يكون أن املتوقع من ولكن ،$100,000 كان  املاضي العام يف الكنيسة دخل أن فرتضالسابق ون

  :التايل النحو على اجلديد للعام ميزانية إعداد

 مثال عن ميزانية فصلية )املبالغ بالدوالر( :7-1 الجدول رقم

 امليزانية اجلديدة ٪ الفعلية للسنة السابقةامليزانية  
    املداخيل:

 36,000 ٪30 30,000 الربع األول

 30,000 ٪25 25,000 الربع الثاين

 30,000 ٪25 25,000 الربع الثالث

 24,000 ٪20 20,000 الربع الرابع

 100,000 100٪ 120,000 

 املصدر:

Malvern J. Gross, Jr & al, (2005), Financial and Accounting Guide for Not-for-Profit Organizations, John Wiley & Sons, Inc. USA, 

7th edition, p402 

 هذا كان  إذا. السابقة للسنة النمط نفسب ستستلم $20,000 من الدخل يف الزيادة أن افرتضنا ،املثال هذا يف
 $10,000 هبة مببلغ أن املتوقع من كان  إذا املثال، سبيل على. املتوقعة إليراداتا تعديل يتم أن جيب صحيح، غري االفرتاض
 إىل للوصولاملتبعة  ساباتستكون احل ؛املاضي العام إيرادات منط نفسب $10,000 وأخرى مببلغ األول، الربع يف ستستلم

 :أدناه مبني هو كما  ما، نوعا ةخمتلف ديدةاجل يزانيةامل

 مثال عن ميزانية فصلية )املبالغ بالدوالر(: 8-1 الجدول رقم

 امليزانية اإلمجالية اهلبات اخلاصة اجلديدة عدا اهلبات اخلاصةامليزانية  ٪ الفعلية للسنة سامليزانية  
 43,000 10,000 36,000 ٪30 30,000 الربع األول

 27,500 -- 30,000 ٪25 25,000 الربع الثاين



 مدخل للتعريف بمؤسسات القطاع الثالث والبيانات املالية ألاساسية لها .......الفصل ألاول..... 

 
  64  

 

 27,500 -- 30,000 ٪25 25,000 الربع الثالث

 22,000 -- 24,000 ٪20 20,000 الربع الرابع

 100,000 100٪ 120,000 10,000 120,000 

  املصدر:
Richard F. Larkin & Marie DiTommaso (2003), Not-for-Profit field guide, John Wiley & Sons, Inc. USA, p255 

 أن الواضح من فسيكون ،$43,000 قدرها مبيزانية قارنةبامل األول فقط الربع هناية يف $ 35,000 دخل مت حتصيل إذا
 .العام هلذا ميزانيتها تلبية عن قاصرة وإال ستكون مسامهاهتا، لزيادة املناسبة اخلطوات اختاذعلى الكنيسة البدء ب

 من العديد يف. اتساقا أكثر مبعدل الظهور إىل نفقاتال متيل عموما،. الطريقة بنفس النفقات مع التعامل يتم أن جيب
 اليت األشياء على اإلنفاق زيادة السهل من ألنه ،الدخل جانب من أمهية أكثر هو امليزانية النفقات يف جانب ،الطرق

من أجل  الفعلية النفقات مع بانتظام امليزانية مقارنة مت إذا. إضافية مسامهات عمج من امليزانية يف مدرجة تكن مل
 .امليزانية يف الواردة غري النفقات على للرتكيز فعالة أداة كونت أن ميكن الحنرافات،حتديد ا

 النفقات ميزانية مثال توضيحي عن  
 للغاية حذرة كونت أن جيب اليت املؤسسة على اجيد مثاال ، وهو ناد  رياضي،   The Valley Country Clubنادييعترب 
 وليس الثابتة األصول ذههب أمواله كل  وترتبط ولف،غلل وملعب كبري  مبىن لناديل. ونفقاهتا ملداخيلها يزانيةعند إعداد م

 يدرك فإنه التالية، للسنة امليزانية يف إعداد اجمللس بدأي عندما خريف، كل  لذلك، وفقا. العجز لتغطية ينقد فائض هناك
 خطط على للعمل للميزانية لجنةك  بأكمله اجمللس يعمل جدا، ةمهممبا أن امليزانية . عجز أي حتمل يستطيع ال أنه

 1.املقبلة لسنةا

 الفعلية النفقات تتضمن هذه العمل ورقة. قبل االجتماع عمل ورقة ،الصندوق أمني مبساعدة النادي، مديريعد 
  *.احلايل العام وميزانية العام، هلذا النهائية املبالغ تقدير اآلن، حىت احلايل للعام

 للمجلس يتسىن حىت الرئيسية، وظيفةال حسب جتميعها مت نفقاتال أن أوال الحظن هذه، العمل ورقة يف النظرب
واملواد  اللوازم، اتب،و الر  :نوعال حسب النفقات قائمة هو عرض بديلال عرضال. النادي أنشطة على االهتمام يركز أن

 لتحديد نشاط كل  تكلفة معرفة إىل حاجة هناك. الرئيسية األنشطة من نشاط كل  ال يبني تكلفة هذا ولكن ،الغذائية..
  فيها. خسارة أو حيقق رحبا النادي كان  إذا ما

 ،عنصر كل  بعد نظر اجمللس يف. النهائي واملبلغ األقصى احلد األدىن، احلد: املقرتحة للميزانية أعمدة ثالثة هناك
. النهائي امليزانية مبلغ لتثبيت بدايةال يف حماولة أي تبذل مل. مناسبة هناأل األقصى واحلد األدىن احلد من كل  بتسجيل يقوم

                                                           
1-Profit GAAP: Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles for Not-for-Richard F. Larkin & Marie DiTommaso (2011), Not 

for-Profit Organizations, Op. Cit, P255 & Malvern J. Gross, Jr & al, (2005), Op. Cit, p405 

 النفقات للنادييبني ورقة العمل مليزانية  14 امللحق رقم: * 
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 وضع من نهكِّ ميُ  وضع يف اجمللس أصبح احملتمل، لدخلل ويلاأل ستعراضاال مت أن بعدو  ،العناصر مجيع يف النظر بعدف
 .األحكام

أقسام  ىلإ امليزانية تقسيم هي التالية اخلطوة العام، هلذا النهائية األرقام تبنياليت  العمل ورقة االنتهاء من عرض بعد
 يتم احلالة، هذه يف. مومسية ومداخيل النوادي تكون مصاريف ،املنظمات من العديد مع احلال هو كما.  شهرية فرعية

 اليت بالطريقة وذلك احلايل، لعاما منط نفسب تظهر سوف النفقات أن افرتاض على شهرية أقسام إىل امليزانية تقسيم
 .أعاله نوقشت

 املناسب الوقت في املرحلية البيانات -5

 الفعلية النتائج مع السنة مدار على مقارنتها يتم مل إذا ذكرتُ  قيمة أي بعناية دروسةامل لميزانيةل كونلن ي سوف
 *.املناسب الوقت يف املرحلية املالية البيانات إعداد جيبه أن يعين هذا. للعمليات

 حدوث قبل هحتمل ميكن املؤسسة الذي ميزانية نع االحنراف مدى على يعتمد هذا املناسب؟ الوقتذا يقصد بما
 الوقت يف بوضعيتها املالية جهلها حتمل أي مؤسسة ستطيعت ال جدا، امنخفض النقدي الرصيد كان  إذا. وخيمة عواقب

 هناية من يوما عشرين غضون يف ةالفصلي أو ةالشهري ةاملالي اتالبيان إعداد على قادرة غري املؤسسة كانت  إذا. املناسب
  1.القرارات صانعي قبل من اتلقيه يتم الذي الوقت يف معلوماتلل معىن الف ،الدورة

 الميزانيات مقارنة أهمية  
 املؤقتة األرقام مقارنة ميكن ال. الزمن من فرتةال ولنفس امليزانية، أيضا ةالداخلي ةاملالي اتالبيان تظهر أن جيب

 ميكن. معدة على أساس فصلي أيضا امليزانية تكون أن جيبلذلك . بسهولة سنة كاملة ملدة امليزانية أرقام لفصل ما مع
 ذلك، ومع. مفيدا ذلك كان  إذا ةاحلالي كاملةال سنةال يزانيةمو  الفرتة لنفس املاضي العام يف الفعلية األرقام إظهار أيضا
 *.املقدمة لمعلوماتل القارئ فهممن  ،أن تساعد من بدال نتقص،ت أن اشأهن من املعلومات كثرة  فإن

 صغري فائض وجود من بدال. للفرتتني النادي أنشطة حول املعلومات من كبريا  قدرا القارئ يعطي املايل البيان هذا
 حبوايل عجز هناك كانأشهر، ستة ملدة $7,500 من فائض وجود من وبدال ،$6,240 قدره عجز هناك كان،جوان شهريف 

 رؤية السهل من جيعل العرض من النوع هذا. امليزانية من االحنرافات هذه إزاء قلقا دارةاإل جملس يكون أن جيب $.5,000

                                                           

 .املالية من الفصل األول للقوائم أخرى يف مبحث قضايا املرحلية التقارير حول إعداداملناقشة  يرجى الرجوع إىل * 
1, p949Hill, 2011)-(McGraw -J. Wild, et. al (2011), Fundamental Accounting Principles 20th ed.   

 الضوء لتسليط امليزانية مقارنات مع الستة األوىل، واألشهر جوان شهر من لكل The Valley Country Club والنفقات لنادي اإليرادات بيان يظهر 15امللحق رقم:  * 
 .امليزانية يف االحنرافات على
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 جيب اليت اإلجراءات لتحديد أسباهبا استكشاف وميكن ،بسرعةو  بدقة حتديدها ميكن السلبية االحنرافات ؛االحنرافات
 .تكرارها ومنع آثارها تدراكل اختاذها

 الشهرية األرقام. البيان هذا علىاحلالية، حىت تاريخ البيان، مبينة  والسنة احلايل الشهر كالًّ من أرقام  أن الحظن
 يزانيةم مقارنات تكون ما غالبا. أشهر ستةال أرقام من معرفتها ميكن ال واليت ،احلدوثهو بصدد  امل اليةح صورة تعطي
 طفيفةال تقلباتإمكانية تعويض ال بسبب ، وهذاالشهرية املقارنات من كشفا للمعلومات  أكثراحلايل  تاريخال حىت العام

، حيث ال ميكن واحد شهر يف ما عانو  كبرية  تكون أن ميكن ، واليتأشهرعدة  مدى على والنفقات اإليرادات يف
 .تعويضها

 البديل العرض 
 إظهار كعرض بديل، ميكن  .السابق البيان يف النادي بشكل إمجايل طعماملتعلقة مب والنفقات املداخيل مت عرض

 ويصبح البيان كالتايل:. طعمات املتعلقة باملعمليال يف النظر قبل للنادي الدخل صايف

 البديل ألاول لنفقات ومداخيل النادي )املبالغ بالدوالر(العرض : 9-1 الجدول رقم

 120,050 املداخيل )باستثناء املتعلقة باملطعم(

 147,560 النفقات )باستثناء املتعلقة باملطعم(

 (27,510) زيادة النفقات على املداخيل )باستثناء املتعلقة باملطعم(

  :املطعم

 168,500 املداخيل اإلمجالية

 (145,650) النفقات

 22,850 املداخيل الصافية

 (4,660) زيادة النفقات على املداخيل

 Richard F. Larkin & Marie DiTommaso (2003), Not-for-Profit field guide, John Wiley & Sons, Inc. USA, p256 املصدر:

 ويصبح البيان كالتايل: . اإليرادات قسم يف ورمبا البيانات، يف فقط طعمامل دخل صايف ظهارإ هو اآلخر االحتمال

 العرض البديل الثاني لنفقات ومداخيل النادي )املبالغ بالدوالر(: 10-1 الجدول رقم

 120,050 املداخيل )باستثناء املتعلقة باملطعم(

 22,850 للمطعم املداخيل الصافية

 142,900 املداخيل اإلمجالية

 (147,650) )باستثناء املتعلقة باملطعم( النفقات

 22,850 املداخيل الصافية

 (4,660) زيادة النفقات على املداخيل

 Richard F. Larkin & Marie DiTommaso (2003), Not-for-Profit field guide, John Wiley & Sons, Inc. USA, p259 املصدر:
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 .املطعم أنشطة أمهية إبراز على يعتمد األنسب العرضكال من العرضني البديلني مقبول، ولكن 

 المتغيرة الميزانية 
 هو اتالنشاط حجم بتزايد التكاليف تزيد عندما امليزانية إعداد يف ستخدمي ما كثريا  الذي سلوبالتقنية أو األ

 ميزانيةمع  والعالقة ،(14امللحق:) للنفقات النهائية امليزانيةتكون  املثال، سبيل على .باملداخيل امليزانية تكاليف ربط
 :التايل النحو على املطعم لعمليات إليراداتا

 ربط تكاليف امليزانية بمداخيل النادي )املبالغ بالدوالر(: 11-1 الجدول رقم

 ٪ النسبة من الدخل املبالغ 

 100 290,000 املداخيل 

 45 130,000 املواد الغذائية واملشروبات

   الرواتب واألجور:

 17 50,000 املطبخ

 11 32,000 غرفة املعيشة

 6 16,000 النادل

 6 18,000 اللوازم، الصيانة واإلصالحات

 246,000 85 

 ,Malvern J. Gross, Jr & al, (2005), Financial and Accounting Guide for Not-for-Profit Organizations, John Wiley & Sons, Inc. USA املصدر:

7th edition, p407 

 كل  اجلديدة امليزانية أرقام إعداد يتم ببساطة الدخل، زيادة مع متناسب بشكل تزيد التكاليف كل  تكان  وإذا
 لفرتة طعمامل لنشاط امليزانية مقارنة تكون ،(15 امللحق)أشهر  الستة أرقام باستخدام. الفعلي الدخل أساس على شهر
 على الشكل التايل: أشهر الستة

 الفعلي )املبالغ بالدوالر( الدخل أساس على شهر  كل النادي ميزانية :12-1 الجدول رقم

 االحنرافات من امليزانية املتغرية امليزانية املتغرية امليزانية الفعلية 
 (11,500) *180,000 168,500 املداخيل

 (2,425) **143,225 145,650 النفقات اإلمجالية

 (13,925) 36,775 22,850 الصايف

 امليزانية األصلية ملدة ستة أشهر* 
 من الدخل الفعلي للستة أشهر، اعتمادا على العالقة بني ميزانية النفقات والدخل كما هو مبني أعاله. 85٪ **

 ,Malvern J. Gross, Jr & al, (2005), Financial and Accounting Guide for Not-for-Profit Organizations, John Wiley & Sons, Inc. USA املصدر:

7th edition, p408 
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 يزانيةامل من غري مالئم ااحنراف أظهرت( 15 امللحق)األصلية  امليزانية مقارنة أن حني يف أنه هي هنا اهلامة املالحظة
 امليزانية كانت  إذا $.13,925 بكثري، أعلى هو األخرية امليزانية هذه الناتج عن املالئم غري االحنراف فقط، $4,150مببلغ 

 املتغرية للنفقات؛ يزانيةامل يف فقط ظهرتُ  املالية البيانات .كافية  بعناية التكاليف يتم تتبع ملهذا يعين أنه  دقيقة، تغريةامل
 أو الصندوق أمني يتوجب على شهر كلألنه يف   صعوبة أكثر امليزانية من النوع هذا. األصلية امليزانية لن يتم استخدام

. وضوحا أكثربشكل  امليزانية مقارنة إجراء ذلك بعد ميكن. الفعلي الدخل أساس على إعادة حساب النفقات اسباحمل
  .املطعم نشاط نتائج على حلكما اإلدارة جملس على جدا الصعب من سيكون ،ذلكل اخالف

  الميزانية عن االنحرافاتالتقرير السردي حول 
 رأى إذا(. 15 امللحق) املرحلية املالية على البيانات تظهر مل( 14 امللحق) امليزانية يف املعروضة التفاصيل من الكثري

يضيع  عدم املبالغة حىت ال ينبغيولكن . التفاصيل من قدر أكرب لتوفري دعم جداول إعداد ميكن مناسبا، ذلك اجمللس
 1.استخدامها يتم لن اليت التفاصيلالوقت والتكاليف يف إعداد 

 يعاد أن ينبغي مث. امللخص التقرير هذا إلعداد الشخص املؤهل ،مثال النادي السابق يف النادي، مدير كوني رمبا
 ،الكربى الحنرافاتا أسباب فقط التقرير يناقش أن . كما جيبجمللسا اجتماع قبل الصندوق أمني قبل من فيه النظر

 .فورا البيان أثارها اليت األسئلة على الرد يتم حىت املالية لبياناتويكون مصاحبا ل

 هذا كوني أن ميكن .امليزانية من النفقات احنرافات لتفسريمن التقارير  موجز نوع التقرير التايل هو مثال عن 
 .األصلية امليزانية عن حنرافاتيفسر اال أنه املهم ،رمسي غري التقارير من النوع

                                                           
1Op. Cit, P950 J. Wild, et. al (2011),  
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 Richard F. Larkin & Marie DiTommaso (2003), Not-for-Profit GAAP: Interpretation and Application of Generally Accepted: املصدر

Accounting Principles for Not-for-Profit Organizations, John Wiley & Sons, Inc. USA, p261 & Malvern J. Gross, Jr & al, (2005), Financial 

and Accounting Guide for Not-for-Profit Organizations, John Wiley & Sons, Inc. USA, 7th edition, p412 

  والخطة التوضيحية الخماس ي خططثانيا: امل 

  الرئيس ي الخماس ي خططملا -1

 من أبعد إىل التخطيط تقنيات يف هذا اجلزء نتطرق إىل .احلايل للعام امليزانية إعداد تقنيات حول مناقشاتنا تركزت قبل هذا اجلزء
 غري هو ما من خالهلا جتنب واليت ميكن للمؤسسة فعالية، األكثر من بني الطرق .امليزانيات معظم تظهرها اليت شهرا عشر االثين فرتة

 إىل يتطلع على أن اجمللس إجبار هو اخلماسية اخلطة هذه من الغرض. مخاسي رئيسي ملخطط والتحديث الدوري اإلعداد هي متوقع،
 .املسطرة وحىت األهداف املشاكل، ويستبق األمام

 اجمللس ويدفع يبادر الذي الصندوق الشخص أمني يكون أن ميكن. كبريا  جهدا يتطلب اخلماسي املخطط تطوير
جيب  فعالة، تكون أي عملية حىت سابق، وقت يف نوقش كما.  مبفرده يعده أن ميكن ال ولكن اخلطة، هذه وضع حنو

 هذه اخلطة تشمل اإلجراءات. املوارد وختصيص املؤسسة برنامج تشمل عمل خطة وضع أن يتعاون كل الطاقم على
 1املقرتحة التالية:

                                                           
1975-P970Op. Cit, J. Wild, et. al (2011),   

 حول الانحرافات عن امليزانية Valley Country Clubمثال عن تقرير سردي معد من طرف مدير نادي 

 تقرير مدير النادي إلى مجلس إلادارة

 2015انحرافات النفقات من امليزانية، جوان 

 $(2,650) المساحات الخضراء والملعب صيانة
 بإعادة هتيئة ألزمنا املالئمة؛ كل هذا غري الرتبة ظروف ما، باإلضافة إىل حد إىل نيممطر  وماي أفريل شهرا كان  تذكرون، كما

 بالرش الري لنظام املتوقعة غري اإلصالحات بعض أيضا لدينا وكان. $(1,850)د هلا ميزانية عِ نُ  اليت ملو  ،امللعب من ٪25 حوايل
 .السنوية امليزانية جتاوز يتم لن أنه من واثق فقط، وأنا $1,650 مببلغ امليزانية جتاوزنا اآلن، حىت أشهر 6 ملدة $(.1500)

 $(450) النادي صيانة مبنى
 هذا حىت ذلك إجناز نستطع مل األمطار بسبب ولكن ماي، يف شهر النادي أن نشرع يف أشغال طالء مبىن املقرر من كان

 .امليزانية ظل يف $900 هي هذا التاريخ حىت السنة نفقات. الشهر
 $(3,500) الغولف أنشطة

بلغت نفقات هذه البطولة . جدد أعضاء استقطاب هبدف مفتوحة للغولف بطولة إعالن اجمللس قرر ،امليزانية على املوافقة بعد
 .لالنضمام للنادي جديدا طلبا 13 العضوية جلنة تلقت ،اآلن وحىت $.2,850 باإلضافة إىل اجلوائز
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 األهداف تحديد 
 يف املؤسسة أهدافبتحديد  مستقل بشكلاملخطط اخلماسي  إعداد جلنة أعضاء من عضوبعد أن يقوم كل 

 ،األعضاء بني مبدئي اتفاق هناك يكون ال قد. مشرتك بشكل األهداف هذه وتناقش اللجنة جتتمع أن ينبغي املستقبل،
مل تصل  إذا. األعضاء مجيع يتفق عليها األهداف من حزمة لوضع حماولة يف املناقشات متديد ينبغي لزم األمر، وإذا

 . لالستشارة اجمللس إىل عودت أن جيب طويلة، مناقشات بعد اللجنة إىل اتفاق

 التكاليف تقدير 
 الطريقة تفاصيلاليت جتهلها املؤسسة عن  األمور املستقبلية من الكثري هناك هألن املرحلة أصعب من سابقتها ههذ

 املتوقعة باملبالغ التكاليفربط  بعد. اللجنة قبل من يتم تقدير أفضل نإ ذلك، ومع. هدف كل  إجناز هبا سيتم اليت
. الواجب حتصيلها ليخادامل مبلغ عرفةمل كل التكاليف  مجع هي التالية اخلطوة فإن سنوات، خلمسة هدف كلل املرتبطة

 يف ألنه ،مهم أمر وهذا. األهداف هذه متويل هبا سيتم للطريقة اليت حقيقي اعتبار أي إعطاء تممل ي النقطة، هذه حىت
 1ا.إليه للوصول وسيلة عن بحثال مث أوال، أهدافها حتدد أن املؤسسة على املدى طويل التخطيط

 للدخل يطخطالت 
ه خالل أن املمكن ومن. بدوت كما  صعبة ليست عادة هياملداخيل  رفع سيتم كيف  لتحديد النهائية اخلطوة هذه

تتحصل  رمبا أو ،التعاقد مع مؤسسة خريية خاصة سيتم رمبا ؛للدخل جديدة مصادر ظهور سيااخلم املخطط هذا
 اجملتمع خلدمة إال الوجود يف احلق هلا ليس املؤسسة أن هو املهم الشيء. ، وغريهااملال رأس ترفع املؤسسة على مسامهات

 لتحقيق الكايف الدعم على احلصول على قادرة تكون أن جيب العصر، مواكبة املؤسسة أرادت إذا. األعضاء مصاحل أو
  2.الدعم لتربير الكفاية فيه مبا مهمة ليست هاأهداف أن على واضح دليل هذا ذلك، حيدث مل إذا أهدافها؛

 التوضيحية الرئيسية الخطة -2

 ينبغيو . ملستقبل املؤسسة التخطيط يف اجمللس توجه أن ينبغي اليت الرئيسية اخلطة هي برمتها العملية هذه نتيجة
 .نطاقها وتوسيع هاتحديثل األقل سنتني على أو سنة كل  مرةاخلطة  هذهمراجعة 

                                                           
1New Jersy, USA, p53(2003), not for profit budgeting and financial management, John Willey & Sons, Inc,  Edward J. McMillan  

2Sons, Inc., Hoboken, ey & Profit Accounting, Formation, and Reporting, Published by John Wil-for-Laurence Scot (2010), The Simplified Guide to Not 

New Jersey, p78 
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 األفراد ملساعدة أنشئ هذا املركز. البشرية املوارد تنميةل ملركز بسيطة رئيسية خطةعن  مثاال يعرض 16امللحق رقم:  
القائمني  الفنيني املوظفني على املركز حيتوي كما.  الدراسة جمموعات يف التفاعل خالل من يف تطوير قدراهتم وتنميتها

 .مستأجر مبىن يف تتم واليت الربامج، وإدارة تنظيمعلى 

بل  ،(اخل واللوازم، اإلجيار، الرواتب،) نوعال حسب املستقبلية لنفقاتل اإلشارة مل تتم ،اخلطة هذه يف أنه الحظن
 . األهداف بعض لتعزيز فقط هذه النفقات يدفع ملركزألن ا مهم التمييز هذا. املؤسسة أهداف حيث من متت

املصاريف  خصم مث ومن الدخل إظهارب بدأي مل املخطط هذا شكل أن اليت مت تسجيلها هي خرىاأل الحظةامل
هذه  على املؤسسة توافق أن بعد و أوال، األهداف ذكر مت ذلك، من بدال. التقليدي نهجاملكما هو احلال يف 

 ودفع األموال جلمع مل تُوج د املؤسسة وهذا راجع لكون هذه. الالزم الدخل زيادة كيفية  على العملب بدأت األهداف،
 .معينة أهداف لتحقيق وإمنا ،النفقات

 عام، كل  يف. عام بشكل باستثناء النفقاتو  الدخل مبالغ بني التوازن لتحقيق اخلطة هذه يف حماولة أي تبذل مل
 كبري  عدد هناك ،الدخل رفع لكيفية ختمني أفضل حقق اجمللس أن حني يف أنهيدل على  هذا. إليه شارم فائض هناك

 سية،ااخلم اخلطة هذه حتديث يتم سنة، كل  مرور مع. سنوات مخس ملدة امليزانية مع العمل عند األمور اجملهولة من
 عتزمي اليت اخلطط وضع اإلدارة جملس أن هو املهم الشيء. وضوحا أكثر ،التكاليف وكذلك ،الدخل مصادرتصبح 

 .اخلطط هذه مثل متويل اآلن توقعي وكيف املستقبل، يف هبا القيام

 ذلك، ومع. املؤسسة شؤون إدارة يف للمجلس بالنسبة للغاية وفعالة مهمة أداة امليزانية كونت أن ميكنكخالصة   
 أن ينبغي تغري،تاألولويات  وألن. بعناية وغاياهتا أهدافها حتديد على املؤسسة جيب ،معىن ذات ميزانية إعداد أجل من

 النتائج مع تهامقارن جيب امليزانية،مباشرة بعد إعداد . يهاعل واملصادقة امليزانية إعداد عملية يف كل الطاقم اإلداري  شاركي
 جملس على جيب األمهية، من القدر بنفس. احملتملة االحنرافات حتديد لضمان العام مدار على املناسب الوقت يف الفعلية
ألي مؤسسة  سليمال ايلامل يكلاهل يعتمد. أي مشكل اكتشاف حالة يف يةفور  تصحيحية إجراءات تخذي أن اإلدارة

مناسبة لالحنرافات  تصحيحية إجراءات الختاذ اجمللس واستعداد املناسب، الوقت يف تقارير نظام مدروسة، ميزانية على
 .احملتملة

 )م.غ.ه.ر(املطلب الثاني: املواضيع املحاسبية الخاصة ببعض 

. )م.غ.ه.ر( خمتلف من حمددة أنواع عدة من املتخصصة والتقارير احملاسبية املشاكل بعض املطلب هذا يناقش
 .املؤسسات هلذه الفريدة احملاسبية املشاكل حيددكما 



 مدخل للتعريف بمؤسسات القطاع الثالث والبيانات املالية ألاساسية لها .......الفصل ألاول..... 

 
  72  

 

 ، النوادي ومنظمات ألاداء الفنياملهنية الجمعياتأوال: 

 املهنية الجمعيات -1

 أو ديين غرض لغري واليت مت تأسيسها ،العضوية اليت تعتمد على املنظماتهي تلك  املهنية واجلمعيات املنظمات
 الرئيسية املداخيل صادرم. ذلك شابه وما التجارية، االحتادات األكادميية،و  التجارية اجلمعيات تضم وهي. اجتماعي

 .املنظمة منشورات يف االشرتاكاتو  التجارية، املعارض من اإليرادات لعضوية،ا رسوم أو املستحقات هي املنظمات هلذه

 وظيفي أساس على التقارير 
 املقدمة من طرف املنظمة اخلدمات بأن ونمقتنع أن األعضاء طاملا املهنية واجلمعيات املنظمات تستمر أن ميكن

 يعين وهذا. أمواهلم فائدة رؤية عضاءاأل على جيبمبعىن أنه  يدفعوهنا دوريا؛ اليت املستحقات من وغريها الرسوم ربرت
 األهن التواصل يف فعالية الطرق أكثر من واحدة هي الفنية التقارير. أعضائها مع للتواصل حقيقيةماسة و  حاجة للمنظمة

 .الربامج هذه من كل  تكلفة عن إلبالغا ذلك وبعد املنظمة، برامج تحديدب جملس اإلدارة تلزم

املالحظات  يف عنها اإلبالغ يتعني اليتو  ،الوظيفة حسب النفقات بتفصيل تسمح )م.م.م.ع( أن من الرغم على
 عرض املنظرون فضلي ،(األساسية املالية القوائميف الطبيعي  التصنيف حسب النفقات تبني مع) على القوائم املالية

 املعلومات ظهرتُ  أن ميكن. القراء قبل من أكرب بسهولة مالحظتها أين ميكن الرئيسي املايل البيان يف وظيفيةال املصاريف
 1.ذلك يفاملنظمة  رغبت إذا املالحظات يف( وغريها السفر، ،اتاإلجيار  الرواتب،) الطبيعي تصنيفال طريق عن

 المجموعات أو األقسام عن اإلبالغ 
 احمللية الوحدات من غريها أو جمموعات منفصلة، اأقسام واإلقليمية الوطنية ،املهنية اجلمعيات من العديد تضع

 الرغم على مستقل، بشكل تعمل ما غالبا الوحدات هذه. التخصصات بعض يف أو معينة جغرافية مناطق يف تعمل اليت
 القانونية املسؤولية الرئيسية املنظمة إدارة لس، يكون جملعادة. الرئيسية املنظمة من جزء القانونية الناحية من أهنا من

 هلذه املالية الشؤون عن ينبغي اإلبالغ هل: يطرح هو ما كثرياالذي   السؤال. املالية اوشؤوهن أنشطتها على النهائية
  2الرئيسية؟ املنظمة مع مشرتك أساس على واجملموعات األقسام

 املنظمة من هأموال من جزء موعةاجمل أو قسمال يتلقىأن  هو املهنية واجلمعيات للجمعيات شيوعا األكثر الوضع
 ستحقاتم احمللية املنظمة معجت قد ذلك، من بدال. احمللية ألحداثا ولتغطية للمستحقات كسداد  الرئيسية الوطنية

 هو الوطنية املؤسسة إدارة جملس الفنية الناحية من يكون قد حني يف. وطنيةال منظمةلل اجزء ولحتو   بالكامل األعضاء

                                                           
1Cit, p357Malvern J. Gross, Jr & al, (2005), Op.   
2Ibid, p358  
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 البيانات تتطلباليت  )م.م.م.ع( يف عليها املنصوص لتلك مماثال ليس عادة وه املايل الرتابط النهائي، القانوين املسؤول
 *.يف مثل هذه احلالة عادة التوحيد غري ملزم لذلك، وفقا. املوحدة املالية

 كليا  اعتمادا أنشطتهااعتماد  مع وطنية،ال للمنظمة الكاملة السيطرة حتت احمللي القسم كان  من جهة أخرى، إذا
 منظمةلل مندوبك  تقوم هبا املنظمة الفرعية تنفيذها يتم اليت األنشطة كانت  وإذا ؛وطنيةال نظمةامل من ةواضح إدارة على

   .امطلوب التوحيد احملاسيب ،يكون حينها فقط وطنية،ال

 املالية لبياناتل احمللية الوحدات إعداد وصعوبات تكلفةب تتعلق املوحدة املالية البيانات إعداد يف الكربى املشكلة
 أن ينبغيف ،أنشطتها عن شاملة نظرة تقدمي على حريصة املنظمة األم إذا كانت. املناسب الوقتيف و  ،موحدبشكل 

 . املوحدة املالية البيانات ختتار

 االعتمادات محاسبة استخدام   Appropriation Accounting 
 واليت ،االعتماد اسبةحم تقنيات األحيان من كثري  يف املهنية اجلمعياتتتبع املنظمات و  ،الداخلية امليزانية ألغراض

ه هذو . ستقبليةم فرتات يف ستستلم اليت اخلدمات أو لسلعا شراء طلبات إصدار وقت يف مصاريف تسجيل يتم مبوجبها
 مصطلحتستخدم  املهنية واجلمعياتاملنظمات  بعض .اخلارجية املالية التقارير ألغراض مقبولة تليس ةيحملاسبا الطريقة

 فهمه يساء" االعتماد" مصطلح استخدام إن". النفقات" مصطلحتريد استعمال  عندما صحيح غري بشكل" االعتماد"
  1.جتنبه وجيب بسهولة

 النوادي -2

 غري اتاجتماع عقدت اليت الصغرية االجتماعية النوادي من بدءا ،نظماتامل من عديدة اأنواع النوادي تشمل
 . املمتلكاتغريها من و  واملعدات املباين متلك ، واليت بكثري ذلك من أكرب أندية ة، إىلرمسي

 بعض يف أو ،املال رأس أسهم مدفوعات أو ،مبدئية مو رس: اجلدد ألعضاءعلى ا ماو رس تفرض النوادي معظم
 على اإليرادات زيادة من كجزء  إيرادات، وتسجل أهنا املبالغ على هذه معاملة فهل جيب. االثنني من مزيج األحيان

 .املدفوعات طبيعة على يعتمد اجلواب الدورة؟ مصاريف

 المال رأس أسهم 
. املنظمة يف األعضاء حصص متثل املال رأس أسهم لديها اليت )م.غ.ه.ر( من الوحيد النوع عادة هي األندية

 سهماأل مللكية املباشر النقل حق أو عضوية،ال انتهاء عند املال رأس أسهم اسرتداد أجل من عادة النوادي هاتوفر 

                                                           
 .الفصل الثالثأنظر تفصيل املعاجلة احملاسبية للتوحيد احملاسيب يف مبحث: عمليات االندماج واالستحواذ من  *
1p270 Profit field guide,-for-NotRichard F. Larkin & Marie DiTommaso (2003),   



 مدخل للتعريف بمؤسسات القطاع الثالث والبيانات املالية ألاساسية لها .......الفصل ألاول..... 

 
  74  

 

 لصايف باشرةم إضافة مبثابة عنها بالغاإل وينبغي ،يراداتإ املال رأس أسهم اتعو دفوفقا لذلك، ال تعترب م .لآلخرين
". األصول صايف يف التغري" وقبل ،"املصاريف على اإليرادات فائض" بعد خانة: اإلضافة هذه ستعرض. املؤسسة أصول
.  األصول صايف من املقيدة فئاتال من واحدة يف تظهر أن ميكن فال للنادي، تربعات ليست املدفوعات هذه وألن

 من تها،طبيع يف ما حد إىل ينبغي أن تعترب، أهنا من الرغم على املقيدة، غري فئةال يف تدرج أن جيب افرتاضيا، وبالتايل،
 اإلضافات هذه إىل تعزى اليت املقيدة غري األصول صايف مبلغ يظهر أن املنظرون يوصي. ناديال رأس مال إىل اإلضافات

 1.امليزانية يف املقيدة غري األصول صايف يف منفصل كبند

 المبدئية الرسوم 
. إيراداتك  هاعن اإلبالغ جيبات مسامهعادة  تعترب واليت قابلة لالسرتداد، غري رسوم هي املبدئية أو األولية رسومال

 اإلبالغ ينبغي والذي ،لالنفاق قابل إضايف كدخلاملبدئية   رسومال تنظر إىل اليت لديها رقم أعمال معترب األندية معظم
 بعض يف متبع هو كما  ،إال إذا ، فئة األصول غري املقيدة يفاملبدئية  رسومال عن اإلبالغ يتم. النحو هذا على عنه

 احلالة، هذه يف. النادي مال رأس تطوير عملياتب أن هذه الرسوم خاصة األعضاءكان من املعلوم واملتفق بني   األندية،
 .مؤقتا الرسوم مقيدة تعترب

 إضافة مبثابة اعنه اإلبالغ جيب اليت املال رأس ملدفوعات مماثلةاملبدئية  رسومال بأن البعض جيادل ذلك، من البد
 اإلبالغ وينبغي. األسهم من اجلديد العضو حصة متثل الرسوم هذه نأل ،املال رأس أسهم مثل ،األصول لصايف باشرةم

 رسومال مبا أن. النادي املستلمة من طرف اإليرادات كل  القارئ يرى الطريقة، وهبذه. األنشطة بيان يف كإيرادات  هاعن
 من العادية السنوية اإليرادات نع خمتلف دخل رغم أهنا لنادي،ل إيرادات واضح بشكل متثلفهي  رتد،تس الاملبدئية 

 .املبيعات أو املستحقات

عن  إلبالغيف هذه احلالة، ينبغي ا. سنوات عدة على مدى قسيطاملبدئية بالت رسومال دفعب األندية بعض تسمح
 إىل عضوال تاريخ انضمام يف الرسوم كامل  سجلت أن املناسب من ليس .األقساط دفع موعد اقرتاب معهذه الرسوم 

 2.الالحقة األقساط استحقاق تاريخ قبل عضوال استقال إذا الدفع على يصر لن النادي فإن احلاالت، معظم يف ؛النادي

 الثابتة األصول محاسبة 
 املمارسات واتباع األصول هذه رمسلة األخرى الرئيسية الثابتة واألصول املباين اليت متلك النواديعلى  ينبغي

 هيكل أن لضمان تقدميها يتم معينة خدمات تكلفة معرفة ىلإ اجةحب األندية مبا أن مناسب هذا. لالهتالكات احملاسبية

                                                           
1 SFAS 150, Accounting for Certain Financial Instruments with Characteristics of Liabilities and Equity, FASB ASC 480-10. 
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 تكاليف ختصيص عملية الكتااله ميثل تفقد قيمتها مع الزمن، الثابتة األصولوألن . التكاليف مجيع يغطي التسعري
 تقدمي كاليفلت كاف  غري   فهم مع واألعضاء النادي إدارة ترك هو ،ذلك خالف. اإلنتاجية أعمارها مدى على األصول
 . ديدةج ثابتة أصول ءشرا تاريخ يف خاص تقييم إىل احلاجة احتمال مع معينة، خدمات

 باألعمال المتعلق غير الدخل  
 اجلمهور لعامة احلاالت بعض ويف ،هم أيضالضيوف ولكن لألعضاء، فقط ليس خدمات األندية من العديد توفر

 عن فضال الضرييب، اإلعفاءزوال ميزة  لنادي خلطرا يعرض أن ميكن معتربا األعمالغري املرتبط ب دخلال كان  إذا. ككل
. األعضاء غرياملتعلقة بوالنفقات  العائدات تعقبت األندية أن جدا املهم من لذلك، وفقا. للضريبة اخلاضع الدخل إنشاء

 1.الدفاتر ومسك تقاريرلل لمفص نظام على ينطوي ما عادة هذا

 Performing Arts Organizations  الفين األداء منظمات -3
 سمفونيات،ال وبرا،األ، الباليه املسرحية،اجملموعات : املنظمات من واسعة الفين جمموعة األداء منظمات تشمل

 تعتمد هاولكن ،للدخل أساسي كمصدر  التذاكر مبيعات على هذه املنظمات تعتمد احلاالت، معظم يف. ذلك شابه وما
بشكل  املتطوعني تلك املعتمدة يف نشاطاهتا على من حجمها يف ترتاوح وهي. أيضا الشعيب الدعم على كبري  بشكل

 .املهنية اجملموعات كلي، إىل

 بالمصاريف االعتراف 
 معينة ملنتجات باملصاريف توقيت االعرتاف هي املسرحية الفنون منظمات من للعديد األساسية التقارير كلةمش

 اليت لن تفتح حىت جديدة، مسرحية ألداء تكاليف تكبدت اليت املسرحية فهل جيب على الشركة .تنفيذها بعد يتم مل
 هي العامة القاعدة الالحقة؟ الفرتة حىت تأجيلها ينبغي أو احلالية، يف الفرتة التكاليف هذه الدورة القادمة، تسجيل

املسرحية  الفنون منظمات ملعظم السنوي بالتقرير املشمولة الفرتة تنتهي أن ينبغي .اإليرادات مع لربطها التكاليف تأجيل
 مشاكل من كبري  عن عدد فضال القضايا، من النوع هذا من للحد املوسم مباشرة ، وهذا هناية من قصري وقت بعد

 2.الدفاتر مسك

 

 

 

                                                           
1Profit GAAP: Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles for -for-Richard F. Larkin & Marie DiTommaso (2011), Not 

Not-for-Profit Organizations, Op. Cit, P238 
2demI  
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 التذاكر بإيرادات االعتراف 
 أن جيب األداء؟ تاريخ يف أو تباع هل عندما: التذاكر إيرادات يتم االعرتاف وتسجيل مىت هو الصلة ذو السؤال

 تذاكر مبيعاتاليت ليها  للمنظمات خاص بشكل مهم هذا. األداء تاريخ يف أي اكتساهبا، عند التذاكر عائدات تسجل
 .الحق ملوسم سلفا

. اتاالشرتاك تغطيها اليت العروض خالل بالتناسب واالشرتاكات املوسم تذاكر مبيعات من اإليرادات توزيع جيب
 جيب مبا أنه. ما ميكن اعتباره مسامهات وتتضمن املعتاد، من أعلى اخلاصة للمناسبات التذاكر أسعارتكون  أحيانا

 سعر من اجلزء هذا ليتسج نظمةامل على ينبغي ،(ضرييبال االقتطاع ألغراض) ملاحنيها حدة على اتسامهامل عن فصاحاإل
 1.كمسامهة  التذكرة

 ثابتة كأصول  المسرح وأدوات األزياء تسجيل 
 يتم ما نادرا الواقع يف ولكن ،"نعم"املبدأ،  يف ومعدات املسرح؟ األزياء على الثابتة األصول تسجيل ينطبق هل

 متتص إيرادات تدر أن شأهنا من واليت ،ستقبليةم قيمة لكمت اأهن هو الثابتة األصول تسجيلل الضمين املعىن. تطبيق ذلك
 جيب احلالة، هذه يف. آخر بعد مومسا أصول تستعملها لديها فين أداء شركة ميكن أن ينطبق على هذا رمبا. هاتكاليف

 .هلا املتوقع اإلنتاجي العمر مدى على ويتم اهتالكها ،لو كأص  ومعدات املشاهد زياءاأل تسجل أن

بالتايل فإن  ،منتظم جدول علىالعروض  نفس تؤدي ال املسرحية الفنون شركات معظم فإنمن جهة أخرى، 
 ينبغي كذلك،  األمر كان  إذا. األول فقط للموسم قيمتها تضمن ومعدات املشاهد رمبا األزياء األصول املستخدمة من

 .حاليا صرفها

 المالية القوائم عرض 
 شكليف  املسرحية الفنونمنظمات  تفكر أن ينبغي لها،يخادم من أساسيا جزءا تكون ما عادة سامهاتمبا أن امل

 خسارة أول إظهار يه اهب املوصى صيغةال. على السداد املنظمة قدرة على احلفاظ يف اهلبات هذه دور على يؤكد بيان
 :ذلك على مثال جدا، خمتصر شكل يف ،فيما يلي. اتسامهامل دخل مث ،العمليات من

 

 

 

 

                                                           
163Malvern J. Gross, Jr & al, (2005), Op. Cit, p3  
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 عرض القوائم املالية ملنظمات الفنون املسرحية: 13-1الجدول رقم 

 500,000  مبيعات التذاكر

   :املصاريف-

  (600,000) تكاليف اإلنتاج

 (650,000) (50,000) العامة واإلدارة

 (150,000)  اخلسارة من العمليات

  170,000 مداخيل املسامهات

 160,000 (10,000) التربعاتتكاليف مجع 

 10,000  الفائض السنوي

:املصدر  
Malvern J. Gross, Jr & al, (2005), Financial and Accounting Guide for Not-for-Profit Organizations, John Wiley & Sons, Inc. USA, 7th edition, P363 

 املرافق العامة واملؤسسات الخيرية الخاصة : مؤسساتثانيا

 املرافق العامة مؤسسات -1

  المكتبات 
 بادئامل تتبع ما عادةف احلكومة تديرها اليت املكتباتأما . احلكومية غري هي املكتبات غري اهلادفة للربح واملكتباتو 
 .احلكومية تمؤسسالل املشرتكة للصناديق احملاسبية

 جيب ابأهن قوية نظرية حجة هناك املالية، البيانات يف كأصل  تلزم بتسجيل الكتب صرحيةمعايري  وجود عدم رغم
 قياسية كمية  استخدام ما، وهي ملكتبة الكتب سجالت حفظ عملية لتبسيط واحدة طريقةهناك . كذلك  تسجل أن
تكون  مث ومن ،حدة كتسب علىم كتاب  كلل العادلة القيمة أو احلالية التكلفة تتبع من بدال ،إصدار كلل قيمةك

 .عروفة دائماامل اإلصدار وحدات عدد هي املطلوبة الوحيدة البيانات

 طبيعي بشكل مناسبة لالهتالك احملاسبية املمارساتفإن  كأصل،  كتبال تسجيل يتم عندمامن جهة أخرى، 
 إىل ثالث منفإن العمر  الكتب، أنواع جلميع عمر موحد حتديد الصعب من أنه حني يف. مؤرخة الكتب معظم ألن

 قيمتهاب حتتفظ أن املرجح من اليت النادرة الكتب جملموعة االهتالك ممارسات تطبيق ينبغي ال. جدا عقولم سنوات عشر
باستمرار،  تهاقيم ترتفع اليت ،النادرة الكتب يف تسجيل يستمر أن ينبغي وفقا لذلك، .الزمن من طويلة فرتة مدى على

 1.وال يتم حتيينها بالقيمة العليا ،قتناءاال التارخيية يف تاريخ تكلفةلبا

 المتاحف 

                                                           
1, P301Profit Organizations, Tenth Edition, Mc Grow Hill Irwin, USA-For-Governmental And Not forPaul A. Copley (2011), Essentials of Accounting   
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 للجمهور، من التحف واملقتنيات املعروضة جمموعة على حتافظ اليت احلكومية غري املؤسسات مجيع املتاحف تشمل
 .خاصة مسامهات زوارأن يدفع ال قرتحرسوم الدخول ت معجت ال اليت املتاحف بعض. رسوم الدخول ،دون أو ،مع

 كأصول  المقتنيات تقييم .أ
 ماثلةامل اتنظمامل أو ملتحفا ميزانية يف املقتنيات والتحف تضمني عمليالو  فيدهل من امل هو للجدل املثري السؤال

 األمر. لكل منظمة اختياريبشكل  العرض هذا السابق احملاسيب األدب ترك(. اخل ،اتكتبامل تل،ااملش احليوان، ائقحد)
 ال كبرية  أقلية هناك ،(ارمزي امبلغ تستخدم أو) املبلغ هذا تشمل ال املتاحف معظم أن من الرغم على ؛عمليا خيتلف

 .منها أجزاء أو كل مقتنياهتا  تقوم برمسلة

 06رقم:  بيانال) لو األص تعريف تندرج حتت املقتنيات بأن القولحيتجون ب رمسلة املقتنيات يفضلون الذين أولئك
. املالية البيانات من كبرية  موارد قيمة يتم حذف ال حىت تسجل أن ينبغي ،بالتايل .)م.م.م.م(لــــ  األساسية فاهيمللم

، احلجج من لعديدفيحتجون با حف،اتمن القائمني على امل العديد ذلك يف مبا ،رمسلتها يعارضون الذين أولئكأما 
 1ومنها:

 العناصر، هذه ملثل األسواق يف الواسعة للتقلبات نظرا هلا معىن ال مبدئية استحواذ لعملية مسجلة الحقا قيمة أي 
 التنازل عن البعض منها؛ وصعوبة

 مل إن ،جملموعة مقتنياته أولية قيمة إلنشاء املطلوب العمل تقييم حجم أي من ملتحف تقريبا املستحيل من سيكون 
 ؛اجلارية السجالت على حلفاظا وال ،(املقتنيات من املاليني عشرات لديها املتاحف بعض) سابقا تهارمسل تتم

 ألن) هلا معىن ال األحوال أحسن يف ستكون يف امليزانية إلدراجها دقيقة قيم على احلصول املمكن من كان  إذا حىت 
 أسوأ تكون يف أو ،(للقروض كضمان  إليها املقرضون ينظر وال بيعها، أبدا ،يتم أو لن ،ميكن ال اجملموعات معظم

 التشغيل على الرتكيز الضخمة للمقتنيات بدال من على الرتكيز على القيمة املالية القوائم إجبار قراء) ضارة األحوال
 (.املؤسسة احلقيقي ألصول

 يتم ولن األصول، صايف يف كاخنفاض  االستحواذ عمليات ظهرتُ  سوف ،ختتار عدم الرمسلة منظماتبالنسبة لل
هذه  عن اإلفصاحات بعض وتطلب. األصول صايف يف ،النقصانال بو  لزيادةاملتربع هبا، ال با العناصر عن اإلبالغ

  *.املقتنيات

 الثابتة األصول محاسبة .ب
                                                           

114-32005, P, University of California, Good for Art and for Society butCapitalizing Art Museum Collections: Awkward for Museums Michael O’Hare & others,   

 .الثاين من الفصلاجملمعة املقتنيات املسامهات و  حماسبة سبق تفصيل هذا األمر يف مبحث  * 
 



 مدخل للتعريف بمؤسسات القطاع الثالث والبيانات املالية ألاساسية لها .......الفصل ألاول..... 

 
  79  

 

 باستثناء املقتنيات اجملمعة، جيب على املتاحف رمسلة واهتالك باقي أصوهلا.

 بها المساهم المرافق .ت
 املرافق هذه قيمة ،(خمفض إجيار أو) إجيار دون مرافق اليت تتلقى ،املتاحف تعكس أن)م.م.م.ع(  تتطلب

 باستثناء ة،دوللل اململوكة املباين تشغل اليت املتاحف على هذا ينطبقو   .سواء حد على فير اومص اتمسامه باعتبارها
 .موضوعيبشكل اإلجيار  قيمة حتديد املمكن من يكون ال قد فإنه ،افني عمال نفسه املبىن فيها يكون اليت احلاالت بعض

 الخاصة الخيرية املؤسسات -2

 من أمواال عموما تلتمس الاليت  املنظمات لإلشارة إىل تلك" اخلاصة اخلريية املؤسسات" مصطلح يستخدم
 هبات اخلاصة اخلريية املؤسسات تتلقى األحيان، بعض يف. األوقاف وتعتمد مداخيلها بشكل أساسي على ،اجلمهور
 .األفراد من نسبيا قليل عدد من تأيت هاولكن جديدة

 لآلخرين المقدمة المنح عن االلتزام تسجيل توقيت 
. ولكنه حمل جدل واسع يف هذا النوع من )م.غ.ه.ر( ،اخلريية فقط املؤسسات على يقتصر ال هذا أن حني يف

 الحقةال دفعاتال تعتمد. سنوات عدة مدى على أقساط يف املستحقة املنحيف أحيان عديدة، هتب هذه املؤسسات 
 امشروط املستقبلية الدفعات عن االلتزام يكون النحو، هذا وعلى ة؛األصلي نحةامل التفاقية االمتثال أو املرضي األداء على
 .املؤسسة قبل من الصلة ذات واملصاريف االلتزامات هذه تسجيل توقيتب هنا ةياحملاسب املسائل تعلقت. ما حد إىل

 املدفوعات معاجلة يف املنهج األول يفضل االستمرار :حمتملة هجانم املؤسسات ثالثةهذه  اختذت تارخييا،
 فقط فير اكمص  املستقبلية املنح التزامات تسجل ،ووفقا لذلك. نقدي أساس على املستفيدة من املنح للمؤسسات

 (.فير اكمص  تسجيلال مع يتزامن النقدي الدفع أن مبا يسجل أي التزام ال) دفعها يتم عندما

 إبالغ فيه يتم الذي الوقت يف الكلي لتزاملال املصاريف واملتطلبات من كل  تسجيلعلى  الثاين نهجامل يعتمد
 .معينة مبالغ منحها على املاحنة املؤسسة عزم من املستفيدة املؤسسة

 احلالتني: كمصاريف والتزام. هذه املبالغ خيصصها  كالب القليل من املؤسسات تتبع املنهج الثالث، أين تسجل
 اختيار املستفيدين من قبل عادة اإلجراء هذا حيدث (.السرطان أحباث املثال، سبيل على) معينة جملاالت مناءاأل جملس
 هذه تسجيل حيث يتم. التأكد أين تنفق املؤسسة هذه األموال فقطهو  ألن اهلدف منه ملزم غري ، وهواملنح

 املستقبل يف معني جمال يف سينفق هنأ اجمللس صلُ خ   الذي املبلغ ،فعال حنو على ،ؤسسةامل عاملت ،"االعتمادات"
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اليت ستمنح  املنحةب املستفيدين إبالغ وقت تسجيلال عن له متييزا االعتماد، وقتيف  التسجيل هذايتم . كمصروف
 1.هلم

 مراجعتها تتطلب ال واليت فقط، الروتينية األداء ملتطلبات نحةامل مىت ختضع حتديد تكمن يف احلقيقية املشكلة
 ومراجعة املؤسسة املستفيدة قبل من املرحلية التقارير بعض تتطلب لغة تتضمن نحقرارات امل معظم. الحقا عليها واملوافقة

 تقييم أساسا إلعادة" الروتينية األداء متطلبات" السؤال الذي جيب أن يطرح هو مىت تصبح:. املاحنة املؤسسة قبل من
 املستفيدين؟ قبل من تقريرا تتلقى مرة كل  يف منح املؤسسة

. دقيقة املنحة بعنايةب تبليغال وثيقة يف الوارد النص فحص الضروري منف السؤال، هذا عن سهلة إجابة توجد ال
املستفيدة لبعض  املؤسسة بتنفيذ رهينة املقبلة السنوية املدفوعات جلعل القرار تاختذ قد املؤسسة أن الواضح من كان  إذا

 تسجيل يتم أن جيبو  أساسا، ةمشروط غريعندها تكون املنحة  القيود والشروط، واليت تستطيع هذه األخرية الوفاء هبا؛
 للمؤسسة ةالعام ببساطة إىل النية يشري نحةنص امل كان  إذا أخرى، ناحية من .املستقبلية الدفعات من الكامل املبلغ
 ستقبليةامل الدفعات فإنأي ختضع ملراجعة شاملة يف ذلك الوقت،  إجيايب، بشكل املستقبلية الطلبات يف لنظرهي ا

 ،عنه اإلبالغ ينبغي الذي املنح التزام من انوع يشكل لن هذا. الشرط استيفاء يتم حىت تسجل ولن مشروطة، ستكون
 . املستقبل يف حمتمل قرار على يتوقف هألن

 المستقبلية تسجيل الدفعات عدمنص المنحة يشير إلى  :01مثال:

 
 الدعم بشأن اقرار  تتخذ مث ،ملنحة األولمبلغ ا استخدامات يف املقبل العام حتقق سوف املؤسسة أن الواضح فمن

 افرتاض على برناجمها خطةوضع  للمؤسسة املستفيدة ميكن ،املاحنة املؤسسة نية أساس على ذلك، ومع. املستقبل يف
  .التاليتني السنتني يف ضايفاإل دعمال على حلصولا املرجح من أنه

                                                           
1Op. Cit, P305 Paul A. Copley (2011),  

لرعاية املرأة مبلغ  Karen J. Sylvestreإىل مؤسسة   D. E. Martin Foundationمؤسسة أمناء جملس مينح
 املؤسسة سيقوم طاقم. Detroitمنطقة  يف من بيوهتن الفارات لرعاية املراهقات برنامج لتأسيس 100,000$

 لفعالية تقييمهم على وبناء األوىل، عشر االثين األشهر خالل األموال هذه دقيقة الستخدامات مبراجعة
 .والثالثة الثانية السنتني برامج لتمويل $100,000 مببلغ إضافية سنوية طلبات يف النظر الربنامج، سيتم

 املصدر: 
Malvern J. Gross, Jr & al, (2005), Financial and Accounting Guide for Not-for-Profit Organizations, John Wiley & 

Sons, Inc. USA, 7th edition, P367 & Richard F. Larkin & Marie DiTommaso (2011), Not-for-Profit GAAP: 

Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles for Not-for-Profit Organizations, 

John Wiley & Sons, Inc. USA. 
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لرعاية املرأة  Karen J. Sylvestreإىل مؤسسة   D. E. Martin Foundationمؤسسة أمناء جملس مينح
 قوم املؤسسةتس. Detroitمنطقة  يف من بيوهتن اتالفار  لرعاية املراهقات برنامج لتأسيس $300,000مبلغ 

 بشيك، ومبلغ إضايف مماثل خالل السنتني املقبلتني. دفع املبالغ املستقبلية يتوقف على 100,000بدفع مبلغ 
 تقييم ،استالم املؤسسة لتقرير من طرف املؤسسة املستفيدة يتضمن بالتفصيل استخدامات مبلغ املنحة األول

 .سنة كل  بداية يف التفصيلية وامليزانيات الربنامج، نتائج
 املصدر: 

Malvern J. Gross, Jr & al, (2005), Financial and Accounting Guide for Not-for-Profit Organizations, John Wiley 

& Sons, Inc. USA, 7th edition, P367 & Richard F. Larkin & Marie DiTommaso (2011), Not-for-Profit GAAP: 

Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles for Not-for-Profit Organizations, 

John Wiley & Sons, Inc. USA. 

 بالكامل المستقبلية نص المنحة يشير إلى وجوب تسجيل الدفعات :02 مثال:
 تسجيل ينبغي لذلك سنوات، ثالث ملدة التزمتاملاحنة  املؤسسة أن ما حد إىل واضحا يبدو احلالة، هذه يف

باملقابل، ) .املنحة تنفيذ تاريخ يف ،سواء حد على وكالتزام كمصروف(  احلالية لقيمةل خمفضة) $300,000 املبلغ: كامل
 .(اإليراداتو  األصولاملؤسسة املستفيدة  تسجل

سبق هو أنه جيب على املؤسسة املاحنة تسجيل املنح إذا كانت الدفعات املستقبلية  من كل ما )م.م.م.ع(هدف 
  *جيب أن تسجلها.أما إذا مل تتخذ املؤسسة بعد قرارا هنائيا بشأن هذه الدفعات، فال  ،ستتم بشكل روتيين

 العام يف سواء حد على افير امصخصوما و  هاباعتبار مبلغ االلتزامات  ليتسج سبب حول قد يتساءل القراء

 هلذا جيب أن تسجل ،يةالوقفاألموال  ليخادم على رئيسية بصورة مستمدة تعتمد إيرادات املؤسسات اخلريية. احلايل
 .ات املنحالتزام لسداد استخدامه سيتم اليت الدخل إنشاء تاريخ يف فير اكمص  املقبلة السنوات يف الدفعات

 

 

 المدني المجتمع مؤسسات 
بصفة  اجملتمع ا هوسامهاهتم مصدركون   يف أساسا اخلاصة اخلريية املؤسسات عناملدين  اجملتمع مؤسسات ختتلف

 على تؤثر ال ، ولكنهامعينة قانونية ضريبية اعتبارات من شأنه أن يظهر وهذا. عائلة أو واحد شخص عامة، بدال من

                                                           

طبق على كل من املتعِهد واملتعهد له على حد سواء. يرجى الرجوع إىل ينهلذه املسألة عالقة مباشرة بالتفرقة بني التعهدات املشروطة واملقيدة. هذا املفهوم  * 
 ن مت التطرق هلذا التمييز.أيمبحث املعاجلة احملاسبية للمسامهات 
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 تنطبق أعاله نوقشت اليت التقارير إعدادطريقة و  ةياحملاسب بادئامل كل  ،وفقا لذلك. التقارير املالية أو ةياحملاسباملعاجلة 
 1.األخرى اخلاصةاخلريية  املؤسسات مجيع املدين وكذلك اجملتمع مؤسسات على

 وإلاعالمية: املؤسسات الدينية، التعليمية ثالثا

 الدينية -1

 الكنائس 
 يف الحقا اليت سنتطرق إليها الدينية املنظمات عن هلا متييزا والكنائس األبرشيات الفردية نناقش القسم، هذا يف

 .األعضاء من مباشرة مسامهاتك  اإليرادات هذه املنظمات تلقىت ما عادة. الفصل هذا

 Cash Basis Accounting    النقدي األساس على المحاسبة .أ
. السجالت حفظ لسهولة أساسا وذلك للمحاسبة، نقدي أساس على حماسبية بسجالت حتتفظ الكنائس معظم

 مبالغ أي هناك تكان  إذا ذلك، ومع. املرحلية الداخلية املالية اتبيانال ألغراض األقل على مناسبا، هذا يكون ما عادة
 . املالية البيانات على تنعكس أن ينبغيف احملاسبية، الفرتة هناية يف املسجلة غري األصول أو االلتزامات من مادية

 هابالغم إذا مل تكن االستثمارات على الفائدة أو احملصلة غري األرباح تسجيل يتم أن املثال، سبيل على يقرتح، ال
 اجمللس كان  إذا ما نسأل أن هو لمستحقاتل حاجة هناك كانت  إذا ما لتحديد طريقة أسهل ولعل. جمموعها يف معتربة

 اجلواب كان  إذا. املالية البيانات يف مجيع املستحقاتمت اإلبالغ عن  إذا املنظمة إدارة حول خمتلفة قرارات يتخذ قد
 .تسجيلها يتم أن وجيب مادية فهي ،"نعم"

اجمللس  دام ما لتغيريل سبب من هناك وليس نقدي، أساس على تقاريرال تقدمييف  تستمر الكنائس من العديد
غري املسجلة  بعرض العناصر األساسية من األصول واخلصوم  ىوص  يُ  ذلك، مت إذا. التقارير من النوع هذا حبدود يعرتف

 أي فإن للكنيسة، املالية البيانات دققنا إذا أنه ندرك أن املهم من فإنه نفسه، الوقت ويف. الدورة هناية يف املالحظات يف
 األساس على إعدادها مت إذا )م.م.م.ع(لــ  وفقا املالية القوائم إعداد مت هأن القول على لن يكون قادرا مستقل حماسب
 2(.اديةم غري املسجلة غري املبالغ احملاسب، رأي يف ،إال إذا كانت) النقدي

 اتواالهتالك الثابتة األصول .ب

                                                           
1 Lester M. Salamon (2001), Scope and structure: the anatomy of the America’s nonprofit sector, from the nature of the nonprofit sector, edited by J. Steven Ott, 

Westview Press, p24 

2P397, Paul A. Copley (2011), Op. Cit  
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 معظم. الدفاتر مسك عملية تعقيد بسبب اصعب جماال للكنائسواالهتالكات  الثابتة األصولتعترب حماسبة 
 ينبغي ذلك، ومع. لالهتالكات احملاسبية املمارسات والقليل منها يطبق ،الثابتة األصول تطبق مبدأ رمسلة ال الكنائس
 .االهتالكات حماسبةطرق  واتباع كأصول،  الثابتة األصول تسجيل

 الدفاتر مسك موظفي كفاءة .ت
يف  صعوبات تواجه ما كثريا  الكنائس أن هيواالهتالكات  الثابتة األصول اليت تواجه يف حماسبة خرىاأل شكلةامل

 والبيانات السجالت نوعية .السجالت فظبتسجيل وح الذي يقوم الشخص هو الصندوق أمني عادة،. الدفاتر مسك
كثريا ما يتم تغيري القائمني على هذه املنظمات   ،باإلضافة إىل ذلك. الوقت وتوفر األفراد كفاءاتب مباشرة متعلقة املالية

 نظام يوضع أن مبكان األمهية من فإنه ،وبالتايل. سابقيهم من مهارة أقل موبعضه الصناديق أمناءالدينية، ومن بينهم 
 .املستقبل يف ما وقت يف تتعقد األمور حىت ال بسيط

 الكنائس عدا األخرى الدينية المؤسسات 
كما .  سابقا مناقشتها تمت اليت الفردية الكنائس يستبعد هنا،الذي سيناقش " دينية،ال املؤسسات " مصطلح

 املنظمات كذلكو  وطين، أو إقليمي أساس على اخلاصة االحتياجات خلدمة املؤسسة الدينية املنظمات تتضمن أيضا
 .واخلارجية احمللية تهاأنشط أو للكنائس الوطنية اإلدارةب املعنية

 المجمعة المالية القوائم .أ
 املالية البيانات من أجل إعداد ماليا معها املرتابطة املنظمات حتديد هو دينيةال اتمنظملل الصعبة األمور أحد

 على كبري  بشكل يعتمد مناسبا التوحيد يكون مىت حتديد مفتاح *.)م.م.م.م(قبل  من املطلوب النحو على املوحدة
 اجملمعة األموال كافة  حتويل مت إال إذا اجملمعة املالية البيانات إلعداد شرط أي يوجد ال. بني هذه املنظمات املالية العالقة

 تُلز م ال املثال، سبيل على وهكذا،. ملصلحتها استخدامها أو ،لتقاريرللمؤسسة املعدة ل املؤسسات الفرعية قبل من
 اتوحدل ه ميكنأن حني يف. التقارير ألغراض واليتها نطاق يف الفردية الكنيسة لوحدات املالية البيانات بتوحيد ما أبرشية

 منها جزءو ينقل  لية،حم ألغراض كبري  حد إىل تستخدمس األموال هذه الكنيسة، باسم األموال مجع الفردية الكنيسة
 1.األبرشية إىل فقط

 األخرى المؤسسات من المخصصات .ب
 يتم ما وعادة. قليمياإ أو حمليا هلا املنتسبة املنظمات من خمصصات األحيان من كثري  يف الدينية املنظمات ىلقتت

 توقيت يطرح هنا حول ما غالبا احملاسيب الذي السؤال. املالية السنة بداية يف" األم" نظمةامل قبل من ختصيص إنشاء
                                                           

810-FASB ASC 958 * 
1369Malvern J. Gross, Jr & al, (2005), Op. Cit, P  
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 بالتناسب أو دفعها، تاريخ يف املخصصات، حتديد يتم عندما العام بداية يف يكون أن فهل ينبغي بالدخل؛ االعرتاف
 السنة؟ مدار على

 االعرتاف يكون أن ينبغي مشروط، غري تعهدا ليكون مؤهال األم املنظمة قبل من دفعه الواجب املبلغ كان  إذا إال
 تقدميها يتم أن يفرتض دماتخ مقابل فعليا مدفوعات األهن نظرا ،العام مدار على تناسيب أساس على عادة بالدخل

 يتوقع الذي املبلغ ليتسج جيب للمخصصات، لذلك، عادة ال يتم دفع املبلغ الكامله أن التجربة تبني. العام مدار على
 1.التحصيلإلمكانية  العام هناية يف املدفوعة غري املبالغ مراجعة جيبكما .  تناسيب أساس على حتصيله فقط

 ثانيا: المؤسسات التعليمية
 العلمي البحث مؤسسات .1

 إلجراء األول املقام يف واملؤسسة ،للربح هتدف ال اليت التعليمية املنظمات تلك هيالعلمي  البحث مؤسسات
 .ثالثة أطراف أو اخلاصة، املؤسسات احلكومية، الوكاالت مع عقد مبوجب عادة معينة، جماالت يف أحباث

 احلاالت، معظم يف. العقد شروط يتم فيه استيفاء الذي الوقت يف كإيرادات  العقد إيرادات تسجل أن جيب
 .العقد على تفرض أن ميكن اليت النفقات تكبد يتم عندما هذا حيدث

. العامة انفقاهت تغطية أو ربامجال تنفيذ يفها الستخدام مقيدة غري منحا والعلمية البحثية املنظمات بعض تتلقى
 ذههب تنفيذها سيتم اليت األنشطة ونوع الزمين اإلطار تتضمن للمنظمات املاحنة ميزانيات املنظمات هذه تقدم ما عادة

 ذههب االعرتاف يكون أن ينبغي املانح، طرف من املؤسسة دماتخل شراء عملية مبثابة املنح هذه تكون عندما. األموال
 البحثية املنظمة قدمت إذا. املنحة هاحتدد اليت الفرتة خالل بالتناسب ،أي زمين؛ إطار أساس على املقيدة غري املنح

 نحةامل إيراداتب االعرتاف عندها ينبغي املقيدة، غري األموال ذههل املتكافئ غري االستخدام إىل تشري للجهة املاحنة ميزانية
للجهات  مشروطة غري باتهب متعلقة املنحة مبالغكانت   إذا. املقدمة امليزانية يف عليها املنصوص الزمنية الفرتة يف

  .تعهدال أو اهلبة استالم فور ،أي اهلبات األخرى، كل  مثل هبا االعرتاف ينبغي فإنه ،املستفيدة

مبلغ  نو املاحن دفعي احلاالت، بعض يف. املنحة إطار يف للنقد الفعلي االستالم عن مستقلهو  باإليراد عرتافاال
 جيب مقدما، لخدماتل شراء اليت هي نحةامل دفع يتم عندما. بشكل متأخر أخرى، حاالت ويف مقدما، بأكمله نحةامل
 فور كإيرادات  تسجيلها يتم مسامهة، اجوهره يف تكان  إذا. امليزانية يف" ؤجلةم منحة إيرادات" أهنا على تسجل أن

                                                           
1Ibid, P370  
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االعرتاف  وقت يف ة التحصيلمستحق تسجيلها كمبالغ يتم ،بشكل متأخر املنحة دفع يتم عندما. استالمها
 1.اإليراداتب

 الخاصة والثانوية االبتدائية المدارس .2
تعتمد يف  واليت ،اجلامعي ستوىامل دون تعليما تقدم اليت املؤسسات تلك هي اخلاصة والثانوية االبتدائية املدارس

 تدعمها اليت املدارس أنظمة الفئة هذه من ويستثىن. خاصة مصادر من والتربعات الدراسية مداخيلها على الرسوم
 .احلكومة

 الذي ،ات واجلامعاتالكلي يف املعتمد احملاسيب الدليل اتباع إىل اصةاخل والثانوية االبتدائية املدارس متيل تقليديا،
 .الكتااله حماسبة باستخدام اخلاصة املدارس بوضوح )م.م.م.ع( تلزم ذلك، ومع. اإلبالغ عن االهتالكات ال يشجع
 ،املنظرين رأي يف. املاضي الك يفتااله اسبةحم تقنيات تتبع اخلاصة والثانوية االبتدائية املدارس معظممل تكن  ،رغم ذلك

، ذلك على وبناء ها؛لتشغيل احلقيقية التكلفة متاما دركت تكن ملا أهن هو يف هذه املدارس املالية املشاكل أسباب أحد
 هعن اإلبالغ ينبغي نقدية، تكلفة يكن مل وإن تكلفة، هو االهتالك. جدا منخفضة اهب اخلاصة الدراسية الرسوم جعلت
 2.للمدرسة الفعلية التكاليف بدقة املالية البيانات تعكس حىت فير اكمص

 ثالثا: المؤسسات اإلعالمية

 .التجارية غري والتلفزيون اإلذاعة حمطاتو  العامة البث حمطات وتشمل

  برامج نتاجإل المتلقاة المنح .1
 عملية أو مسامهة عن عبارةمعينة  برامج لضمان إنتاج املنح احملصلة كانت  إذا ما حول تساؤالت تطرح ما كثريا

 هذه تتلقى سوف" ؛ مثال املشروطة أن يقول املانح:مشروطة غري أو ةمشروط إما اتسامهامل تقدمي وعودتكون . تبادل
 على يتوقف الربنامج إنتاجأن  أو ربنامج،ال إنتاج بعد طةاحمل مل تقررو  ،"الربنامج هذا إنتاج على وافقت إذا فقط املنحة
 مؤسسة من نحامل على احلصول ميكن. املتوقعة اإلنتاج تكاليف لتغطية كافية  إضافية أموال على استقطاب طةاحمل قدرة

                                                           
194Op. Cit, P Warren Ruppel (2007),  
2, National Center for Educational Statistics, U.S. Department of Financial Accounting for Local and State School Systems, Gregory S. Allison & others (2009) 

Education, USA, p141-148. 
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 املنح بعض هتدف. احلكومات أو واألفراد، املؤسسات ،األعمال منظمات األخرى، العامة اإلذاعة حمطات العام، البث
   *.ة موجود برامج بث نفقات لتغطية اآلخر البعضو  برامج جديدة، إنتاج تكاليف لتغطية

 قوقباحل املانح حيتفظ اليت احلاالت يف إال سامهات،ستكون عبارة عن م العامة البث ملؤسسات املنح معظم أن توقعي
 1 .النهائي الربنامج استخدام على للسيطرة املستقبلية

 التعهدات/  األعضاء مستحقات .2
على  ،ذلكل اخالف ون،حيصل األعضاء ألن ،ما لعضو تقدم معتربة عالوة أي نع الزائد املبلغُ  عادة مسامهةً يعترب 

جلمع التربعات  اهلواء املباشرة على مالتاحل خالل عليها احملصل الشفوية التعهداتميكن تسجيل  .جدا حمدودة فوائد
 بعد تلقيهم وعودا عرب ،االستوديو يف العمال هاؤ ميل اليت  تعهدال بطاقات تعترب ما عادة. إذا دعمت بأدلة ملموسة

  2.هذه التعهدات تسجيلب للسماح كافية  أدلة ،اهلاتفية املكاملات

  

                                                           

دمات املقدمة من املتطوعني فتعاجل اخل . أماالثاين الفصل يف مناقشة الفرق بني املسامهات ومعامالت التبادل يف مبحث املعاجلة احملاسبية للمسامهات  متت * 
 أن تتتبع وجيب . )م.م.م.ع(وفقا لـــ اإلجيار، خمفضة أو واملعدات اجملانية املرافق استخدام ذلك يف مبا هبا، املتربع وتعاجل األصول مثل املسامهات من اخلدمات.

 FASB ASC 920 - 926املتطلبات املوجودة يف: تكاليف إنتاج الربامج

15.13, -, par. 5.09NFP Audit GuideAICPA  &Table 5.1  

2Idem  
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 خالصة الفصل ألاول 

 حتمل العبء عن الدولة خالل من واخلاص، العام القطاعني بني التوازن على احلفاظ على الثالث القطاع يعمل
 .العامة االجتماعية واملنفعة اإلنسانية، اخلدمات التعليم، الصحة، جماالت يف السيما اخلدمات، من الكثري يف

 اليت القيود من الكفاية فيه مبا فهو حر. للمجتمع االجتماعي املال رأس لتوفري التطوعي القطاع اجته باختصار،
لذلك فإن  ؛(السيطرة على للحفاظ احلاجة) والقطاع العام ،(الربح إلظهار املستمرة احلاجة) القطاع الرحبي تقيد

   .فكرة معينة تقيد نشاطها أو مببدأ االلتزام دون تتصرف أن مؤسسات هذا القطاع هلا

 هذه وتشمل. اليت تلقتها من اجلهات املاحنة موالهي املعاجلة احملاسبية لأل من بني مسؤوليات )م.غ.ه.ر(
لفئة  ة دون غريها، أو تلك املنصوص على توجيه عائداهتامعين عير امش يف املمنوحة لتستخدم األموال اسبةحم املسؤولية

والنظارة على هذه املوارد أكثر من حتقيق  واإلشراف املساءلة هو على )م.غ.ه.ر( يف  الرتكيزفإن  بالتايل، .حمددة
 .األرباح

 فقط عكسي هذا األخري. محاسبةلل النقدي األساس )م.غ.ه.ر(، خاصة الصغرية منها، تستخدم بعض
االستحقاق املطبق يف )م.غ.ه.ر( الكبرية  أساسالفعلية؛ وهو عكس  النقدية على التدفقات اليت تنطوي املعامالت

 اليت تستفيد من هذا املبدأ يف تسجيل التعهدات ووعود املنح يف الدورات الالحقة.

 التدفقات بيانو  النشاطات بيان، (امليزانية) املايل املركز بيانلــــ)م.غ.ه.ر( هي:  األساسية املالية القوائمإن 
فِّر بيان املركز املايل معلومات حول أصول املؤسسة، خصومها، وصايف أصوهلا يف حلظة زمنّية معّينة؛ يوفر . يو النقدية

معلومات حول آثار املعامالت واألحداث والظّروف األخرى اليت تُغرّي مبالغ وطبيعة صايف األصول؛  النشاطات بيان
ات املاحنة والّدائنني يف تقييم قدرة املؤسسة على توليد تدّفقات بيان الّتدفّقات الّنقديّة فمن شأنه أن يساعد اجله أما 

 نقديّة إجيابية يف املستقبل والوفاء بالتزاماهتا وسداد مستحّقات الربامج.

إىل جانب القوائم املالية، يكتسي إعداد امليزانيات ملؤسسات القطاع الثالث أمهية بالغة، حيث يساعد على معرفة 
 صورة صادقة عن وضعيتها املالية.مركزها املايل وتقدمي



مدخل للتعريف بمؤسسات القطاع الثالث والبيانات املالية ألاساسية  .......الفصل ألاول..... 

 لها

 
  88  

 

 

الفصل الثاني: املواضيع املحاسبية الخاصة  باملؤسسات غير 

 الهادفة للربح
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 الثاني: املواضيع املحاسبية الخاصة  باملؤسسات غير الهادفة للربح

تتمتع الـ)م غ ه ر( خبصائص متيزها عن املؤسسات التجارية، ومن أمهها اعتبار الربح وسيلة وليس غاية يف حد 
بياناهتا املالية، وجعلها متميزة هي األخرى عن تلك املتعلقة باملؤسسات الرحبية، ويف هذا  ذاته، وهو ما انعكس على

  للمباحث التالية: بالـ)م غ ه ر(، وذلك وفقا  اخلاصة احملاسبية الفصل سنستعرض خمتلف املواضيع

 

  

 املبحث ألاول: محاسبة الصناديق وصافي ألاصول 

 ملقتنيات املجمعةاملبحث الثاني: محاسبة املساهمات وا

 املبحث الثالث: ألاصول املالية

 املبحث الرابع: املؤسسات الشقيقة التابعة

 املبحث الخامس: اتفاقيات تقسيم الفوائد

 املبحث السادس: التكاليف املشتركة والتقرير الوظيفي للنفقات
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 املبحث ألاول: محاسبة الصناديق وصافي ألاصول 

يتناول هذا املبحث أهم املواضيع اخلاصة مبؤسسات القطاع الثالث، وهي حماسبة الصناديق وصايف األصول اليت 
ملاحنة حيث تقسم إىل مقيدة مؤقتا، تعرب عن التزام املؤسسة غري اهلادفة للربح للقيود والشروط املفروضة من اجلهات ا

 ومؤبدة وغري مقيدة. هذه العناصر سيتم تناوهلا من خالل املطالب التالية:

 

 الصناديق محاسبة: ألاول  املطلب

. اخلارجية املالية السجالت الداخلية والتقارير حفظ ألغراض حماسبة الصناديق )م.غ.ه.ر(من  تستعمل العديد
 والقيود حمددة بأنشطة مرتبطة منفصلة حماسبية وحدات إىل الصناديق وأرصدة واخلصوم األصول تفصل الصناديق حماسبة

 .األهداف املسطرة من طرف كل مؤسسة أو املاحنة، اجلهات فرضتها اليت

 مبالغ تصنيف يتعني يزال ولكن، ال. املالية القوائم عرض يف الصناديق حماسبة استخدامغري ملزمة ب )م.غ.ه.ر(
املقيدة  أو املقيدة مؤقتا، غري املقيدة،: املناسبة الصافية األصول تصنيف يف املالية البيانات يف تقدميها يتم اليت الصناديق

 الصافية لألصول التصنيفات هذه ومل يتم فيها تقدمي حماسبة الصناديق باستخدام أُعدت املالية اليت البيانات. دائم بشكل
 .)م.م.م.ع(لــــ موافقة تعترب ال

 بالتايل، هذا النوع من احملاسبة غري مألوف لدى .)م.غ.ه.ر(لـ نوعا ما بالنسبة  غريبة الصناديق تعترب حماسبة
. مفيدا يكون أن ميكن وكيف املفهوم هذا شرح هو املبحث هذا من الغرض لذلك، .التجارية املالية البيانات قراء معظم
 الصناديق عن معلومات تقدمي اشرتاط على والقضاء )م.م.م.ع(لــــــــ اخلارجية التقارير إعداد متطلبات من الرغم وعلى

 قد هبا اخلاصة املراقبة ألغراض الصناديق استخدام استمرار أن )م.غ.ه.ر( بعض جتد قد اخلارجية، التقارير إلعداد
 ختتار قد على ذلك، كمثال.  ة ألخرىولكن، قد خيتلف تطبيق هذا النوع من احملاسبة من مؤسس. للغاية مفيدا يكون

 الصناديقاملطلب ألاول: فئات 

 املطلب الثاني: طرق العرض في البيانات املالية

 املطلب الثالث: صافي ألاصول 
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أي  متعددة، صناديق ختتار أخرى إنشاء وقد. الثابتة أنشطة أصوهلا مجيع حملاسبة استخدام صندوق واحد مؤسسة ما
 1األصول. نوع من لكل صندوق واحد

فقط، وأخرى لديها عدة  واحد صندوق لديها بعض املؤسسات مؤسسة ما؛ من معني جزء هو الصندوق
 لكل متاحة أي أهنا القانونية، الناحية من مقيد غري بعضها: خمتلفة خصائص تكون للصناديق أن ميكن. صناديق

 اجلهات تضعها اليت االشرتاطات نتيجة قانونيا وهناك صناديق أخرى مقيدة. نشاطات املؤسسة، تستعملها كما تريد 
 سبيل على) التقييد من النوع نفس اليت لديها اهلبات كل  عادة،. الصندوق تشكل اليت األموال املوقوفة على املاحنة
 منفصل صندوق يف معا جتميعها يتم( األوقاف املؤبدة مجيع أو السرطان على أحباث لغرض اهلبات املمنوحة كل  املثال،

أو صندوق  يف املتاحة املوارد بعض ختصيص مؤسسة ما إدارة قد يقرر جملس ذلك، إىل باإلضافة. احملاسبية لألغراض
 مقيدة. غري تكون ما الصناديق عادة هذهف ،(مثال لالستثمار) منفصلة صناديق

 رصيد"بـ احملاسبني قبل هو معروف من ما أو ،(النقدية وخاصة" )األصول"و" الصناديق" بني خيلط الناس من كثري
 2متاما: خمتلفة الثالثة واملصطلحات". الصندوق

 ؛احملاسبية املنفصلة االحتفاظ بالسجالت فيهالذي يتم  املؤسسة من جزء أي هو الصندوق 

 واالستثمارات النقدية األصول وتشمل. املؤسسة عليها تسيطر أو متلكها اليت الثمينة األشياء هي األصول 
 ؛للمؤسسة املستحقة واملبالغ واملمتلكات،

 هو بل. األصول إمجايل من جمموع اخلصوم طرح طريق عن عليه يتم احلصول حسايب رقم هو الصندوق رصيد
 على هلا إال وجود ال الصناديق أرصدة. أخرى أمهية لديه يوجد ال ولكن للمؤسسة، الصافية للثروة العددي التمثيل
 الصناديق وأرصدة كل من األصول.  إنفاقها ميكن وال جوهرية قيمة للصناديق ليس األصول، عكس على. األوراق

مصطلح  )م.م.م.ع( تستخدم. للصندوق احملاسبية السجالت من ءجز  هي( والنفقات واإليرادات، اخلصوم وكذلك)
 *.املالية البيانات من العنصر هذا لوصف" األصول صايف"

                                                           
1Harvard Business Review, P95 rofits,Regina E. Herzlinger (1990), advantages of fund accounting in nonp  
2Profit Sector Accounting: Issues and Recommendations from Asia -), Non2006Maria Aurora F. Tolentino & al ( 

Pacific Societies, P33 

 سيتم شرح تصنيفات صافي األصول بالتفصيل الحقا في مبحث "صافي األصول" من هذا الفصل. * 
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 الخاصة بالصناديق والقواعد املفاهيمأوال: 

 املاحنة اجلهات حمدودا بالقانون، املوارد كان استخدام تلك  أين  لتسجيل املوارد كوسيلة  الصناديق تطورت حماسبة
 االعرتاف وفرت اليت بالطريقة السجالت على احلفاظ أجل من. غريها أو املؤسسة، إدارة جملس املتعاقدة، الوكاالت

 األغراض من متنوعة جملموعة منفصلة صناديق من سلسلة )م.غ.ه.ر( بعض وضعت داخلية، ألغراض القيود هبذه
 .الصندوق ورصيد اخلصوم، الذايت، التوازن األصول ذات جمموعة من من صندوق كل  ويتكون. احملددة

 واملنظمات )م.غ.ه.ر( قبل من أساسا وتستخدم اإلشراف أو النظارة، املساءلة، مفهوم تعكس حماسبة الصناديق
 زمنية فرتات خالل أو فقط حمددة ألغراض املوارد بعض مراقبة استخدام عن قانونيا املسؤولة هي اليت احلكومية غري

 كمثال على هذا املفهوم، ميكن إيراد األمثلة التالية:  .حمددة

  من جهة ماحنة تشرتط أن يستخدم يف برنامج تربوي خاص بذوي  150,000مبلغ مؤسسة تربوية خريية تتلقى
 : أي ال حيق للمؤسسة استخدام املبلغ يف غري هذا الربنامج؛االحتياجات اخلاصة

  ؛ فيبدأ محلة جلمعه حيدد فيها الغرض من 500,000مركز ثقايف خريي يقرر إنشاء مكتبة ملحقة بتكلفة تقديرية مببلغ
 : هذا يعين ال ميكن استغالل األموال اجملمعة يف غري مشروع املكتبة؛املسامهة بدقة

  مما يعين كصندوق وقفي دائمن حيتفظ به  أمن أحد الكشافة القدامى يشرتط  250,000تلقى نادي الكشافة مبلغ :
 أنه ال ميكن صرف أصل اهلبة أبدا، بل مداخيل استثمارها فقط؛

  أي ال ميكن صرف اهلبة هذه لتستغل يف السنة الالحقة فقط 100,000منحت مؤسسة خريية صحية هبة مببلغ :
 وال بعد هناية السنة الالحقة. ،السنة

 الصناديق فئات: ثانيا

تتمثل  عملية مشكلة تواجه التقييد، من خمتلف نوع منها ولكل املقيدة، املسامهات من عديدال تتلقى اليت املؤسسة
 أي على منفصلة بسجالت االحتفاظ املمكن من أنه حني يف. املستقلة الصناديق من العديد عن واإلبالغ تعقبال يف

 املثال، سبيل على. املاحنة من اجلهة التقييد نوع طريق عن األموال هذه جتميع يتم ما عادة املقيدة، الصناديق من عدد
جديد لقسم  مبىن يف استخدامها اهلبة املتربع هبا جيب أن أن حيدد ميكن ألحد الواقفني كلية،  لبناء محلة صندوق يف

 من لفئة ميثالن مسامهات مقيدة كال املثالني  .أن تستغل هبته يف بناء مرقد، وهكذا آخر يشرتط الكيمياء مثال؛ وقد
 .البناء بصناديق عادة إليها يشار الصناديق
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 أو فئات هناك أربع ذلك، ومع. من الصناديق خمتلفة لفئات األمساء من واسعة جمموعة أعطيت املاضي، يف
 عنوانه الصندوق أو وصف. التقارير إعداد ألغراض )م.غ.ه.ر( قبل من استخداما األكثر هي الصناديق من جمموعات

 1شيوعا: األكثر األربع اجملموعات يلي نوضح وفيما. على الصناديق للقيود العام النوع على يدل

 Current unrestricted fundاملقيد:  املتداول غير  الصندوق   -2

 ويعرف أيضا بالصندوق غري للمؤسسة. العامة األنشطة يشمل الذي الصندوق املقيد هو املتداول غري الصندوق 
على  الصندوق هذا حيتوي ال. احلايل العام أو الصندوق املتداول، ، الصندوق العام التشغيل، الصندوق صندوق املقيد،

 .املؤسسة تضمن بقاء واستمرارية اليت األغراض لتنفيذ كل الصندوق مبالغ و ميكن جمللس اإلدارة استخدام موارد مقيدة،
 اليت املعامالت باستثناء هذا الصندوق، يف تسجل أن ينبغي األخرى واهلدايا واإليرادات املقيدة، غري املسامهات مجيع

 . الصناديق من نوع آخر على تنطوي

 Board-designated fundمجلس إلادارة: من املخصص  الصندوق  -3

 الصناديق عندما تؤسس هذه . املقيدة غري الصناديق من فرعية فئة هي لس اإلدارةمن قبل جم املخصصة الصناديق
 موارد خيصص اجمللس. حمدد لغرض استخدامه ينوي صندوق يف املقيدة غري األموال جزء من فصل أو بنقل اجمللس يقوم
 املوارد فصل يف رمسيا اجمللس يرغب قد األحيان، بعض يف. امليزانية وضع عملية من كجزء  غالبا معينة، ألغراض معينة
 .الزمن من طويلة فرتة مدى على الغرض هذا أن ميتد ميكنعندما  وخصوصا معني، لغرض االستفادة منها يف يرغب اليت

 Current restricted fundاملتداول:  املقيد الصندوق  -4

 يف متويل أنشطتها إلنفاقها مؤسسة إىل املقدمة ميثل املوارد الذي الصندوق املتداول هو ذلك املقيد الصندوق
أو  احملددة، األغراض صندوقبأمساء أخرى مثل:  كما يعرف هذا الصندوق.  معينة حمددة ألغراض ولكن فقط العادية،

من  150,000فمثال، يف املثال الذي ذكرناه سلفا حول املؤسسة الرتبوية اخلريية اليت تلقت مبلغ  .صندوق الواقفني املقيد
 هلذا هذا املبلغ ضافي سوف ،جهة ماحنة تشرتط أن يستخدم يف برنامج تربوي خاص بذوي االحتياجات اخلاصة

 .التايل العام يف أو املستلمة السنة يف تستخدم ما وكثريا نسبيا، الصغرية املبالغ هذه مثل املؤسسات، بعض يف. الصندوق

 تكون قد ذلك، ومع. احلالية أنشطتها من عادة كجزء املؤسسة تنفذه معني على غرض يقتصر اهلبات من العديد
. املال إىل هذا حُيتاج أن قبل كذلك  ستكون رمبا أو للمؤسسة، العادية األنشطة من جزءا ليس املسامهات ممنوحة لغرض

                                                           
142-40Ruppel (2007), Op. Cit, PWarren   
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 بناء صندوق يف املسامهة املثال، سبيل على) احلالية األنشطة عدا أخرى ألغراض املاحنة اجلهات قبل من املقيدة املنح
 .منفصلة من الصناديق فئة يف عادة ُتصنف( وقف صندوق أو

 

 Restricted endowment fund الوقف املقيد:  صندوق  -5

 ُيستغل الدخل أن على موارد اشرتط فيها الواقف حيتوي الذي الوقف املقيد على الصندوق يطلق اسم صندوق
 لفرتة أو( الدائم الوقف) األبد إىل إما مع اإلبقاء على هذا األصل ثابتا، فيها احملصل عليه من استثمار أصل الوقف

 للمؤسسة، اجلارية األنشطة لتنفيذ استخدامها وميكن دا،مقي ليس ذاته حد يف الدخل عموما،(. املؤقت الوقف) حمددة
 .دخل األموال املوقوفة استخدامات أيضا على يضع الواقف شروطا ولكن قد

 انقضاء هذه األخرية، بعد الزمن. من الوقف لفرتة صندوق يف تبقى أن جيب املؤقتة، الوقف أموال مت حتصيل إذا
. املاحنة اجلهة قبل من آخر غرض حتديد مت إذا إال يشاء، جملس اإلدارة كما قبل من األصلي املبلغ استخدام ميكن

  1.أخرى الستخدامات متاحة أمواله املوقوفة، واليت كانت مقيدة، تصبح يف حالة وفاة الواقف هو اآلخر واالحتمال

 صندوق يف توضع املمنوحةاهلبة  أن يف األفضلية عن تعرب ولكن قد القيود رمسيا، تضع ال املاحنة، اجلهات بعض
 وجيب ،قانونيا مقيدة غري األموال جيب اعتبار هذه جملس اإلدارة، إىل يرجع الفعلي القرار كان  إذا ذلك، ومع. الوقف

 . املقيد املتداول غري الصندوق إىل تضاف أن

 fixed asset  fundالثابتة:  ألاصول  صندوق  -6

 واملباين مثل األراضي) الثابتة تكلفة األصول تسجيل يتم فيه الصندوق الذي الثابتة هو ذلك األصول صندوق
هذه  فصل اإلدارة يريد جملس أن هو الصندوق هذا الستخدام الرئيسي السبب (.وغريها واملعدات والتجهيزات واألثاث
 الثابتة األصول. للمؤسسة احلايل النشاط أكثر املقيد غري سيمثل الصندوق عندها، .املقيد غري الصندوق من األصول

 أن املؤسسات من العديد تعتقد لذلك،. سيولة إىل بسهولة حتويلها ميكن ال أنه مبعىن حقا، متوفرة غري املباين مثل
 2.منفصل صندوق يف توضع أن ينبغي الثابتة األصول

املؤسسة من  تشكلت اليت األغراض لس اإلدارة لتحقيقجمل املتوفرة املوارد من ضروري جزء هي الثابتة األصول
هلا  عالقة ال بأخرى أو بطريقة هي الثابتة األصول أن للبعض يعين قد الثابتة لألصول مستقل صندوق إنشاء أجلها؛

                                                           
 يشار أيضا إلى هذا النوع من الهبات بمصطلحات أخرى مثل: الهبات المؤجلة، الدخل مدى حياة الواقف أو الهبات السنوية.  1
 سبق مناقشة اإلبالغ عن األصول الثابتة في الفصل األول.  2
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. الدفاتر مسك معتربة يف مشاكل أيضا يسبب منفصل قد صندوق يف الثابتة األصول فصل .للمؤسسة اليومية بالعمليات
 .املقيد املتداول غري الصندوق يف الثابتة األصول على اإلهتالك تسجلاملؤسسة  كانت  إذا خاصة بصفة صحيح هذا

 .القراء قد يربك الكثري من الثابتة األصول صندوق إىل نقله مث ومن ،املقيد املتداول غري الصندوق يف اإلهتالك وضع

  :بديلة تصنيفات -7

  :تصنف الصناديق على أساس قابليتها يف بعض احلاالت، حيبذ مستخدمو القوائم املالية أن قابلية االستهالك
املقيدة وغري  املتداولةالصناديق القابلة لالستهالك هي: الصناديق  لتغطية النفقات اجلارية لتعزيز أهداف املؤسسة.

 1املقيدة. أما الصناديق غري القابلة لالستهالك فهي: صناديق األصول الثابتة وصناديق الوقف.

 املؤسسات هذه. املوارد وفقا الستخدام صناديقها جمموعة تفضل تصنيف تاملؤسسا بعض :المدارة الصناديق 
 2ثالث جمموعات من الصناديق: يكون لديها ما عادة

 ؛(املقيدة املقيدة و غري الصناديق املتداولة ذلك يف مبا) التشغيل صناديق 

 الورشات؛ صناديق 

 الوقف صناديق. 

 املاليةفي البيانات عرض الصناديق طرق  :نياملطلب الثا

االقرتاض املشرتك بني تشمل طرق عرض الصناديق يف البيانات املالية جمموعة منوذجية من القوائم املالية، وكذا 
 3:الصناديق

 :  حسب محاسبة الصناديق املالية القوائم من نموذجية مجموعةأوال: 

 املتداول الصندوق املنفصلة: األربعة التقليدية لديها الصناديق )م.غ.ه.ر(لـــ  مبسطة بيانات البيان أدناه يتضمن
 صغرية ملؤسسة منوذجي هو العرض هذا. الوقف وصندوق الثابتة األصول صندوق املقيد، املتداول الصندوق املقيد، غري

 . الصناديق حماسبة تستخدم

 

                                                           
قد يتساءل القارئ لماذا تصنف األصول الثابتة غير قابلة لالستهالك هنا، في حين أننا اعتبرناها غير مقيدة في وقت سابق. منطق هذا    1

أكثر من اعتمادها على القيود القانونية. كما نوقش سابقا، تستخدم األصول الثابتة في  يعتمد على ما إذا كانت قابلة لإلنفاق أم ال،النهج 
طة الحالية للمؤسسة، وبهذا المعنى فهي قابلة لالستهالك. ولكن بالمقابل، عندما تصنف الصناديق حسب قابليتها لالستهالك ، يصبح األنش

 لتصنيف األصول الثابتة في الصناديق غير المستهلكة معنى أفضل.
 غير مقيدة بشكل واضح. مقيدة أو الصناديق أرصدة بيان ما إذا كانت كل يجب التصنيف، هذا استخدام تم إذا  2
3Profit GAAP: Interpretation and Application of -for-Richard F. Larkin & Marie DiTommaso (2011), Not 

Generally Accepted Accounting Principles for Not-for-Profit Organizations, Op. Cit, P80-84 
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 مجموعة نموذجية من قوائم الدخل، كل صندوق في بيان منفصل: 1-2رقم: الجدول

 X120أوت  31بيان الدخل والنفقات، والتغيرات في صافي ألاصول للسنة املالية املنتهية في 

  من إعداد الباحث اعتمادا على:المصدر: 

Malvern J. Gross, Jr & al, (2005), Financial and Accounting Guide for Not-for-Profit Organizations, 

John Wiley & Sons, Inc. USA, 7th edition, p690. 

 المقيد المتداول الصندوق                                                           المقيد المتداول غير الصندوق
 24000  المساهمات    اإليرادات

   المصاريف   85000 التبرعات والهبات

  15000 جوائز مقدمة للرياضيين   110000 الرسوم المستحقة على الخدمات

مداخيل االستثمار من صندوق 
 الوقف

  5000 برنامج المواطنة   20000

  3000 أخرى   13000 مداخيل أخرى

 23000  مجموع المصاريف  228000  مجموع المداخيل

 على المساهماتزيادة     المصاريف
 المصاريف

 1000 

 10000  بداية السنة األصول،صافي    140000 خدمات البرنامج 

      43000 إدارة

      12000 التبرعات المجمعة

     195000  مجموع المصاريف

 زيادة اإليرادات على
 المصاريف

 33000     

     7000  بداية السنة األصول،صافي 

 المبلغ المحول إلى صندوق
 الثابتة األصول

  
(25000) 

    

     15000  السنة نهاية األصول،صافي 

 صندوق األصول الثابتة  صندوق الوقف

 50000  بداية السنة األصول،صافي     المداخيل

 المبلغ المحول من الصندوق  25000  التبرعات والهبات
 العام

 25000 

 75000  السنة نهاية األصول،صافي   46000  األرباح عن بيع االستثمارات

     71000  المجموع 

     250000  بداية السنة األصول،صافي 

     321000  السنة نهاية األصول،صافي 

الثابتة األصول صندوق  
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 جدا واضحة املساءلة أي أن .منفصل بشكل مبينة صندوق كل  أنشطة أن هي الصناديق حملاسبة الرئيسية امليزة
 الصعب من أنه هو الصناديق حملاسبة الرئيسي من جهة أخرى، العيب حدث. ما بالضبط يرى أن لقارئل ميكن ألنه
 اإليرادات جمموع زيادة هو ما املثال، سبيل على. البيانات جلميع متأنية مراجعة دون املؤسسة أنشطة نفهم جمموع أن

( 105000= 71000+1000+33000) مبالغ: ثالثة مجع من بد ال السؤال هذا على لإلجابة الصناديق؟ جلميع النفقات على

 املوجودة يف ثالثة بيانات منفصلة.

 املقيدة غري االستثمار إيرادات تسجل املؤسسات بعض. جدا بسيط هاشكلاجلدول  يف البيانات عرض طريقة
 زيادة" خانة يف املقيد غري املتداول الصندوق إىل الدخل هذا تنقل مث ومن صحيح؛ غري بشكل الوقف صندوق يف

 الصندوق حتويله إىل الوقف مث صندوق يف 20,000 كان ميكن إظهار مبلغ  املثال، هذا يف. "النفقات على اإليرادات
 املقيد، كما يدل عليه امسه، ال شروط عليه من الواقف،  غري الوقف دخل. صحيح غري هذا ولكن املقيد، غري املتداول

 الدخل هذا مع التعامل مت قد كان  إذا. املقيد املتداول غري الصندوق يف مباشرة الدخل هذا مثل عن اإلبالغ لذا ينبغي
 ألن وذلك ، 13,000 سيظهر فيه فقطاملقيد  غري املتداول الصندوق يف اإليرادات فائض فإن كمبلغ حمول،  خاطئ بشكل

 مببلغ الدخل من فائضا املقيد غري الصندوق سجل ؛ ففي الواقع،الدخل خانة فائض بعد سيظهر 20,000 حتويل مبلغ
33,000. 

  Interfund borrowing الصناديق: بين املشترك الاقتراضثانيا: 

 احلفاظ يف صعوبة األحيان بعض يف هناك أن هو املنفصلة الصناديق من بني مشاكل تعدد سابقا، لوحظ كما  
 خالل املقيد غري املتداول السيولة يف الصندوقعادة ما تنفد  املثال السابق، فيف. متاما منفصلة مجيع املعامالت على

 هذه تتبع بسهولة ميكن النظرية الناحية من. األخرى الصناديق من نقديا جملس اإلدارة قرضا فيجيز الصيف، أشهر
اجلدول  يبني. على مثل هذه البيانات الدقيقة ُمطلع بشكل واسع غري هو الذي ولكنها قد تشوش على القارئ القروض،

 . اجملتمع خلدمة ماكلني مركز قبل من املستخدمة األربعة الصناديق ميزانيةالتايل 

 X120أوت  31للسنة املالية املنتهية في  : ميزانية نموذجية ، كل صندوق في بيان منفصل 2-2رقم:  الجدول 

 المقيد المتداول الصندوق                                                           المقيد المتداول غير الصندوق

 الخصوم األصول  الخصوم األصول

 حسابات 50000 الصندوق 
 دائنة

1100 سيولة   17000
0 

 حسابات
 دائنة

3000 

 مستحقة  13000 التعهدات المستحقة
لصناديق 
 أخرى

المستحقة من    31000
 خرىاألالصناديق 

3000   
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 المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على:

Richard F. Larkin & Marie DiTommaso (2003), Not-for-Profit field guide, John Wiley & Sons, Inc, 

p83. 

 5000 املقيد، املتداول الصندوق من 3000 أي:) ،31000 اقرتض مبلغ قد املقيد غري املتداول الصندوق أن الحظن
 مبحاسبة دراية على لشخص متاما واضح هذا أن حني يف. (الوقف صندوق من 23000و الثابتة، األصول صندوق من

اصة. هلذا السبب، جيب التنويه إىل اخلواضيع مثل هذه املولكنه ليس كذلك بالنسبة للقارئ غري املطلع على  الصناديق،
 1مايلي:

 يف إذا كانت لديه مصادر مالية موثوقة لتسديد هذا الدين إال آخر صندوق من أن يقرتض صندوق ألي ال ينبغي 
 املشرتك االقرتاض خالل من مستمر أساس على عجز عملية لتمويل املالية لإلدارة ال معىن معقولة. زمنية فرتة غضون

 ؛الصناديق بني

 هذه كانت  إذا حول ما قانوين مستشار استشارة ينبغي قانونا، املقيدة الصناديق من موارد اقرتاض يتم أن قبل 
 العمليات ملساعدة هاإقراض مث ،ملبىن مثال التربعات مجع ملؤسسة ما متاما املناسب غري من. هبا أم ال مسموح القروض

 ؛لديها املالية

  جهة لكل املنفصلة: أي صندوق منفصل الصناديق من عدد كبري إىل املؤسسات حتاول تقسيم الصناديق بعض 
 . و يزداد التعقيد الصناديق بني املالية التحويالت من املزيد هناك سيكون الصناديق، عدد مع تزايد. رئيسية ماحنة

                                                           
1. Cit, P43(2007), OpWarren Ruppel   

1100   صافي  األصول  15000   صافي  األصول
0 

1400 المجموع  63000  63000 المجموع
0 

 1400
0 
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مؤسسة  إىل املقدمة تسجيل املبالغ ملشكلة املنطقية اإلجابة جمرد هي الصناديق حماسبةمما سبق، نستخلص أن 
 زاد عدد  كلما  ولكن الصلة، ذات املفاهيم حول خاص أي صعوبة تذكر بشكل هناك توجد ال. مقيدة ألغراض ما

لن يكون قادرا  وبالتايل ،الصناديق بني العالقة متاما يفهم لن املالية للبيانات القارئ أن كبري  احتمال هناك الصناديق،
وفقا لطريقة  املالية القوائم إعداد عند الشديد احلرص توخي جيب السبب، هلذا. للمؤسسة العامة املالية الشؤون على تتبع

 1.حماسبة الصناديق

 ألاصول  صافياملطلب الثالث: 

 احلصة" املالية بـ: القوائم عناصر ، حتت فصل املالية احملاسبة ملفاهيم)م.م.م.م(  بيان األصول يف صايف ورد تعريف
 وخصوم أصول بني الفرق ميثل األصول صايف أكثر بساطة، بلغة". اخلصوم طرح بعد مؤسسة ما أصول من املتبقية

 2.ملؤسسةا

 عن ناجتة هياألصول  صايف يف التغريات. واخلصوم مستقل عن األصول األصول بشكل صايف قياس ميكن ال
 من العديد يف. خمتلفة بنسب واخلصوم  األصول إمجايل يتغري فيها اليت األخرى والظروف واألحداث العمليات

أي فائدة  تلقي تتوقع ال اليت املاحنة اجلهات من وردت اليت األصول من التحويالت التغيريات هذه تشمل ،)م.غ.ه.ر(
 املستخدمني من وغريهم املاحنني مساعدة األصول هو عن صايف العرض واإلفصاح الغاية من. باملقابل اقتصادية أو منفعة

 اخلدمات، هذه مثل توفري يف وفاعليتها كفاءهتا  للمستهلكني، واخلدمات السلع لتوفري املؤسسة جهود تقييم على
 .هكذا القيام على قدرهتا واستمرار

 بشكل مقيدة (3) أو مؤقتا، مقيدة (2) مقيدة، غري (1) :خمتلفة فئات ثالث يف األصول صايف عن اإلبالغ جيب
. املايل املركز بيان األصول يف صايف من الثالث الفئات من كل  وإمجايل األصول صايف جمموع يُعرض أن جيبكما   .دائم

الشروحات  توفر ينبغي أن ذلك، إىل باإلضافة. األصول صايف من الثالثة األنواع من كل  يف التغيريات األنشطة ميثل بيان
  3.والدائمة املؤقتة القيود من املختلفة األنواع و مبالغ طبيعة عن معلومات املالية للقوائم املتممة واملالحظات

                                                           
يمكن إعداد الميزانية بشكل يجمع بين طريقتي الصناديق وصافي األصول، ويتم هذا باعتماد تصنيف الصناديق المدارة   1

)تشغيلية، ورشات، وقفية(، وتدرج الفئات المختلفة لصافي األصول )مقيدة دائما، مؤقتة، غير مقيدة( ضمن جانب األصول من 
 الميزانية.

210-958 -FASB   
3Idem  
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 Unrestricted net assetsاملقيدة   ألاصول غير  صافيأوال: 

األصول  مجيع تشمل فإهنا ولذلك،. دائم بشكل وال ال مؤقتا ،قيدةامل غري تلك هي املقيدة غري األصول صايف
اخلدمات  إيرادات من عموما تنتج املقيدة األصول غري صايف. القانون أو املاحنة اجلهات قبل من غري املقيدة الصافية
 املسامهات، رفع للدخل، املدرة األصول يف االستثمار من األرباح قيدة،امل غري التربعات السلع، وتوزيع إنتاج املقدمة،

 .إدارية وظائف أداءأو 

 املؤسسة طبيعة عن الناجتة جملس اإلدارة حدود هي املقيدة غري األصول صايف استخدام على الوحيدة احلدود
 حول املعلومات تكون قد. والدائنني املوردين مع التعاقدية االتفاقات عن النامجة وكذا القيود فيها، تعمل اليت والبيئة
 املثال، سبيل على يشمل، وهذا. املالية القوائم لقارئ مفيدة املقيدة غري األصول صايف استخدام على املفروضة القيود

 مبثابة لتعمل املقيدة غري أصوهلا صايف من جزء بتحديد املؤسسة إدارة جملس قبل من الطوعية القرارات عن معلومات
 (.للمجلس املخصص الوقف أحيانا وتسمى) الوقف

 جتمع اليت األصول تكون قد املقيدة غري األصول صايف استخدام اإلدارة على جملس حدود على آخر مثال
مثل  عن فإن الكشف اخلدمات، هو توفري )م.غ.ه.ر( وجود مبا أن اهلدف من. املستقبل يف سيحدث كبري  ملشروع

 يتم مل اليت املقيدة غري األصول صايف من كبرية  مبالغ هناك يكون قد ملاذا تفسري على يساعد األنواع من القيود هذه
 قد ال اليت املاحنة للجهات إعداد التقارير عند خاصة مهمة جدا املعلومات هذه تكون قد. ما ألغراض استخدامها

 1كما تتوقع املؤسسة بسبب غياب هذه املعلومات.  املالية البيانات تفسر

 Temporarily restricted net assets  مؤقتا ألاصول املقيدة صافيثانيا: 

 أو ،املاحنة اجلهات فرضتها اليت باملدة إما املقيدة استخداماهتا صافيةالاألصول  هي مؤقتا املقيدة األصول  صايف
 وكمثال. حمدد تاريخ بعد أو معينة فرتة يف األموال املوقوفة الزمنية استخدام القيود تتطلب. اليت منحت ألجلها األغراض

 تستخدم األموال ال املؤسسة أن يشرتط ولكنه ،2016 عام يف 20000مببلغ  أن يساهم أحد املاحنني ،الزمنية القيود على
  *.1720 عام حىت املقصود للغرض

 2:يلي ما من عادة مؤقتا المقيدة األصول ينتج صافي

                                                           
17ence Scot (2010), Op. Cit, p4Laur  

بدال من ذلك، قد يشترط الواقف أن تستغل مساهمته في برنامج محدد دون سواه؛ عندها تكون المساهمة مقيدة من جهة  * 
 الغرض وليس الزمن.

2Ibid, p48  
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 تنتهي  واليت املاحنة اجلهات فرضتها اليت بالشروط استخداماهتا احملدودة األصول من األخرى والتدفقات املسامهات
 لتلك الشروط؛ وفقا وإزالتها هبا الوفاء أو ميكن ،الزمن مبرور صالحيتها

 أنواع الشروط؛  لنفس ختضع اليت األخرى أو اخنفاض قيمتها األصول زيادة قيمة 

 أو الزمن، مرور قبل صالحيتها انتهاء املاحنني، لشروط نتيجة األصول صايف من أخرى فئات إىل التصنيف إعادة 
 هبا وإزالتها. الوفاء

املؤسسة  تعرض. العكس وليس املقيدة، غري مؤقتا إىل األصول املقيدة صايف من عموما التصنيف إعادة إجراء يتم
 يعكس الذي ،األنشطة بيان على املقيدة األصول غري صايف يف كاخنفاض  مؤقتا املقيدة األصول بصايف املتعلقة املصاريف

 غرض وضع قيودا على أن أحد املاحنني نفرتض أخرى، بعبارة. املقيدة غري إىل مؤقتا املقيدة من األصول صايف حتويل
األصول  صايف يف االخنفاض تسجيل عندها يتم ،حسب الشروط املؤسسة طرف من األموال استخدمت مسامهته، مث

 ينعكس حتويل الغرض، بتقييد الوفاء مت أنه مبا. املقيدة غري األصول صايف يف باعتباره اخنفاضا األموال بإنفاق املتعلقة
 1.األنشطة بيان املقيدة على لغري مؤقتا املقيدة األصول صايف

      Permanently restricted net assets  دائم بشكل ألاصول املقيدة صافيثالثا: 

 تزيد. األبد إىل املؤسسة هبا حتتفظ أن ماحنوها يشرتط اليت األصول تلك هي دائم بشكل األصول املقيدة صايف
من طرف  إزالتها ميكن وال ،الوقت مرور مع االقتصادية فوائدها تنقطع ال مسامهات املؤسسة تتلقى عندما هذه األصول

 استثمارها يتم أن على شرط املاحنة اجلهة قبل من املقيدة املالية األوراق أو النقدية املسامهات املثال، سبيل على .املؤسسة
 دائم بشكل املقيدة األصول صايف يتغري قد (.أصل املال املوقوفيعين أن املؤسسة ال ميكنها أن تتصرف يف ) األبد إىل

 الزيادات اعتبار ينبغي املثال، سبيل على. دائمة لقيود ختضع واليت ،املوجودة األصول يف والنقصان للزيادة نتيجة أيضا
 صايف يف كزيادة  ،املاحنة اجلهات فرضتها اليت القيود بسبب ،دائم بشكل استثمارها يتم اليت لألصول الدفرتية القيمة يف

 2:يلي ما عن تنتج دائم بشكل األصول املقيدة صايف باختصار، .دائم بشكل املقيدة األصول

 املاحنة؛ اجلهات من طرف املقيدة بشكل مؤبد املسامهات 

 األرباح مثل) القانون أو املاحنة اجلهات قبل من دائمة لقيود ختضع واليت املوجودة األصول يف النقصان أو الزيادة 
 ؛(دائم بشكل مقيدة أيضا هي واليت ،دائم بشكل املقيدة األصول على احملققة غري

                                                           
1from the ), The Effect of Nonprofit Governance on Donations: Evidence 5Erica Harris & al (201 

Revised Form 990, The Accounting Review: Vol. 90, No. 2, p582 

2583Ibid, p  
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 (املؤقتة األصول صايف من عادة)املاحنني  لشروط نتيجة الصافية من األصول أخرى فئة من التصنيف إعادة.*  

 املالية القوائم على ألاصول  صافي شكل نموذجي لعرضرابعا: 

 صايف من الثالث الفئات من كل  و مبالغ األصول صايف إمجايل املايل املركز يظهر بيانأن  )م.م.م.ع( تتطلب
. جمموعها يف الكلي األصول والتغيري صايف فئات من فئة كل  يف التغيريات األنشطة بيان كما ينبغي أن يظهر.  األصول

 1:املرفقةالشروحات  يف أو املالية القوائم وجه على يلي ما حول معلومات إظهار ينبغي

 احملبسة بشكل مؤبد؛ واألصول جبمع العناصر املتعلقة تلك مثل الدائمة، القيود من املختلفة األنواع 
  مستقبلية فرتات يف االستخدام احملددة، التشغيلية األنشطة املتعلقة بدعم تلك مثل املؤقتة، القيود من املختلفة األنواع 

 األجل. طويلة األصول على أو االستحواذ حمددة،
اخلاص مبؤسسة مفرتضة للرعاية  املايل املركز بيان من األصول صايف قسمل امنوذجي شكال فيما يلي نعرض 

  االجتماعية:

  : طريقة عرض ألاصول الصافية على املركز املالي 3-2الجدول رقم: 

  صافي األصول غير المقيدة، الموجهة من مجلس اإلدارة لــــ:

 xxx إنفاق رأس المال

 xxx االستثمارات

 xxx غير المحددة بعد

 xxxx مجموع صافي األصول غير المقيدة

  صافي األصول المقيدة مؤقتا، المقيدة لـــ:

 xxx نشاطات رعاية األطفال

 xxx نشاطات رعاية المسنين

 xxxx مجموع صافي األصول المقيدة مؤقتا

  صافي األصول المقيدة بشكل دائم، المقيدة لـــ:

 xxx صندوق وقف منح الطالب

 xxx صندوق وقف المباني

 xxxx مجموع صافي األصول المقيدة بشكل دائم

 xx,xxx مجموع صافي األصول

  المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على:
Richard F. Larkin & Marie DiTommaso (2011), Not-for-Profit GAAP: Interpretation and Application of 

Generally Accepted Accounting Principles for Not-for-Profit Organizations, John Wiley & Sons, Inc. USA, 

p 71. 

                                                           

قد يحدث أن يضع الواقف قيودا على كل من أصل المساهمة والمداخيل المستقبلية المترتبة عنها؛ عندها يكون صافي  *  
 األصول مقيدة تقييدا مزدوجا.

1Maria Aurora F. Tolentino & al, Op. Cit, p15  
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 إلافصاح متطلباتخامسا: 

 1:)م.م.م.ع( قبل من مطلوب هو كما  ما يلي عن )م.غ.ه.ر( تفصح أن جيب

 المالية أو القوائم على المبينة) أو المؤقتة الدائمة القيود من المختلفة وحجم األنواع طبيعة .1

 (.الملحقات

 مثل: المقيدة، غير األصول صافي على المعتبرة الحدود .2

 غريهم؛ أو الدائنني، املوردين، مع العقود يف دوداحل 

 العهود املتعلقة بالقروض؛ عن النامجة احلدود 

 اإلدارة. جملس من الطوعية القرارات مثل ذاتيا، املفروضة القيود 

 :يلي كما هي الوقفية بالصناديق المتعلقة اإلفصاح متطلبات .3

 املقيدة؛ الوقفية الصناديق مبا فيها الصافية األصول تصنيف اليت حتكم اإلدارة للقوانني جملس تفسري وصف 

 صرف األوقاف؛ سياسة ،أي الوقف؛ املعتمدة يف ختصيص إنفاق أصول السياسة وصف 

 بسياسة األهداف ارتباط وكيفية املخاطر، حمددات املداخيل، أهداف ذلك يف الوقف، مبا استثمار سياسات وصف 
 ؛األهداف لتحقيق املستخدمة واالسرتاتيجيات اإلنفاق

 تظهر صناديق واليت كل صندوق،  حسب نوع الدورة، هناية يف األصول الصافية فئات من الوقفية تركيبة األصول 
 ؛جمللس اإلدارة املخصصة تلك عن منفصل بشكل من اجلهة املاحنة املقيدة الوقف

 األقل، على ذلك، يف مبا األصول، وصايف جمموعه يف لصندوق الوقف، واخلتامي االفتتاحي الرصيد بني املقاربة  

  ؛صايف تقييم االستثمارات( و مبا فيه من فوائد و إجيارات وأرباح...)عائد االستثمار مقسما إىل: الدخل 

 ؛األخرى التصنيف و التغيريات لإلنفاق، إعادة املخصصة املسامهات، املبالغ 

 امليزانية تاريخ إعداد يف ألصوهلا العادلة املقيدة اليت كانت القيمة الصناديق جلميع العجز أو النقص إمجايل مبالغ 
 .القانون املنظم هلا أو املاحنة اجلهات من املطلوب من املستوى أقل

  

                                                           
17-45-30-to 958 1-45-30-FASB 958  
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 : املحاسبة عن املساهمات واملقتنيات املجمعةالثانياملبحث 

ويتناول هذا املبحث مشاكل التسجيل واإلبالغ عن املورد األساسي األهم لـــ )م.غ.ه.ر(، أال وهو املسامهات 
 من غريها أو لألموال مشروط غري تعرف املسامهات على أهنا:"نقل. و أو التربعات اليت تعتمد عليها هذه املؤسسات

 األوراق األخرى األصول وتشمل .شكل تطوعي دون مقابل يف التزاماهتا، اءإلغ أو لغرض تسوية مؤسسة، إىل األصول
 العناصر هلذه املشروطة غري والوعود اخلدمات، املعنوية، األصول واللوازم، واملواد املرافق استخدام واملباين، واألراضي املالية

 ونناقش هذا املوضوع من خالل املطالب التالية: 1". املستقبل يف

  

 Expendable Current Support  املطلب ألاول: الدعم القابل لالستهالك  

به الدعم املوجه لالستغالل واالنتفاع به، ومنيز  بني املسامهات غري املقيدة ، املسامهات احلالية املقيدة، ونعين 
 واألوراق املالية االستثمارية.

 Unrestricted contributions املقيدة: غير  املساهمات: أوال

 مثل أخرى، أشكال يف املقيدة غري أما تلك املقيدة البسيطة؛ النقدية غري اهلبات البحث من القسم هذا يناقش
العامة هلذا  املبادئ احملاسبية. الالحقة األقسام يف فستناقش واللوازم، املالية، من املعدات اهلبات من األوراق التعهدات،

 .األشكال من شكل بأي املقيدة املستلمة غري اهلبات مجيع القسم تطبق على

األصول  صافي في فئة المقيدة غير المساهمات جميع تسجيل يجب :التاريخية الممارسات .1

 إضافة كانت تطبق طريقة المؤسسات بعض. )م.غ.ه.ر( معظم تتبعه المبدأ هذا. المقيدة غير

 في إما( األصول رصيد صافي اآلن) الصندوق رصيد إلى مباشرة المقيدة غير المساهمات

كان يستعمل  أين الصندوق رصيد قسم في أو الصندوق، أرصدة في منفصل تغيرات بيان

                                                           
1 SFAS 116 (FASB ASC 958-605), Accounting for Contributions Received and Contributions Made, p06 

  املطلب ألاول: الدعم القابل لالستهالك

  املطلب الثاني: الهبات العينية 

املطلب الثالث: املساهمات غير القابلة لالستهالك حاليا

  

 املقتنيات املجمعةاملطلب الرابع: 
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واختارت مؤسسات . الصندوق أرصدة والتغييرات في والمصاريف الدخل من المجمع البيان

 واألسوأ مقيد، غير استثماري صندوق في مباشرة مساهماتها كل أو بعض أخرى اإلبالغ عن

 لو كما الوقف صندوق في المباشرة غير وضعت مؤسسات أخرى المساهمات  ذلك، من

 القوائم لقراء الصعب من أصبح الممارسات هذه لكل ونتيجة. المبالغ غير مقيدة هذه كانت

 في عمدا ذلك تمي األحيان بعض في. الواردة المساهمات وطبيعة مقدار على التعرف المالية

  1.المساهمات من المزيد إلى ماسة حاجة في المؤسسة أن القراء إلقناع محاولة

 المعالجة المحاسبية: .2

 مت إذا أو، النشاطات؛ بيان يف املقيدة غري األصول صايف فئة يف املقيدة غري املسامهات عن اإلبالغ ينبغي
 املقيدة غري املسامهات هذه تظهر أن ينبغي األصول، صايف يف والتغريات واملصروفات لإليرادات املوحد البيان استخدام

 بيان يف املقيدة غري املسامهات اإلبالغ عن املقبول غري من". املصاريف على املداخيل زيادة" إىل خانة الوصول قبل
 2.األصول صايف مقيدة من فئة يف اهلبات هذه مثل عن اإلبالغ أو األصول لصايف منفصل تغريات

 Bargain purchases صفقة مشتريات .3

 بالوضع كاعرتاف  البائع قبل من منحه يتم خمفض بسعر اخلدمات أو السلع بشراء أحيانا للمؤسسات يسمح 
لذلك، . للمشرتي أي املؤسسة هبة فعال البائع قد منح يكون احلاالت، هذه مثل يف. للمؤسسة التعليمي أو اخلريي
 $ 50بـــ سلعة تشرتي كانت املؤسسة  إذا املثال، سبيل على. معتربا املبلغ كان  إذا هذا التخفيض كهبة يسجل أن جيب
 3.كمسامهة  $ 30 فارق مع ،$ 80 بـــ الشراء تسجيل تكلفة فينبغي ،$ 80 بـــ عادة تباع اليت

  Interest-free loans and loan guaranteesالقروض  وضمانات القروض الحسنة .4

 من قرض املستفيدة تكون عندما باملسامهات االعرتاف للمؤسسة ينبغي كان  إذا دائما يطرح السؤال حول ما
 بأسعار للقرض العادلة القيمة بني بالفرق املسامهة إيرادات قياس يتم(. السوق أسعار من أقل مبعدل أو قرض) حسن
. للقرض املخصومة والقيمة احملصلة النقدية املبالغ بني الفرق األساس يف وهو ؛املعلن مبعدله للقرض العادلة والقيمة السوق

 صايف من كجزء  اإليرادات عن اإلبالغ فينبغي للمؤسسة، متاحة املسامهة أن تكون هذه مبا أنه جيب مرور زمن قبل
 مع مصاريف الفعلي، الفائدة طريقة معدل باستخدام القرض قيمة ترتاكم القرض، عمر مدى على. مؤقتا املقيدة األصول

                                                           
110Paul A. Copley (2011), Op. Cit, P3  
211Ibid, P3  
3Cit, P66 Warren Ruppel (2007), Op.  
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 غري إىل مؤقتا املقيدة األصول صايف من املرتاكم القرض مبلغ تصنيف إعادة ينبغي نفسه، الوقت ويف. فائدة مقابلة
  1.املقيدة

 النشاطات: بيان في عرض المساهمات .5

 طريقة العمود الواحد: .أ

واملؤسسات  الصغرية للمؤسسات بالنسبة بعدة طرق؛ التعامل األنشطة بيان املقيدة يف غري املسامهات ميكن عرض 
 البيان من العلوي القسم يف املسامهات عن اإلبالغ يتم ما عادة هاما، عامال املقدمة اخلدمات رسوم اليت ال تكون فيها

 :التايل النحو على للدخل، األخرى املصادر مجيع مع جنب إىل جنبا

 ألانشطة بيان في املقيدة غير  املساهمات عرضلمثال عن طريقة العمود الواحد  4-2الجدول رقم:

 

 

 

 

 

 

 أكثر مداخيل رسوم الخدمات عن المساهمات يكون فصل قد األخرى، المؤسسات لبعض بالنسبة

 مبسط مثال يلي وفيما. المساهمات إضافة أن قبل عجز أو فائض إلى التوصل أجل من مالءمة

 :العرض من النوع لهذا

 

 

 

 

  المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على:
Richard F. Larkin & Marie DiTommaso (2003), Not-for-Profit field guide, John Wiley & Sons, Inc 

p 71. 

 :األعمدة متعدد عرض .ب

                                                           
1P67Ibid,   

  المداخيل: 

 50,000 املسامهات

 10,000 املداخيل األخرى

 60,000 اجملموع

 (55,000) املصاريف

 5,000 الزيادة يف صايف األصول

 150,000 رسوم اخلدمات 

 (175,000)  املصاريف -

 (25,000)  فائض املصاريف عن رسوم اخلدمات قبل املسامهات-

 40,000 املسامهات

 15,000 الزيادة يف صايف األصول
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 لديها املؤسسات بعض. عمودي عرض يف حدة على االستثمارات غري املقيدة عرض املؤسسات بعض تفضل
 وحتدد مؤسسسات. الطريقة هبذه الوصايا مجيع املثال سبيل على اهلبات، من معينة أنواع من املبلغ الكلي ملعاجلة سياسة
هذا  إىل للوصول الكافية األصول مث تعيد تصنيف خمصص حساب يف عليه اإلبقاء الذي يتم املبلغ دوري بشكل أخرى
 مجيع تصنيف وإعادة التشغيل عمود يف املقدار الذي جيب اإلبقاء عليه حتديد وهي بديلة، هناك طريقة. املطلوب املبلغ
 على) متوفرة غري اإلدارة قبل من تعترب األصول هذه أن على للتأكيد ذلك ويتم. املستهدف املبلغ فوق التشغيلية املبالغ
 التايل: العرض النوع هذا على األمثلة ومن. التشغيل مصاريف لتغطية( القريب املستقبل يف األقل

 ألانشطة بيان في املقيدة غير  املساهمات عرضلالعرض املتعدد ألاعمدة مثال عن طريقة  5-2الجدول رقم:

 المساهمات غير المقيدة 

 المجموع االستثمارات التشغيل 
    الدعم و المداخيل:

 200,000  200,000 المداخيل غير المقيدة األخرى

 125,000  125,000 الوصايا

 325,000  325,000 المجموع

 (195,000)  (195,000) )بالمجموع(المصاريف 

 130,000  130,000 فائض الدعم و المداخيل عن المصاريف

  125,000 (125,000) تحويل الوصايا إلى صندوق االستثمارات

    صافي األصول:

 360,000 300,000 60,000 بداية السنة

 490,000 425,000 65,000 نهاية السنة

  اعتمادا على:المصدر: من إعداد الباحث 
Richard F. Larkin & Marie DiTommaso (2011), Not-for-Profit GAAP: Interpretation and 

Application of Generally Accepted Accounting Principles for Not-for-Profit Organizations, John 

Wiley & Sons, Inc, p 81. 

  نقاط: عدة إىل اإلشارة جتدر

 لن خيلط عمود القارئ فإن وبالتايل" مقيدة غري"واضح أهنا  وصفت بشكل الثالثة األعمدة كل  أن نالحظ 
 بصندوق الوقف املقيد؛ االستثمار

 للمؤسسة؛ املتاحة املقيدة غري املبالغ مجيع جمموع إظهار اجملموع" لغرض" عمود تضمني يتم 
 قانونيا متاحة املقيدة غري املداخيل ألن كل وهذا". التشغيل" عمود يف املقيدة غري املداخيل مجيع عرض يتم 

 إىل االستثمارات يعترب قرار اجمللس بتحويل الوصايا أخرى. ألغراض املبالغ بتوجيه اجمللس قرار ولكن قبل للتشغيل،
 .هذا العمود يف تصنيف إعادة
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 Current restricted contributionsاملقيدة:  الحالية املساهمات: اثاني

 على بعض من اقتصارها الرغم على للمؤسسة، اجلارية املصاريف لتغطية استخدامها ميكن اليت املسامهات هي
"(. الزمن قيود" باسم إليها املشار) وقت حمدد بعد أو أثناء أو ،"(الغرض تقييد" باسم إليها املشار) اخلاصة األغراض

الثاين أن يشرتط الواقف أن  على وكمثال ،(الغرض تقييد)مثال " السرطان ألحباث" اهلبات املوجهة األول على كمثال
 من كثري  يف. دائما واضحا ليس املقيدة وغري املقيدة اهلبات بني التمييز الواقع، تستخدم هبته يف سنة مالية حمددة. يف

  .اهلبة على قيد حقا هناك كان  إذا ما يف للشك جماال ترتك املاحنة اجلهة قبل من املستخدمة اللغة احلاالت،

 : ةالمحاسبي المعالجة  .1

 مشروطة غري وعود أو نقدية هبات إما تكون قد اليت) املقيدة املسامهات املتداولة اعتبار على )م.م.م.ع( تنص
 االعرتاف يتم املنهج، هذا يف. مؤقتا األصول املقيدة تصنيف صايف يف الدورة احملصلة فيها، يف دعم أو كدخل(  باملنح

 األصول صايف من كجزء  املنفق غري الدخل وينعكس. حتملها عند املصاريف وتدرج وردت، كما  كإيرادات  باهلبات
 .املنهج هذا اليت تتبع  the Johnstown Eye Foundation للمؤسسة املايل واملركز األنشطة بيان البيان التايل يبني. مؤقتا املقيدة

مثال عن طريقة إلابالغ عن املساهمات املتداولة املقيدة كمداخيل إجمالية في صافي ألاصول املقيدة  5-2الجدول رقم:

 The Johnstown Eye Foundationملؤسسة  2015جوان  30مؤقتا للسنة املالية املنتهية في 

  بيان النشاطات

 المداخيل المؤقتة 

 المجموع المقيدة غير المقيدة 
    األصول:الزيادة في صافي 

 50,000 50,000  المساهمات المقيدة 

 320,000  320,000 المداخيل األخرى

  (40,000)  40,000 صافي األصول الخالي من القيود

 360,000 10,000 370,000 

 (355,000)  (355,000) اإلنخفاض في صافي األصول -

 15,000 10.000 5,000 صافي الزيادة في صافي األصول

 125,000 25,000 100,000 األصول: بداية السنةصافي 

 140,000 35,000 105,000 صافي األصول: نهاية السنة

  بيان المركز المالي 

 المداخيل المؤقتة 

 المجموع المقيدة غير المقيدة 
 75,000 35,000 40,000 النقدية 

 85,000  85,000 األصول األخرى

 160,000 35,000  125,000 المجموع

 20,000  20,000 الذمم الدائنة

 140,000 35,000 105,000 صافي األصول: نهاية السنة

 160,000 35,000 125,000 المجموع

 من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر: 
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Malvern J. Gross, Jr & al, (2005), Financial and Accounting Guide for Not-for-Profit 

Organizations, John Wiley & Sons, Inc. USA, 7th edition, p 24. 

غري مقيدة  هبات لديها و ،$40,000 أنفقت ،$50,000 هبات مببلغ تلقت املؤسسة أن بوضوح يرى أن للقارئ ميكن
 يف دخال يعترب $50,000 أن مبلغ هو العرض هذا على املرتتبة اآلثار .السابقة السنوات من $25000 مببلغ عدمل تنفق ب

 . للمؤسسة اإلدارة هذا املبلغ كموارد يعترب جملس املبلغ، استخدام على قيود هناك تكون قد ومبا أنه تاريخ حتصيله،

 أو مشاريع ثالثة إلجناز أطراف من هبات املؤسسات من العديد تتلقى محددة: لمشاريع الهبات الموجهة
 تقدمي يف ،للمؤسسة املتلقية املساءلة درجة يف عن اهلبات املقيدة األخرى أساسا ختتلف اهلبات هذه. حمددة أنشطة
 سأسا على اخلاص املقاول ألداء مشابه ترتيب هذه العملية. األموال هذه استخدام على املؤسسة املاحنة إىل التقارير
 اليت الرحبية احملاسبة ملبادئ وفقا معاجلتها سيتم. للخدمات شراء األساس يف هي اهلبة فإن احلالة، هذه يف. رحبي جتاري
 ملشروع هبة املؤسسة تتلقى أخرى، حاالت يف. العقد مبوجب بالتوازي مع إجناز العمل باإليرادات االعرتاف إىل تدعو
 برامج تعزيز هو وبذلك اهلدف من اهلبة ؛املنفقة غري املبالغ ترجع ورمبا ،بدقةوتكون ملزمة مبحاسبة النفقات  معني،

 1.عملية شراء للخدمات وليس هبة حقا هو اهلبات من النوع هذا. املاحنة وال تستفيد منها اجلهة املؤسسة

الشكلين  من شكل في والعقود تنظم المنح أن يمكن :التكلفة مقابل تعويض المسبق الدفع .2

)ب( تغطي المؤسسة . األموال المدفوع له هذه ينفق ثم المبلغ، الدافع )أ( يحول: التاليين

الجهة  قبل من ثم تتلقى تعويضا عن هذه النفقات تسدد الخاصة أموالها النفقات من المستفيدة

 .المانحة

 إيرادات أهنا على تعامل أن جيب نفقاهتا من سابق وقت يف املؤسسة إىل احملولة املبالغ الشراء، عقود حالة يف
وملّا حتصل التعويضات من طرف اجلهة  النفقات عندما تتم. النفقات يتم فيه حتمل الذي الوقت حيني إىل أن مؤجلة
 .املانح التزام تعكس حىت كقابلة للتحصيل  تسجيل هذه املبالغ جيب املاحنة،

 مع احلال هو كما  استالمها، فور كإيرادات  املسبقةباملدفوعات  االعرتاف جيب ،(اهلبات) املنح الفعلية حالة يف
 تعويض مبوجب الذي يستخدم األسلوب نفس وهو. تستحق عندما كإيرادات  التعويضات إثبات ويتم. املسامهات مجيع

 .الشراء التكاليف يف عقود

                                                           
1 FASB ASC 720-25-15 
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 يف املؤجل املنحة دخل مقابل تاريخ حتصيله، يف مستحق كمبلغ  للمنحة الكامل املبلغ املؤسسات بعض تسجل
 مشروط، غري تعهدا بالكامل املنحة مبلغ اعترب إذا. )م.م.م.ع( ظل يف مناسب غري وهذا. امليزانية من اخلصوم جانب

 1 .كإيرادات حالية غري مؤجلة  يسجل أن جيب

  الاستثمارية املالية ألاوراق: اثالث

هذه  تسجل أن جيب. وسندات أسهم: مالية أوراق شكل مسامهات يف املؤسسة تتلقى األحيان، من كثري  يف
 أساس حتديد صعوبة ما تواجه هي عادة اليت الوحيدة املشكلة. النقدية اهلبات اليت تسجل هبا الطريقة بنفس املسامهات

 .موضوعية سوقية قيمة دون األسهم حالة يف للتقييم معقول

ال  للتسويق القابلة والسندات األسهم. استالمها تاريخ يف العادلة السوقية بالقيمة تسجل هذه األوراق أن جيب
 ذلك بعد بيعت إذا أو استالمها، تاريخ يف السوقية بقيمتها تسجل أن كما ينبغي.  يف التقييم مشكلة أي تنطوي على

 . فعال املستلمة باملبالغ تسجل قصري، بوقت

 Gifts- in- kind العينية الهباتاملطلب الثاني: 

 التموينات:و  الثابتة ألاصول : أوال

 تاريخ يف مؤقتا مقيدة أو مقيدة كمداخيل غري  إما :بطريقتني تسجل أن ميكن الثابتة املسامهات من األصول
 العمر مدى على تقديري بشكل يزول التقييد مؤقتا، مقيدة أهنا على البداية يف اهلبة عن اإلبالغ مت إذا. استالمها
 األصول وتبقى. املقيدة غري إىل مؤقتا صايف األصول املقيدة من تصنيف إعادة مبثابة يعترب زوال القيود. لألصل اإلنتاجي

 . عنها التنازل حلني مسمى غري أجل إىل مؤقتا األصول املقيدة فئة يف األراضي مثل لالهتالك القابلة غري

 املعدات قيمة على احلصول عادة ميكن. املماثلة بسعر الشراء املعتاد للعناصر واملعدات اللوازم تسجل أن وجيب 
 وعادة صعوبة، أكثر هبا املتربع العقارات يف حني أن تقييم. العناصر هذه مثل يف أحد املتعاملني من املستخدمة املكتبية

 2.القيمة لتحديد خارجي تقييم على احلصول الضروري من يكون ما

                                                           
1 Idem 

2Laurence Scot (2010), Op. Cit, p148  
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  املتطوعين خدمات من املساهمات: اثاني

 املؤسسات هذه تضع أن فهل جيب .براجمها لتنفيذ املتطوعني كامل على  شبه بشكل املؤسسات من العديد تعتمد
. اجلواب هو: نعم حتت ظروف املالية بياناهتا يف" مسامهات" بوصفها وتسجيلها املساهم هبا اخلدمات هذه على قيمة

 1حمددة وهي:

 أو المالية؛ غير األصول تعزز أو تخلق الخدمات. أ

 الخدمات: .ب

 متخصصة؛ مهارات تتطلب -

 و المهارات، فيهم هذه تتوفر أشخاص قبل من توفيرها يتم -

  .التبرع ل عن طريقُتحص   لم إذا شراؤها يجب ما عادة -

حاشية البيانات  يف اإلفصاح تشجيع من الرغم على للخدمات، قيمة ال تسجل مل يتم استيفاء أي شرط، إذا
 . املالية

 عرض يتم أين املالية البيانات قسم يف كإيرادات  املساهم هبا للخدمات املخصصة القيمة تنعكس ينبغي أن
  .منفصل يف سطر اخلدمات هذه قيمة عن اإلفصاح املناسب من احلاالت، معظم يف. األخرى املقيدة غري املسامهات

 العمل طبيعة على بناء الدعم دماتخ وفئات يف برنامج اخلدمات قيمة ختصص أن ينبغي جانب النفقات، يف
إذا مل يتم رمسلة . حتميلها كنفقات من بدال املبالغ جيب رمسلة الثابتة، األصول إلنشاء املتطوعني مت استخدام إذا .املقدم

اجلدول  يظهر. منهما يقابل اآلخر ألن كالً  النفقات، على اإليرادات على زيادة اخلدمات تسجيل يؤثر لن بعض املبالغ،
 .املساهم هبا اتخدم عن لإلبالغ مبسطا التايل مثاال

 

 

 

 

 

                                                           
1Op. Cit, p110 Malvern J. Gross, Jr & al, (2005),&  150-Ibid, p149  
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 : مثال على بيان النشاطات أين يتم إلابالغ عن قيمة الخدمات املساهم بها من طرف املتطوعين  6-2 الجدول رقم 

  بيان النشاطات
   الزيادة في صافي األصول:

  200,000 رسوم الخدمات 

  50,000 المساهمات

  75,000 قيمة الخدمات المساهم بها

 325,000  اإلجماليالدخل 

   االنخفاض في صافي األصول:

   برامج الخدمات:

  100,000 مساعدة المسنين

  100,000 مساعدة الفقراء

  50,000 مساعدة الشباب

 250,000  مجموع برامج الخدمات

   الخدمات الداعمة:

  40,000 اإلدارة

  10,000 جمع التبرعات

 50,000  مجموع الخدمات الداعمة

 300,000  مجموع النفقات

 25,000  صافي الزيادة في صافي األصول

 100,000  صافي األصول: بداية السنة

 125,000  صافي األصول: نهاية السنة

 من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر: 

Richard F. Larkin & Marie DiTommaso (2003), Not-for-Profit field guide, John Wiley & Sons, Inc. USA. p 24. 

  املرافق استخدام: ثالثا

 خمفضة بتكلفة أو تكلفة أي دون سواء ،املرافق من غريه أو استخدام مبىن املؤسسة حق تعطى األحيان بعض يف
 القيمة. أو املصاريف الدخل حيث من سواء املالية، البيانات يف املرفق هذا مثل قيمة تنعكس أن ينبغي. كبري  حد إىل

فيما لو قامت املؤسسة باستئجار هذه املرافق.  ،بسعر املثل للمرافق العادلة السوقية القيمة تكون أن جيب املستخدمة
 منح مت إذا. لسعر املثل قيمة بأقل يكون أن جيب فإن التقييم املستخدم جدا، مكلفة مبرافق التربع مت إذا أنه يعين هذا
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حتديد  املستحيل من يكون قد بديل، غرض أي هلا وليس التصميم يف نوعها من فريدة مرافق استخدام املؤسسة حق
 1.للحكومة اململوكة املباين تشغل اليت املتاحف األحيان مع من كثري  يف حيدث هذا. املماثلة للمرافق سعر املثل

  ألاخرى  املؤسسات من املقدمة الخدمات: رابعا

 ما تكون غالبا أخرى، اليت مؤسسات قبل من تكلفة دون املقدمة اخلدمات من )م.غ.ه.ر( تستفيد بعض
 لشركة أخرى، تابع مكاتب اليت تستغل )م.غ.ه.ر( ذلك، على كمثال.  بأخرى أو بطريقة مرتبطة باملؤسسة املستفيدة

 ينبغي للمؤسسة، املنفصلة املالية البيانات يف. دون تكلفة موظفو هذه الشركة ويؤدي مهامها املكاتب، معدات تستخدم
 املناسبة الفئات يف النفقات عن اإلبالغ ويتم. نفقات مسامهات كانت أو سواء اجملانية اخلدمات قيمة عن اإلبالغ
  .املقدمة اخلدمات من والغرض لطبيعة

 2وهي كالتايل: هالقياس هناك ثالثة أساليبو فيما خيص القيمة العادلة، هناك جدل كبري حول كيفية تقييمها. 

 ذات المعلومات من وغيرها األسعار يستخدم نهجمال هذا :Market Approachالسوق  أسلوب .أ

 المثال، سبيل على .متشابهة أو متطابقة أصول على تنطوي التي السوق الصلة لمعامالت

 تقييم نهجم تستخدم األسواق المالية، عادة في تداولها يتم والتي تلقتها المؤسسة التي األسهم

 .تحصيل الهبة لتقييم هذه األخيرة تاريخ األسهم في حصة سعر تحديد

المستقبلية  لتحويل المبالغ التقييم أساليب المنهج هذا يستخدم :Income Approachالدخل  أسلوب .ب

 المثال، سبيل على(. مخفض أي) واحد حالي مبلغ إلى( األرباح أو النقدية التدفقات مثل)

 للتدفقات المخصومة القيمة تستخدم طويل األجل مشروط غير التي تتلقى تعهدا المؤسسة

 .التعهد قيمة لتحديد المتوقعة النقدية

 قدرة الستبدال المطلوب المبلغ الحالي على المنهج هذا يستند :Cost Approachالتكلفة  أسلوب .ت

 سبيل على. الحالية االستبدال عادة بتكلفة النهج هذا إلى يشار. الخدمات تقديم األصل على

 محاميا فيما لو أجرت الخدمات بسعر المثل لتلك خدمات قانونيةقد تقيم المؤسسة  المثال،

  *.بها للقيام

 )م.م.م.ع(بتطبيق هذه األساليب، تستخدم المؤسسة نوعا من المدخالت في طريقة التقييم. تحدد 

 3هما كالتالي: من هذه المدخالت، فئتين واسعتين

                                                           
1-nonJanina Stankiewicz (2013), The methods of raising philanthropic funds in the management of  

governmental organization; determinants, Versita Management Journal, Vol.17, No. 2, p72 

2 FASB ASC 820-10, “Fair Value Measurements”, May 2011, p 90 

الثالثة إذا تعددت في بعض الحاالت، استخدام تقنية تقييم واحدة قد يكون كافيا. في حاالت أخرى، يجب استخدام أساليب التقييم  * 
 الظروف.

392Ibid, P  
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 المستعملة من طرف االفتراضات تعكس التي هي  Observable Inputs:مالحظتها يمكن مدخالت .أ

 المحصل السوق تاريخ على المطور اعتمادا التزام أو أصل تسعير في السوق في المشاركين

 .لمؤسسةعن ا مستقلة مصادر من

المستعملة  االفتراضات تعكس التيتلك  هي  Unobservable Inputs:مالحظتها ال يمكن مدخالت .ب

 التزام أو أصل تسعير في السوق المشاركين فيحول افتراضات  المؤسسة نفسها من طرف

 .المعلومات المتاحة على اعتمادا

 حاليا لالستهالك القابلة غير  املساهماتاملطلب الثالث: 

 Endowment gifts   الوقفية الهباتأوال: 

وتسجل  : األصول صايف من مقيدة فئة يف استالمها عند كإيرادات  املقيد الوقف صندوق مسامهات تسجيل ينبغي
 بيان يف الوقفية اهلبات تسجيل أساليب من. ذا كانت غري حمدودةإ ودائمة اهلبات الوقفية احملدودة زمنيا، حالة يف مؤقتة

 :يوضح اجلدول التايل طريقة العرض متعدد األعمدة. األنشطة

 املقيدة: مثال عن طريقة عرض متعدد ألاعمدة لفصل املداخيل غير املقيدة من 7-2 الجدول رقم

  بيان النشاطات
 المداخيل المؤقتة 
غير  

 المقيدة
 المجموع المقيدة

    الدعم والدخل:

 175,000 50,000 125,000 المساهمات 

 200,000  200,000 المداخيل األخرى

 375,000 50,000  325,000 المجموع

 (310,000)  (310,000) مجموع النفقات -

 65,000 50,000 15,000 األصولصافي الزيادة في صافي 

 :من إعداد الباحث باالعتماد على المصدر:

Malvern J. Gross, Jr & al, (2005), Financial and Accounting Guide for Not-for-Profit 

Organizations, John Wiley & Sons, Inc. USA, 7th edition, p 104. 

Richard F. Larkin & Marie DiTommaso (2011), Not-for-Profit GAAP: Interpretation and 

Application of Generally Accepted Accounting Principles for Not-for-Profit Organizations, John 

Wiley & Sons, Inc, p107 

 ( املنح وعود) التعهداتثانيا: 

املاحنة ألن هذه  اجلهات من التعهدات املؤسسةتلتمس  عادة،. مببلغ حمدد ملؤسسة ما باملسامهة وعد هو التعهد
وقد تلجأ . اإللتماس وقت يف املؤسسة قبل من املطلوب باملبلغ نقدا املسامهة تقدمي على قادرة غري أو تريد ال إما األخرية
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شهريا  $20 مبلغ بدفع أحد املاحنني يتعهد قد املثال، سبيل على. مسامهاهتم تقسيطاملؤسسة إىل حتفيز املاحنني على 
 فرتة مدى على وتوزيعها يتم تقسيم مسامهاهتم عندما سخاء أكثر املاحنة اجلهات املؤسسات جتد حيث .املقبل للعام

 . الزمن من

 كبري  حد إىل النقاش حوهلا يدور اليت هي النقطة وهذه. القانونية الناحية من للتنفيذ قابلة التعهدات تكون ال قد
 ستنجم عن مثل هذا النزاع القانوين اليت السلبية الدعاية إن. التعهد قانونيا فرض املؤسساتأنه من الصعب على  بسبب
 ؟ إذا ذات مبالغ معتربة وهل هي التعهدات، مجع سيتم هل: املهم هو املعيار. املستقبل يف األموال جبمع فقط ستضر

كان   إذا التعهد؟ تلقي تاريخ يف كأصول  التعهدات تسجيل جيب هل: حماسبيان سؤاالن هناك مثة املعايري، هذه استوفت
 1كمداخيل؟  بالتعهدات االعرتاف جيب مىت ،"نعم" اجلواب

 :كأصول تسجيل التعهدات .1

 تستطيع السنني مرور مع. التعهدات عن طريق مداخيلها من كبري  جزء على املؤسسات من تتحصل العديد 
 املشروطة غري التعهدات أدبيات احملاسبة أن تسجل تتطلب. للتحصيل التعهدات القابلة بنسبة التنبؤ املؤسسات معظم
 .للتحصيل قابل غري أنه إىل التقديرات تشري الذي للجزء  )مؤونة(بدالً  كأصول، وتسجل  مجعها املتوقع

 إلى القيمة الحالية:  التعهدات المخفضة .2

 التعهدات إىل خبصم احلالية احملاسبية الدورة بعد فيما القابلة للتحصيل للتعهدات واملاحنون املستفيدون يلتزم
 ما هو سنتني بعد $1000 على احلصول على القدرة فإن مثال،. الفائدة املناسب معدل باستخدام وذلك احلالية، قيمتها
 $ 100 وكسب استثماره ميكن $ 900 ألن مبلغ ،( ٪5 الفائدة هي نسبة أن افرتاض على) اآلن $900 حوايل تلقي يعادل

مبا ، للتعهد احلالية القيمة كلما اخنفضت  املستخدم، الفائدة معدلع كلما ارتف.  العامني املقبلني مدى على الفائدة من
 .$ 1000الكامل لــــ يساوي املبلغ يزال ال ويكون أعلى مبعدل الفائدة من املزيد كسب  شأنه من األقل أن املبلغ

 2:التايل النحو على هي احلالية القيمة أسلوب حلساب أي حتكم اليت العامة املبادئ

 االفتراضات المستخدمة من طرف الخصم ومعدالت النقدية التدفقات تعكس أن ينبغي -

 الخصوم؛  أو األصول تسعير السوق في في المشاركين

الخاصة  العوامل الخصم بعين االعتبار فقط ومعدالت النقدية التدفقات أن تأخذ ينبغي -

 قياسها؛ المرادالخصوم  باألصول أو

                                                           
170-Warren Ruppel, Op. Cit, P68  
2Profit Organization or Charitable Trust That Raises or Holds contributions -for-Transfers of Assets to a NotFASB 136,  

for Others, P 21– 22 
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الخصم  معدالت تعكس أن ينبغي المخاطر، عوامل آثار حذف أو حساب ازدواجية لتجنب -

 معدل المثال، سبيل على. النقدية في التدفقات المتأصلة تلك مع تنسجم التي االفتراضات

 في مناسب المستقبلية هو حول افتراضات العجز عن السداد التوقعات يعكس الذي الخصم

 تم تعديل التدفقات إذا مناسب ولكنه غير للقروض، التعاقدية النقدية التدفقات استخدام حالة

 حاالت العجز عن السداد الممكنة؛ لتعكس نفسها النقدية

 سبيل على .داخليا متسقة ومعدالت الخصم النقدية التدفقات حول االفتراضات تكون أن يجب -

 بمعدل مخفضة تكون أن يجب (التضخم آثار تشمل التي) االسمية النقدية التدفقات المثال،

 التضخم؛ آثار يتضمن

 تتم التي للعملة األساسية االقتصادية العوامل مع يتفق بما الخصم معدالت تكون أن ينبغي -

 .النقدية التدفقات بها

  Pledges for extended periods  طويلة لفترات تعهداتال .3

يتعهد أحد  املثال، سبيل على. الزمن من ممتدة لفرتة الدعم مفتوحا تعهدا املاحنة اجلهات تقدم األحيان، بعض يف
 كاملة؟  عاما للعشرين هذا التعهد كأصل يسجل أن فهل من املناسب .عاما عشرين ملدة سنويا $5000 بدفع مبلغ املاحنني

 ما إىل هذه التعهداتمثل  تسجل ال املؤسسات معظم. املالية البيانات حتريف شأنه من ألنه ،ال احلاالت، معظم يف
 الدفعات، تسديد يف املاحنني رغبة استمرار على بطبيعتها مشروطة الطويل املدى على التعهدات. نسبيا قصرية فرتة بعد

 تسجيلها قبل التعهدات حتصيل احتمال إىل فائقة بعناية تنظر أن على املؤسسة ينبغي لذلك،. اجلمع صعبة هي وبالتايل
 .أعوام مخسة من األكثر املستقبلية الفرتات يف

 Allowance for uncollectible pledgesللتحصيل  القابلة غير التعهدات بدل .4

 )م.غ.ه.ر(متاما مثل املؤسسات التجارية اليت ال ميكن أن حتصل مجيع مستحقاهتا لدى اآلخرين، ال تستطيع  

 )م.غ.ه.ر(أما  املسددة، غري الديون لتحصيل املؤسسات التجارية تقاضي عادة مدينيها ولكن. التعهدات كل  مجع

 املؤسسات معظم. للتحصيل القابلة غري عن التعهدات كيف جيب أن يكون حجم البدل  هو اآلخر املهم السؤال. فال 
التعهدات ملؤسسة  من ٪10 مجع يتم ال السنني، مرور مثال، مع. السؤال هذا عن اإلجابة يف للمساعدة سابقة خربة لديها

يسجل  فهو ؛امليزانية يف تسجيل البدل حول شك من هناك ليس. لالستخدام الصحيح الرقم رمبا النسبة هيهذه  ما،
 هذا من ٪10 أن ويقدر ،$75,000جمموعها  مستحقة تعهدات املؤسسة لدى كان  إذا مثال،. املستحق حتصيله املبلغ مقابل
 500,67.1اجلديد  املبلغ ويظهر $500,7 من بدل خصم يتم للتحصيل، قابلة غري ستكون املبلغ

                                                           
1A. Copley (2011), Op. Cit, P381Paul Laurence Scot (2010), Op. Cit, P59 &   
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 Bequests الوصايا ثالثا: 

 جدا مؤكد غري حدث حيدث أن جيب: مشروطية التعهدات، بل هي أكثر التعهدات من خاص نوع هي الوصايا
 ليس وفاة املوصي، قبل الوصايا تسجل أن أبدا ينبغي ال لذلك، وفقا. الدفع مستحقة تصبح أن أجل من املستقبل يف

 . وصيته مادام على قيد احلياة يغري أن ميكن ألنه ولكن مؤكد، غري املوت ألن

حيازهتا  قبل مبدة طويلة حيدث قد اإلعالم هذا ولكن حبصتها من الوصية، يتم إعالم املؤسسة املوصي، وفاة بعد
 املنهج السليم االستالم؟ وقت يف أو اإلعالم تاريخ يف الوصية هذه مثل تسجل أن فهل جيب. على األصول املوقوفة

 املبلغ تسجيل يتم أن جيب الوقت، ذلك يف. بدقة تقدير األصول احملصلة ميكن إىل أن شيء أي تسجيل عدم هو
 1.اهلبات اليت تسجل هبا الطريقة بنفس

 Exchange Transactionsالتبادل  معامالترابعا: 

 من عائدات احلصول على )م.غ.ه.ر(لـــ  ميكن والتعهدات، املسامهات من تتلقاه الذي الدعم إىل باإلضافة
 أو" اخلدمة مقابل رسوم" اإليرادات من األنواع هذه تسمى ما غالبا. تقدمها اليت اخلدمات مقابل الرسوم خالل

 املال املشرتي يدفع تبادل؛ عملية هو هدايا تابع ملتحف متجر من عنصر بيع صورها، أبسط يف".التبادل معامالت"
 اخلدمات يتمثل يف عقود تعقيدا أكثر آخر مثال. يف هذه العملية هبة هناك فليس شراؤها، مت اهلدية اليتمقابل  للمتحف

 ميكن املثال، سبيل على. االجتماعية اخلدمات من معينة أنواع لتقدمي احمللية احلكومية اهليئات أو الدولة مع االجتماعية
 املدرسة بعد ما برامج تشغيل أو االحتياجات اخلاصة، ذوي األفراد رعاية للمشردين، امؤقت مأوى )م.غ.ه.ر( توفر أن

 من لعدد املقدمة اخلدمة أيام عدد أي) اخلدمات أداء أساس على تعوض املؤسسة احلاالت، هذه يف. الصغار للطالب
 2.(العمالء

 إلافصاح متطلباتخامسا:  

 3:عن ما يلي تفصح أن المؤسسة على يجب

 المساهم بها المعمرة األصول على استخدام الزمنية حول القيود للمؤسسة المحاسبية السياسة -

 األصول؛ استخدام فترة حول شروطا المانحة الجهات تضع ال عندما

 مقيدة المانحة كغير المقيدة من الجهات المساهمات تصنف من خاللها التي المحاسبية السياسة -

 المساهمات؛ تحصيل فيها يتم الفترة التي نفس في القيود استيفاء تم إذا
                                                           

1Cit, P119Malvern J. Gross, Jr & al, (2005), Op.   
2121-Ibid, P120  
321, PAccounting for Contributions Received and Contributions MadeSFAS 116,   
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 من المشروطة اإلفصاح عن: )أ( المبالغ غير يجب على المؤسسة المستفيدة من التعهدات -

 خمس من وأكثر من سنة إلى خمس سنوات، واحدة، سنة من أقل في التعهدات المستحقة

 للتحصيل؛ القابلة غير التعهدات بدل )ب( مبلغ .سنوات

مبالغ  اإلفصاح عن: )أ( مجموع المشروطة التعهدات من المستفيدة المؤسسات يجب على -

 مبالغ المماثلة، مثل الخصائص ذات التعهدات من مجموعة كل مبلغ التعهدات، )ب( وصف

  .برامج جديدة إلنشاء المشروطة الوعود

 :بها المساهم الخدمات حول التالية عن المعلومات اإلفصاح يجب

 يها الخدمات المساهم بها؛استخدمت ف التي األنشطة أو للبرنامج وصف -

 خالل الدورة، المحصلة المساهم بها الخدمات لطبيعة وصف -

 .الدورة هذه خالل كإيرادات المبلغ المحتسب -

              collectionsاملطلب الرابع: املقتنيات املجمعة    

هو احملاسبة عن   ،لــ )م.غ.ه.ر( بالنسبة ما حد إىل نوعه من الذي يعترب فريدا ،املالية احملاسبة الوحيد من اجملال
 احملاسبة معايري يف احملددة املشاهبة واألصول التارخيية، الكنوز الفنية، األعمال املقتنيات اجملمعة هي. اجملمعة املقتنيات

 1كما يلي:  املالية

 تحقيق العامة من الخدمات تعزيز في لبحثل أو لتعليم،ل العام، المعروضة للجمهور األصول -
 مالية؛ مكاسب

 والمحتفظ بها؛ تحت الرعاية، الخالية من الديون وااللتزامات، األصول المحمية، -
 مقتنيات على مبيعاتها للحصول من أن تستخدم العائدات تتطلب تنظيمية سياسة األصول تحت -

  أخرى.
 رسملة محاسبية لمعالجة المقتنيات من السياسات التالية: إما سياسة وضع يمكن لـ )م.غ.ه.ر(

مباشرة . المقتنيات رسملة عدم أو ،116 المعيار اعتماد فقط المقتنيات بعد رسملة المقتنيات، جميع

 . الدوام على تطبق أن يجب سياسة ما، اعتماد بعد

 تبادل عملية يف على املقتنيات احلصول مت إذا. املايل املركز بيان يف كأصول  املقتنيات املرمسلة تسجل أن جيب
 تقاس أن جيب كمسامهة،  عليها احلصول مت إذا ولكن،. بتكلفة شرائها تسجل أن فيجب ،(يتربع هبا ومل مت شراؤها أي)

 طبيعة بسبب للمقتنيات العادلة القيمة على احلصول الصعب من يكون ولكن قد. التربع هبا تاريخ يف العادلة بالقيمة
 2.األصول

                                                           
1Ibid, P23  
219-25-605-FASB ASC 958  
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ولكن ال يزال بإمكان . حتصيل املقتنياتعند  أصول أي تسجيل فال جيب رمسلتها، يتم مل اليت للمقتنيات بالنسبة
على  خلسائر دون مبلغوا األرباح ،املصاريف ،اإليرادات عن بشكل منفصل األنشطة بيان على املؤسسة عرض املقتنيات

 1.قيمتها حتديد دون أنه قد مت حتصيل مقتنيات لقارئ ببساطةا يكفي إعالم اخلانة املخصصة هلا؛

 ال تلزم .المعتمدة من طرف المؤسسة السياسة على للمقتنيات المجمعة المعالجة المحاسبية تعتمد

 ،116 المعيار أحكام اعتماد عند .المقتنيات في المتضمنة األصول المؤسسات برسملة  )م.م.م.ع(

  التالية: الثالثة الخيارات للمؤسسة

ولم يتم رسملتها،  ،بما فيها العناصر التي تم اقتناؤها في فترات سابقة ،رسملة كل المقتنيات -
 التي سيتم اقتناؤها في الدورات الالحقة؛ وتلك

 عدم رسملة أي عنصر من المقتنيات السابقة، الحالية أو الالحقة؛ -

 .16رسملة فقط المقتنيات المحصلة بعد اعتماد المعيار رقم:  -

 أوال: رسملة كل املقتنيات 

. العناصر متسقة وثابتة هلذه حماسبية سياسة متابعة سياسة رمسلة كل املقتنيات ختتار اليت املؤسسات على بجي
. بالتكلفة تقاسو  ،احملصلة فيها الفرتة يف كأصول  معامالت التبادل يف عليها احلصول يتم اليت باملقتنيات االعرتاف ينبغي
 2.الرأمسالية األصول مشرتيات من آخر نوع أي مع تتفق املعاجلة هذه

 وكإيرادات كأصول  العناصر هذه تسجل أن جيب. االستالم فرتة يف العادلة بقيمتها باملقتنيات االعرتاف ينبغي
 املقتنيات من العديد ذلك، ومع. املدرجة السوق أسعار على املفهوم، حيث من العادلة عادة، القيمة تستند .مسامهة

 ليست السوق أسعار كانت  إذا. السوق يف متداولة أسعار يكون لديها أن املرجح غري ومن ،نوعها من فريدة هي
 التقييم أساليب أو التقديرات، املماثلة، للسلع املدرجة السوق أسعار على العادلة القيمة تستند أن ميكن متاحة،
 .ضريبية العتبارات العادلة القيمة حتديد يف مهتمة املاحنة اجلهات تكون أن املرجح أيضا من. األخرى

 مل إن الصعب، من جتد املؤسسة قد ،116 اعتماد املعيار رقم: قبل املقتنيات رمسلة مل يتم فيها اليت احلاالت يف
 إذا كان هذا. تاريخ املسامهة يف للعناصر املقتناة العادلة القيمة أو األصلية التكلفة على احلصول املستحيل، من يكن
 3:التايل النحو على العناصر تقييم للمؤسسة ميكن احلال، هو

 أو؛ حيازتها، تاريخ في العناصر لهذه العادلة أو القيمة بالتكلفة -

                                                           
119-25-605-FASB ASC 958  
2NFP Audit Guide, para 7.07  
32-40-360-FASB ASC 958  
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 أيهما ،116 اعتماد المعيار رقم: تاريخ في العناصر لهذه الحالية السوقية أو القيمة بالتكلفة -
 .واقعية أكثر

 1عليها: فينبغي ، أخرى لـ )م.غ.ه.ر( بمقتنيات مرسملةتبرعت المؤسسة  إذا

 ؛به المتبرع لألصل الدفترية بالقيمة أصولها تخفيض  -
 ؛و لألصل، العادلة القيمة تساوي مساهمة مصاريف تسجيل -
 .بالفرق خسارة أو بربح االعتراف -

" المقتنيات" منفصل، تحت عنوان بند في المالي المركز بيان في المرسمل المبلغ عرض وينبغي

 "العناصر المقتناة"  أو

 ثانيا: عدم رسملة املقتنيات 

 هذه يف. املذكورة سابقا املعايري استيفاء مت إذا مقبول وهو املقتنيات، رمسلة عدم سياسة ختتار املؤسسات بعض
 مت إذا حىت مسموح هبا احملاسبية املعاجلة هذه. مسامهة كإيرادات  أو سواء كأصول املقتنيات تسجيل ينبغي ال احلالة،

 .املاحنة اجلهات من اومل يتربع هب ،املقتنيات شراء

 .اجملمعة املقتنيات فيها رمسلة يتم ال اليت احلاالت يف املالية البيانات يف املعلومات تنظيم لكيفية وصف يلي فيما 
  2:يلي ما األنشطة يعرض بيان أن جيب

 ؛األصول صافي من المناسبة الفئة في كانخفاض شراؤها التي تم العناصر تكاليف -
 األصول؛ صافي من الفئة المناسبة في كزيادة المقتنيات بيع من التحصيالت -
الفئة  في كزيادة على المقتنيات الضائعة أو التالفة التأمينات المسترجعة مبالغ التحصيالت من -

 األصول. صافي من المناسبة

كما ينبغي .  واخلسائر األرباح املصاريف، اإليرادات، عن مبعزل بيان األنشطة وجه على املقتنيات تظهر أن ينبغي
 من ،النقدية التدفقات عن اإلبالغ وينبغي. املقتناة للعناصر دون أي مبلغ منفصال بندا املايل املركز أن يعرض بيان

 قائمة يف استثمارية كأنشطة  ،رمسلتها يتم مل اليت عن العناصر من التأمينات املسرتدة واملبالغ املبيعات، الشراء، عمليات
 وجه على املسامهة هذه إظهار ينبغي ال ملؤسسة أخرى، مرمسل غري بعنصر تربعت املؤسسة إذا. النقدية التدفقات
  3.املالحظات يف عنها اإلفصاح جيب ولكن ،املالية البيانات

                                                           
1Ibid.  
25-45-360-FASB ASC 958  
35A-55-230-FASB ASC 958  
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  116 املعيار  تبني ثالثا: رسملة املقتنيات بعد

 نفسها هي ستكون املعاجلة احملاسبية فقط، 116 املعيار تبين بعد املقتنيات رمسلة هي املؤسسة سياسة كانت  إذا
 املذكورة سابقا باملعايري تفي ال اليت الفنية األعمال احلاالت، بعض يف .سابقا موضح هو كما  املرمسلة للمقتنيات بالنسبة
 العادلة بالقيمة أو تبادل، عملية يف اكتسبت إذا بالتكلفة كأصول  العناصر هذه تسجل أن جيب. خاصة معاملة تتطلب

 من يرفع كدعم  األنشطة بيان يف ويعرتف هبا املايل املركز بيان يف منفصل بشكل تعرض أن وينبغي. كمسامهة  وردت إذا
 .املالية للقوائم املتممة اإليضاحات يف العناصر هذه عن اإلفصاح يتم قد ذلك، من بدال. املناسبة الصافية األصول فئة

 إلافصاح متطلباترابعا: 

من  باملسامهات لالعرتاف احملاسبية املالية سياستها للقوائم املتممة اإليضاحات يف املؤسسة تصف أن ينبغي
 املعيار: اعتماد بعد رمسلتها أو ختتار املؤسسة عدم رمسلة املقتنيات، عندما إضافية إفصاحات وتطلب .املقتنيات اجملمعة

 1اإلضافية التالية: تقدمي اإلفصاحات الظروف، ينبغي هذه ويف. 116

في  المحاسبية للمؤسسة، وسياساتها النسبية أهميتها ذلك في بما المقتنيات المجمعة، وصف -

 هذه العناصر؛ إدارة

 خالل الدورة: المتناول في تعد لموغير مرسملة،  هذه العناصر كانت إذا -

 ذلك؛ غير الضائعة، أو التالفة، لهذه العناصر، سواء وصف. أ -

 .العناصر لهذه العادلة القيمة. ب -

  

                                                           
15, 6-50-360-FASB ASC 958  
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 املبحث الثالث: ألاصول املالية

 وكان. لــــــ)م.غ.ه.ر(" حتت عنوان:"حماسبة بعض االستثمارات SFAS 124املعيار ( م)م.م.م. أصدر 1995 عام يف
 على تؤثر هذا املعيار متطلبات .املايل املركز بيان املبلغ عنها لالستثمارات يف القيمة على كبري  تأثري البيان هلذا

نص  كما.  الدين سندات يف االستثمارات ومجيع القابلة للتحديد، العادلة ذات القيمة املالية األوراق يف االستثمارات
 .)م.غ.ه.ر( هبا حتتفظ اليت االستثمارات معظم عن اإلفصاح املعيار على متطلبات

 بيان يف خصوم املالية كأصول أواملشتقات  مجيع تسجل املؤسسات أن)م.م.م.ع(  من جهة أخرى، تتطلب 
 للمشتقات العادلة القيمة يف التغري تسجل )م.غ.ه.ر( اليت التوجيه على هذا ينطبق. العادلة بالقيمة وقياسها املايل املركز

 . التغيري فرتة يف األصول صايف يف كتغيري

 )م.غ.ه.ر(، قبل من مملوكة تكون ما غالبا اليت األخرى االستثمارات أيضا اجلزء من البحث يف هذا سنغطي
 القطاع يف االستثمارات األخرى االستثمارات وتشمل. باألوقاف املتعلقة الكبرية االستثمارية احملافظ تلك ذات سيما وال

 قيمتها حتديد ميكن ال اليت املالية واألوراق الشراكة فوائد االستثماري، املال رأس صناديق العقاري، الرهن العقاري،
 هولة.بس العادلة

 وعليه سيتضمن هذا املبحث املطالب التالية:

 

 املطلب ألاول: تقييم ألاصول املالية

 يف الدين سندات بسهولة ومجيع العادلة قيمتها حتديد ميكن اليت املالية األوراق يف االستثمارات تسجيل يتم
 مت إذا( باالستحواذ املتعلقة التكاليف من وغريها املعامالت ورسوم املالية الوساطة تشمل واليت) الشراء تكاليفب البداية

 الدين سندات يف االستثمارات أن )م.م.م.ع( تتطلب .مسامهة طريق عن وردت إذا العادلة بالقيمة أو تسجل شراؤها،

  املطلب ألاول: تقييم ألاصول املالية

 ستثمارات والاستثمارات البديلة املطلب الثاني: تجميع الا 

 املطلب الثالث: طريقة حقوق امللكية في املحاسبة
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 املركز بيان يف العادلة بالقيمة تقاس أن بسهولة حتديدها املمكن العادلة القيمة ذات املالية األوراق يف واالستثمارات
 . املايل

 أوال: مفاهيم متعلقة باألوراق املالية:

 ويشمل. أخرى مؤسسة مع دائن عالقة تمثل مالية ورقة أي الدين هو سند :الدين سندات .1

 أو المصدرة الشركة قبل من إعادة شرائها أن يتم شروطها من التي الممتازة األسهم أيضا

العقاري  الرهن التزامات يتضمن ذلك، إلى باإلضافة. المستثمر اختيار حسب استردادها

غير  يطلب اعتبارها ولكن أسهم شكل في إصدارها يتم التي األوراق المالية أو  المضمونة

 المركز بيان في( دين أو مال رأس كانت إذا ما أي)تصنيفها  كيفية عن النظر بغض ذلك،

 وعقود اإليجار اآلجلة، عقود المالية العقود الخيارات، عقود تستثني ذلك، ومع. المالي

 1.المبادلة

سهم األ مثل) مؤسسة ما في ملكية حصة تمثل مالية األسهم هي عبارة عن أوراق األسهم: .2

في  حصة على فوائد الحصول في أو الحق ،(األخرى المال رأس أو أسهم الممتازة، العادية،

مؤسسة  في ملكية حصة عن للتنازل أو ،(الشراء وخيارات الحقوق األوامر، مثل)مؤسسة ما 

 الديون االصطالح هذا يشمل ال ذلك، ومع(. البيع خيارات مثل) محددة أو ثابتة ما بأسعار

 الشركة قبل من إعادة شرائها أن يتم شروطها من التي الممتازة األسهم أو للتحويل القابلة

  2.المستثمر اختيار حسب استردادها أو المصدرة

كما .  مالية صفقة به يف بيعها أو شراؤها ميكن الذي املبلغ يه لألوراق املالية العادلة جتدر اإلشارة إىل أن القيمة
 يف املدرجة األسعار تتوفر ال عندما  *.العادلة للقيمة موثوقية األكثر املقياس عموما تقدم املدرجة السوق أسعار أن

 احملققة غري واخلسائر األرباح تنشأ. املماثلة املالية لألوراق السوقية القيمة أساس على العادلة القيمة تقدير ميكن السوق،
 عن اإلبالغ جيب .الدفرتية قيمتها خبالف االستثمارات بيع عند حتدث، و لالستثمار العادلة القيمة يف التغريات من

 صايف يف نقصان أو كزيادة  األنشطة بيان واألسهم على يف الديون االستثمارات على احملققة غري واخلسائر األرباح
 3.دائمة أو مؤقتة بصفة مقيدا استعماهلا املقيدة، إال إذا كان غري األصول

                                                           
155-320-FASB ASC 958  
22-25-320-FASB ASC 958  

األسعار المدرجة لالستثمارات مثل األسهم والسندات أسعار السوق المدرجة هي أحدث وآخر األسعار المتداولة الستثمار ما. تتغير  * 

 والسلع والمشتقات باستمرار على مدار اليوم مع وقوع األحداث التي تؤثر على األسواق المالية والقيمة المتوقعة لالستثمارات المختلفة.
33-45-320-FASB ASC 958  
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 املحققة والخسائر  ألارباح تقارير ثانيا: 

 أي تتضمن ال أن جيب االستثمارات بيع والناجتة عن األنشطة بيان على تظهر اليت احملققة اخلسائر أو األرباح
 يوفر. سابقة فرتة يف عنها اإلبالغ حيتمل هبا، اليت املعرتف ولكن ميكن أن تتضمن تلك حمققة، أرباح أو خسائر غري

 1ذلك: على املثال التايل شرحا

 دوالر في دورة ن؛ 30,000قامت المؤسسة بشراء أسهم قيمتها العادلة  -

 ؛دوالر  40,000في نهاية دورة ن، أصبحت قيمتها العادلة  -

 دوالر. 45,000، بيعت األسهم بمبلغ 1+في دورة ن -

 العادلة الفرق بين القيمة) 10,000 قدرها محققة غير المؤسسة أرباحا تسجل في نهاية دورة ن،

 لألسهم إلى الدفترية القيمة رفع سيتم ذلك، إلى باإلضافة(. وتكلفة الشراء     دورة نفي نهاية 

 تحقق فإن المؤسسة ، عندما يباع االستثمار،1+ن باعتبارها القيمة الجديدة لها.في دورة 40,000

 (.البيع تاريخ في الدفترية لألصل والقيمة البيع الفرق بين سعر) 5,000ربحا قدره 

 لألصول املالية العادلة القيمة فصاح عنإلا ثالثا: 

 مستويات ثالثة إىل العادلة بالقيمة تسجيلها يتم اليت األصول واخلصوم عن اإلفصاح متطلبات )م.م.م.ع( تقسم
 2نلخص هذه املستويات فيما يلي:. التقييم أساليب إىل املدخالت على اعتمادا خمتلفة،

 المتطابقة.  لألصول والخصوم النشطة األسواق في المدرجة السوق أسعارالمستوى األول: 

المدخالت  أو ، لألصول المتشابهة النشطة األسواق في المدرجة السوق أسعار المستوى الثاني:

 السداد. عن التخلف ومعدالت االئتمان، ومخاطر الفائدة أسعار مثل الممكن مالحظتها،

 بالمؤسسة الخاصة االفتراضات هي والتي المدخالت التي ال يمكن مالحظتها،المستوى الثالث: 

 .السوق في المتعاملين حول أسعار األصول أو الخصوم المقدمة من طرف

 نعرض فيما يلي بعض األمثلة عن هذه المستويات:

 مستويات القيمة العادلة لألصول املالية: 7 -2الجدول رقم:

 المستوى األول

 سندات وبعض األسهم
 الدين

 النشطة األسواق في المدرجة والسندات األسهم أسعار

 الخزينة سندات
   األمريكية

 

يمكن غالبا  الثابت، الدخل األخرى ذات المالية األوراق من العديد عكس على
 األمريكية. الخزينة المدرج لسندات السوق الحصول على سعر

                                                           
1Cit, P512Malvern J. Gross, Jr & al, (2005), Op.   
210-ASC 820FASB   
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 يمكن به الذي السعر لألصول، وهو الصافية القيمة تساوي العادلة القيمة االستثمار صناديق
 .إضافية أسهم على الحصول

 المستوى الثاني

 األخرى الدين سندات
 

 على أسعار الثابت الدخل ذات المالية لألوراق العادلة القيمة تستند عموما،
 االستحقاق، أساس على ،(متطابقةال غير) لألوراق المالية المشابهة السوق
 .الخ االئتمان، مخاطر الفائدة، معدل

 يداعاإل شهادات
 

 طول العادلة في القيمة تقدير ويتم النشطة، األسواق في مدرجة ليست عموما
 تكن لم إن) االئتمان ومخاطر الفائدة معدل االستحقاق، لتاريخ الزمنية الفترة
 (.بالكامل مؤمنة

في  عنها المبلغ األصول قيمة صافي مع البديلة االستثمارات قد تصنف  البديلة بعض االستثمارات
 المستوى الثاني

 المستوى الثالث

 تصنف عادة في المستوى الثالث إال إذا حملت خصائص المستوى الثاني. البديلة معظم االستثمارات

 العقارات
 

 من كثير في ولكن التقييم، أساليب من متنوعة مجموعة على مبنية تكون قد
 .تصنف في المستوى الثالث األحيان

 ”FASB ASC 820-10, “Fair Value Measurements: من إعداد الباحث اعتمادا على: المصدر

  املقيدة الوقف صناديقألاصول املالية في رابعا: 

 لفرتة األصول استثمار أن يتم على تنص هذه األخرية عندما من اجلهات املاحنة املقيدة الوقف صناديق إنشاء يتم
 املبيعات من صناديق عن الناجتة واخلسائر تصنيفات األرباح املاحنني حتدد شروط .دائم بشكل أو الوقت من حمددة
 أو تزيد ،خسائر أو أرباح إىل أيضا تؤدي قد املاحنني قيود دائم بسبب بشكل هبا احملتفظ املالية األوراق. املقيدة الوقف
 أو املاحنني قيود وجود عدم حالة يف ذلك، ومع .احمللي القانون بسبب دائم بشكل املقيدة األصول من صايف تنقص
األرباح  على ذلك، تكون بناء. االستثمار دخل األرباح تعاجل مثل هذه فإن استخدام األرباح، تقيد اليت احمللي القانون

 قبل من مؤقتا مقيد االستثمار دخل مؤقتا إذا كان مقيدة أو تكون مقيد، غري االستثمار كان دخل  إذا مقيدة غري
 1 .املاحنة اجلهات

يف  خسائر هناك تكون عندما خاصة كبرية،  عناية الوقف صناديق يف اخلسائر عن احملاسبة تعطى أن جيب
 قبل من استخدامها يتم حىت مؤقتا تكون مقيدة عادة اليت) سابقا املسجلة االستثمارات يف هذه احلالة،. االستثمارات

 املقيدة األوقاف صندوق يف كنقص  اعتبارها يتم لن إضافية أخرىيعين أن أي خسائر  الصفر، ىلإ ختفض( املؤسسة
 صندوق و يبقى املقيدة، غري األصول لصايف كتخفيض  اخلسائر هذه تسجيل يتم سوف ذلك، من بدال .دائم بشكل
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 اذا ستتغري احملاسبية هذه املعاجلة فإن احلال، وبطبيعة. كما نصت عليه اجلهات املاحنة  دائم بشكل املقيدة األوقاف
  1.دائم بشكل املقيدة الوقفية الصناديق خلسائر خمتلفة قوانني تنص على معاجلة أو شروط أي هناك وجدت

 ألاصول املالية استثمار  دخل: خامسا

هذه  عن اإلبالغ ينبغي كما  .املماثلة واملدفوعات واإلجيارات، والفوائد األسهم أرباح االستثمارات دخل يشمل
 املاحنني، شروط على يتوقف وهذا دائم، بشكل املقيدة أو مؤقتا املقيدة املقيدة، األصول غري صايف يف كزيادة  اإليرادات

 استخدام مفروضة على قيود أي هناك مل تكن إذا املثال، سبيل على. الدخل استخدام على هطبيقت الواجب القانون أو
 أصول من الدخل إال إذا كان املقيدة، األصول غري صايف يف كزيادة  عنها اإلبالغ جيب املاحنة، اجلهات الدخل من

 أن ميكن. املؤسسة قبل من لإلنفاق خيصص إىل أن مؤقتا مقيدا الدخل يعترب احلالة، هذه يف املقيدة. الوقف صندوق
 أو اجمللس، عليها وافق اليت امليزانية يف إدراجها خالل من اإلدارة، جمللس حمددة إجراءات قبل من االعتماد هذا حيدث

األصول  قيمة من ٪5 املثال، سبيل على لإلنفاق، معدل وجود مثل اجمللس عليها وافق اليت اإلنفاق سياسة خالل من
 .املوقوفة

. حمدد برنامج الناتج عنها لدعم الدخل مع استخدام األبد، إىل هبة استثمار أن يتم على ماحنة تنص جهة  قد
 األصول املقيدة بشكل يف صايف فيسجل  دخلها دائم، أما املقيدة بشكلاألصول  يف صايف اهلبة تسجل أن جيب

 صايف من تصنيف إعادة األنشطة عن يف بيان اإلبالغ جيب الدخل، على املفروضة القيود استيفاء مت إذا. مؤقت
 2.املقيدة لغري مؤقتا األصول املقيدة

 والاستثمارات البديلة الاستثمارات تجميعاملطلب الثاني: 

 الاستثمارات أوال: تجميع

 من وطبيعة هذه احملافظ عدد خيتلف قد. احملافظ إدارة ألغراض استثماراهتا كل  أو جزءا أحيانا )م.غ.ه.ر( جتمع
 على التجميع فئات ملختلف( االستخدام خالل من عادة) البداية يف امللكية حصص تعيني يتم .أخرى إىل مؤسسة
 احلالية السوقية القيمة استخدام يتم. املشاركني كل  قبل من املوضوعة واألوراق املالية للسيولة السوقية القيمة أساس

                                                           
122 & 24-47-205-FASB ASC 958  
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 واخلسائر واألرباح االستثمارات إيرادات ختصيص يتمو . اجملمعة اإلضافية لألصول املخصصة الوحدات عدد لتحديد
  1.مشارك لكل املخصصة الوحدات عدد أساس على عادل بشكل احملققة

تغطيها  ال اليت االستثمارات وهي تلك ،"األخرى االستثمارات" لـ احملاسبة تناول )م.م.م.م(جيدر اإلشارة إىل أن 
 النفط الشراكة، فوائد االستثمارية، املال رأس صناديق العقاري، الرهن العقارات، يف االستثمارات وتشمل،. )م.م.م.ع(

  .بسهولة حتديدها ميكن عادلة قيمة هلا ليس اليت املالية واألوراق والغاز،

األخرى حسب نوع  لالستثمارات التالية التوجيهات )م.م.م.ع( توفر التحديد، وجه على

 2 :كالتالي )م.غ.ه.ر(

 

 والجامعات:  المعاهد .1

 عليها عن الحصول تم العالي التي التعليم لمؤسسات األخرى االستثمارات عن اإلبالغ يمكن

 القيمة أو السوقية أما تلك التي تم تحصيلها كهبات فتقدر بالقيمة بتكلفة شرائها، الشراء طريق

 . استالمها تاريخ في المقدرة

 االجتماعية التطوعية:  والرعاية الصحة منظمات .2

 وبالقيمة ،شراؤها مت ذاإ بالتكلفة األخرى االستثمارات التطوعية تقييم االجتماعية والرعاية الصحة ملنظمات ينبغي
 املسجل، املبلغ من أقل األخرى االستثمارات حملفظة السوقية القيمة كانت  إذا. مت حتصيلها كأوقاف إذا العادلة السوقية

. السوقية القيمة يف لالخنفاض بدل   توفري أو ،السوق إىل للمحفظة الدفرتية القيمة ختفيض الضروري من يكون قد فإنه
للخسارة  ختصيص مؤونة فينبغي استثمار ما، اجتة عن التنازل عنحتقق خسارة ن سوف املؤسسة أن املتوقع من كان  إذا

 3.القيمة يف االخنفاض فيها حدث اليت الفرتة يف املتوقعة

 األخرىالهادفة للربح  غير المؤسسات .3

 أو ،العادلة بالقيمة إما األخرى االستثمارات جيب عليها تسجيل من األنواع السابقة ليست اليت )م.غ.ه.ر(
 القيمة عندما يكون إمجايل االستثمارات يف االخنفاض تسجيل ينبغي. العادلة والقيمة التكلفة الصغرى بنيبالقيمة 
 تلك يف تسجل أن جيب الحقة فرتات يف اإلمجالية السوقية القيمة من املسرتدة املبالغ. الدفرتية قيمتها من أقل السوقية
 4األصلية. التكلفة تتجاوز ال الدفرتية القيمة أن شريطة ،الفرتات

                                                           
1para 8.13NFP Audit Guide,   
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 البديلة الاستثماراتثانيا: 

 هذا مع التعامل يف حساباهتا ومدققي املؤسسات ملساعدة دليال خاصا باالستثمارات البديلة، (أ.م.ق)م. أصدر
 عملية املراجعني تقييم كيفية  على لكنه يركز املالية، البيانات ملدققي األول املقام يف هذا الدليل تصميم رغم. املوضوع

 اإلدارة مسؤولية من أنه هذا الدليل كما يؤكد.  املايل املركز بيان يف املسجلة البديلة االستثمارات تقييم لتحديد اإلدارة
 أدلة على احلسابات عادة ما حيصل مدققو. البديلة االستثمارات يف استثماراهتا على مناسبة داخلية وضع ضوابط

 1يف ثالثة أشكال: البديلة االستثمارات يموتقي بوجود يتعلق فيما املالئمة املراجعة

 ؛(األخيرة البيع أو الشراء معامالت مثل) واضحة سوقية : أسعار(1) الشكل 

 االستثمارات األساسية؛ تفاصيل :(2) الشكل

 .البديلة لالستثمارات المالية المراجعة بيانات :(3) الشكل 

 كتكلفةعنه  املبلغ ألاصول املالية قيمة انخفاضثالثا: 

 تسجل استثمارات هناك تكون قد العادلة، بالقيمة تقيم )م.غ.ه.ر( استثمارات معظم أن حين في

 هذه لتقييم ومحاسبة االنخفاض في  )م.م.م.ع(تتطلب  .2بالتكلفة في تاريخ الحصول عليها

 3خطوات: ثالث يمكن إيجازها في االستثمارات بعض المتطلبات

و ينبغي . االستثمار أو ال قيمة في انخفاض هناك كان إذا ما أواليجب تحديد الخطوة األولى:  .1

 لقياس المستخدمة التجميع وطريقة مستوى أي مستوى األصل المعني، التقييم على أن يتم

 العادية األسهم ،مثال. المالية واألوراق الديون على المحققة وغير المحققة والخسائر األرباح

 عملية لكل سيكون مختلفة؛ تواريخ عدة في شراؤها تم الممكن أنهمن  تملكها المؤسسة التي

 أساس على االنخفاض بتقييم تسمح )م.م.م.ع( فإن ذلك، ومع بها. خاص تكلفة أساس شراء

 المحققة والخسائر األرباح المستخدم في قياس األساس نفس أنه طالما التكلفة المتوسطة،

 .المحققة وغير

 4على ما يلي: تقتصر ال ولكن قيمة األصول، االخنفاض يف مؤشرات وتشمل

 التجارية؛ آفاق األعمال أو جودة األصول االئتماني، التصنيف األرباح، أداء في كبير تدهور -

 التكنولوجي للمؤسسة؛ أو ، االقتصادييالمحيط التنظيم في كبير سلبي تغيير -

                                                           
1p513Cit, Malvern J. Gross, Jr & al, (2005), Op.   
األصول يحدث عندما تكون قيمتها السوقية أقل من القيمة المسجلة في ميزانية المؤسسة. وهذا يؤدي إلى تخفيض  انخفاض  2

مبلغ األصل إلى سعر السوق. األصول المعرضة لالنخفاض هي شهرة المحل، الحسابات المدينة كالعمالء واألصول طويلة 
 األجل.

335-10-FASB ASC 320  
450-10-ASC 825FASB   
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 فيها تعمل التي الصناعة أو الجغرافية العامة، المنطقة السوق حالة في كبير سلبي تغيير -

 المؤسسة؛

 النقدية التدفقات مثل االستمرارية، على المؤسسة قدرة حول كبيرة مخاوف تثير التي العوامل -

 لرأس القانونية للمتطلبات االمتثال عدم أو العامل، المال رأس نقص الصفقات، السلبية من

 الدين. تعهدات أو المال

 العادلة القيمة كانت  إذا. لالستثمار العادلة القيمة تقدير على املؤسسة ينبغي موجودا، االخنفاض مؤشر كان  إذا
 .الثانية اخلطوة إىل وجب االنتقال تكلفتها، من أقل االستثمار هلذا

 مؤقتا غير االنخفاض في األصول كان إذا الهدف من هذه الخطوة هو ماالثانية:  الخطوة .2

 قادرة ستكون غير المؤسسة أن المحتمل من كان إذا الدين، بالنسبة لسندات .دائما مؤقت، أي

وجب اعتبار أن  لهذه السندات، التعاقدية للشروط وفقا المستحقة المبالغ كافة تحصيل على

 يرجع المالية الورقة قيمة في االنخفاض كان إذا نفس الحالة. حدث قد انخفاضا غير مؤقت

 منذ األجنبية العمالت صرف أسعار في تغير أو ،السوق في الفائدة أسعار في زيادة إلى

  1.الحصول على االستثمار

 املتوقع من اليت والفرتة ،موجودة االئتمان خسارة كانت  إذا ما عند تقدير االعتبار يف أخذها جيب اليت العوامل
 2:الدين، هي كالتايل تتعاىف فيها سندات أن

 التكلفة؛ أساس من أقل العادلة فيها القيمة كانت التي الزمنية الفترة طول -

 المنطقة أو الصناعة بالورقة المالية، التحديد وجه على التي تتعلق المعاكسة الظروف -

 الجغرافية؛

 المالية؛ للورقة العادلة والضمنية للقيمة التاريخية التقلبات -

 ؛التصنيف وكالة قبل الورقة المالية من تقييم على تغييرات أي -

 .الميزانية تاريخ بعد العادلة القيمة في اإلضافية االنخفاضات أو الزيادات -

خذ بعني االعتبار كل املعلومات املتاحة ، األالدائمةمن جهة أخرى، جيب على املؤسسة، عند تقييم االخنفاضات 
 3جيب أن تتضمن ما يلي: ، واليتحول األوراق املالية حمل التقييم

 أقساط المدفوعات المتبقية للورقة المالية؛ -

 وعات المسبقة؛سرعة تحصيل المدف -

 الوضعية المالية لمصدر األوراق المالية؛ -

                                                           
132-35-10-FASB ASC 320  
235-10-FASB ASC 320  
3Idem  
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 حاالت العجز عن السداد المتوقعة؛ -

 قيمة الضمانات ذات الصلة. -

في  باالنخفاض في األصول كخسارة االعتراف الهدف من هذه الخطوة هو الخطوة الثالثة: .3

 مؤقت، غير االنخفاض أن إلى المؤسسة خلصت إذا. غير مؤقتة الخسارة كانت إذا القيمة

 لالستثمار الدفترية القيمة بين لفرقمساويا ل ،القيمة االنخفاض كخسارة في  تسجيل ينبغي

 العادلة القيمة حينها، تصبح .التقييم للفترة التي تم فيها الميزانية تاريخ في العادلة والقيمة

 الجديدة. التكلفة أساس لالستثمار

 املحاسبةطريقة حقوق امللكية في املطلب الثالث: 

 القدرة هلارحبية عندما يكون  شركة يف استثمار حملاسبة )م.غ.ه.ر( قبل طريقة حقوق امللكية من استخدام يتم
 يف طريقة حقوق امللكية يف احملاسبة لديها .الشركة هلذه والتشغيلية املالية السياسات ملحوظ على بشكل التأثري على

 تستخدم الرحبي، عندما القطاع يف احلال هو كما.  الرحبي القطاع يف املؤسسات قبل من األساس نفس االستخدام
 كما  لالستثمار قيمة تعديل يتم ذلك، بعد. التكلفة بسعر األصلي االستثمار تسجيل يتم هذه الطريقة، مؤسسة ما

 1:يلي

 الشركة الربحية؛ أرباح من النسبية المؤسسة حصة زيادة -

 الشركة الربحية؛ خسائر من النسبية المؤسسة حصة انخفاض -

 الشركة الربحية. من المؤسسة تلقتها التي لألرباح انخفاض -

واخلسائر املرتتبة عنه  وتسجل األرباح.  هذا األصل املوجود يف املؤسسة الرحبية املايل املركز بيان يتضمن أن جيب
 التشغيلية النتائج من يةالنسب حصتها طريقة حقوق امللكية هذه تسمح للمؤسسة املستثمرة بدمج .األنشطة بيان يف

 على) املالية بياناهتا يف عنصر كل  من حصتها إدراج من بدال ذلك، ومع. أرباحها اخلاصة يف فيها املستثمر للشركة
 الشركة املستثمر دخل صايف من حصتها فقط تشمل ،( اخل التشغيلية، واملصاريف املبيعات تكلفة املبيعات، املثال: سبيل
 . مداخيلها يف منفصل كبند  فيها

 املحاسبية لطريقة حقوق امللكية القواعدأوال: 

 أو مباشرة) متلك كان  على مؤسسة أخرى إذا ملحوظ بشكل التأثري على القدرة أن يكون ملؤسسة ما يفرتض
 طريقة حقوق امللكية استخدام )م.غ.ه.ر(على  ال ينبغي .فيها التصويت حق أسهم من أكثر أو ٪20( مباشرة غري

املالية والتشغيلية  السياسات على كبري  بشكل التأثري على القدرة لديها كان  إذا ،)م.غ.ه.ر( أخرىمداخيلها يف  حملسابة
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 املؤسسة تلك يف التحكم على القدرة لديها كان  إذا االستثمار تدعيم ةعلى هذه املؤسس ينبغي ذلك، من بدال .هلا
 السوقية بالقيمة رحبية مؤسسة يف ملكيتها حصة تسجل أن لــــــ)م.غ.ه.ر(جيوز كما .  فيها اقتصادية مصلحة وهلا األخرى

 .السوقية أيضا بالقيمة االستثمارية حمفظتها كانت تسجل  إذا

 متتلك عندما. مؤسسة رحبية يف األرباح استثمار يتطلبها اليت احملاسبية الطريقة امللكية نسبة من جهة أخرى، حتدد
 تستخدم أن جيب. السوقية القيمة أو التكلفة هي االستثمار حلساب املستخدمة احملاسبية فالطريقة ،٪20 من أقل املؤسسة

 توحيد حسابات ينبغي ،٪50 من أكثر . عندما تكون النسبة٪50 إىل ٪20 امللكية نسبة تكون عندما طريقة حقوق امللكية
 الرحبية فرعا هلا.هي الشركة األم و املؤسسة )م.غ.ه.ر( املؤسسة الرحبية: أي تصبح 

 بشكل التأثري على املستثمر قدرة حيث تعتمد. طريقة حقوق امللكية تطبيق يف االتساق بعض ٪20 قاعدة توفر
 املثال، سبيل على. الظروف مجيع تقييم وتتطلب ،العوامل من متنوعة جمموعة فيها على املؤسسة املستثمر على كبري

 جملس يف وجودها بسبب كبري  نفوذ لكن لديها الرحبية، املؤسسة من ٪20 من متلك أقل)م.غ.ه.ر(  املؤسسة إذا كانت
 1.لطريقة حقوق امللكية االستثمار وفقا حماسبة جيب السياسات، صنع يف واملشاركة اإلدارة

 املستثمر يف املؤسسة أكثر أو ٪20 ميتلك إذا كان هام تأثري ممارسة على القدرة لديه املستثمر أن )م.م.م.ع(تفرتض 
 2:للمستثمر ممارسة هذا التأثري يف مثل احلاالت التالية ميكنوقد ال . فيها

تمثيل في مجلس إدارة المؤسسة الربحية  على في الحصول )م.غ.ه.ر( محاوالت فشل -

 المستثمر فيها؛

 المستثمرة؛ المؤسسة ضد شكوى أو قضائية المؤسسة الربحية المستثمر فيها دعوى رفع  -

 الذين من المساهمين صغيرة مجموعة بين فيها المستثمر الشركة حصص أغلبية تركز -

 ؛ )م.غ.ه.ر( نظر وجهة إلى النظر دون يديرونها

 ،اآلخرين للمساهمين متاح هو المالية أكثر مما المعلومات من إلى مزيد )م.غ.ه.ر( سعي -

 جدوى. دون ولكن

  تطبيق طريقة حقوق امللكيةثانيا: 

 املايل للمؤسسة املركز بيان يف االستثمار يظهرو  ،بالتكلفة مبدئيا االستثمارات تسجل امللكية، حقوق لطريقة وفقا
 .واحد كمبلغ  األنشطة بيان الرحبية يف املؤسسة  أرباح من )م.غ.ه.ر( وتسجل حصة واحد، كمبلغ

                                                           
1Donald E. Kieso et al (2012), Intermediate Accounting, 14th ed, John Willey & Sons, Inc, New Jersy,  

USA, p1401-1403 
2Idem  
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 1طريقة حقوق الملكية: تطبيق بعين االعتبار عند تطبيق في التالية األخرى االعتبارات ينبغي أخذ

الربحية يجب أخذه بعين االعتبار، حيث يفترض  المؤسسة أصول التكلفة وصافي بين فرق أي -
الفرق  يكون أن يجبو. أن المؤسسة الربحية هي وحدة تابعة تخضع لمبدأ التوحيد المحاسبي

 بأصول ربطه يمكن ال فرق وأي ،العادلة القيمة أساس على والمعنوية العينية متعلقا باألصول
 ؛شهرة محل اعتباره يينبغ محددة

 العادية، األسهم للمؤسسة الربحية على التشغيل نتائج في المؤسسة حصة تستند أن ينبغي -
 لمشابهة؛االنظر إلى األسهم  دون

 أنها لو المؤسسة كما حصة على تؤثر رأسمال المؤسسة الربحية التي يجب محاسبة صفقات -
 التابعة؛ الشركات إحدى

 مؤقتة؛ غير هي التي االستثمار قيمة في لالنخفاض خسارةتسجل المؤسسة  أن ينبغي -
 من حصتها تساوي الملكية عندما حقوق طريقة تطبيق عن التوقف على المؤسسة يجب -

 .فيها لالستثمار المسجل المؤسسة المستثمر فيها المبلغ خسائر
 فإنه للمؤسسة الرحبية املستثمر فيها، والتشغيلية املالية السياسات على على التأثري القدرة ملؤسسةا تفقد عندما

 ينبغي عليها:

 المؤسسة الربحية المستثمر فيها؛ خسائر أو أرباح من حصتها تراكم إيقاف -

 قيمته هي االستثمار تكلفة ؛القيمة السوقية أو التكلفة لطريقة وفقا االستثمار بمحاسبة البدأ -

 .الملكية حقوق بطريقة محاسبته استحالة تاريخ في الدفترية

 امللكية حقوق  طريقة تطبيق مثال عن كيفية: ثالثا

 مؤسسة وهي)أوتوسات  شركة من ٪30 ،)م.غ.ه.ر( ، وهوالطبيعي املتحف ىاشرت  ن، جوان من السنة 30 يف
 ٪30و $ 50,000ـ املدفوع املبلغ بني الفرق $. 110,000 هلذه املؤسسة هو صايف القيمة الفرتية جمموع وكان. $ 50,000ـبــ( رحبية
 الشركة سجلت .عاما 15مدى  على إطفاؤها ويتم $(17,000 ) شهرة احملل هو ،$33,000ـ للشركة أي الدفرتية القيمة من

 شهرا عشر االثين لفرتة 50,000و ديسمرب من السنة ن، 31يف  املنتهية أشهر الستة لفرتة $ 25,000 مببلغ أوتوسات أرباحا
 .1+ديسمرب ن 31 يف املنتهية

 : مثال عن كيفية تطبيق طريقة حقوق امللكية8-2جدول رقم  ال

 األرباح االستثمار نهاية السنة ن

 0 50,000 أوتوسات  شركة من ٪30االستحواذ على 

 _ (6,000) األرباح الموزعة المدفوعة

 500,7 500,7 30 ٪ × 25000 =الحصة من األرباح

 7,500 51,500 ديسمبر ن، األرصدة 31

                                                           
180.-para 3.71NFP Audit Guide,   
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   1+السنة ننهاية 

 _ (10,000) األرباح الموزعة المدفوعة

 000,15 000,15 30 ٪ × 50000الحصة من األرباح= 

 22,500 56,500 ، األرصدة1+ديسمبر ن 31

 :من إعداد الباحث اعتمادا على: املصدر

Warren Ruppel (2007), Not-for-Profit Accounting Made Easy, second edition, John Wiley & Sons, Inc. USA, P98 

 

 إلافصاح متطلبات: رابعا

 الستثمارات:بالنسبة ل .1
 1:التالية املعلومات عن)م.غ.ه.ر(  تفصح أن ينبغي

 المركز المالي األخير: لبيان بالنسبة  .أ
 كبيرا تركيزا االستثمارات التي تمثل من مجموعة أو ،استثمار كل الدفترية وطبيعة القيمة -

 السوق؛ مخاطر على
 المركز المالي: بيانات بالنسبة لكل .ب
 االستثمارات؛  نوع من لكل اإلجمالية الدفترية القيمة -
 القيمة ذات المالية واألوراق الدين عدا سندات األخرى لالستثمارات الدفترية القيمة تحديد  -

 بسهولة؛ تحديدها الممكن العادلة
 عدا األخرى لالستثمارات العادلة القيمة تقدير في المستخدمة الهامة والفرضيات الطرق  -

 العادلة؛ بالقيمة تسجل كانت إذا ،المالية األدوات
 من المطلوبة المبالغ أقل من المقيدة الوقفية الصناديق لجميع أصول العادلة القيمة كانت إذا -

 ، يجب إظهار المبلغ الكلي للعجز.القانون أو المانحة الجهات قبل
 المقدمة:النشاطات  بيانات بالنسبة لكل .ت
 والخسائر ستثمار ، األرباحدخل اال ذلك في بما االستثمار، على العائد مكونات عن معلومات -

 المحققة والخسائر األرباح وصافي المسجلة بالقيمة العادلة، االستثمارات عن الناتجة الصافية
 العادلة؛ المسجلة بغير القيمة االستثمارات على

 عائد مبالغ مطابقةوغير تشغيلية، ينبغي  تشغيلية مبالغ إلى االستثمار عائد تقسيم تم إذا -
 بيان األنشطة؛ في مع تلك المسجلة االستثمار

 التشغيلية؛ المبالغ في عائد االستثمار المدرجة  حجم لتحديد المستخدمة للسياسة وصف -
 االستثمار؛  في إيرادات األنشطةكانخفاض بيان المسجلة في االستثمار مصاريف -
إذا  ،في نفس الدورة التي تم الوفاء بقيودها االستثمار ومداخيل المقيدة األرباح طريقة تسجيل -

 اختارت المؤسسة عرضها كغير مقيدة؛ 
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 المحققة المحققة وغير والخسائر المكاسب االستثمار، دخل مقدار ،والجامعات للمعاهدبالنسبة  -
 البيانات في المفصح عنها المالية واألوراق الديون عدا سندات ،األخرى االستثمارات من

  ؛المالحظات المرفقة أو المالية
 المعلومات عن يفصح أن المستثمر على يجب ،التكلفة بطريقة بالنسبة لالستثمارات المقيمة .ث

 :التالية اإلضافية
 التكلفة؛ بطريقة المقيمة االستثمارات لجميع الدفترية القيمة مجموع -
التكلفة التي لم تخضع لتقييم  بطريقة المقيمة االستثمارات لجميع اإلجمالية الدفترية القيمة -

 االنخفاض؛ 
 ،الظروف في تغيرات أو محددة أحداث توجد إذا لم يمكن تقديرها ال العادلة القيمة أن حقيقة -

 تقدير( 1) لالستثمار؛ وهذا بسبب أن: العادلة القيمة على كبير سلبي لها تأثير يكون قد التي
 من معفى المستثمر( 2)أو  لالستثمار، قيمة العادلةال تقييم العملي غيرمن  أنه المستثمرين

 .المالية لألدوات العادلة القيمة تقدير
 االفصاح في طريقة حقوق الملكية: .2

 1 :امللكية حقوق لطريقة وفقا مؤسسة رحبية يف )م.غ.ه.ر( استثمارات عن  الالزمة اإلفصاحات يلي وفيما

 ؛)م.غ.ه.ر( التي تملكها والحصة المؤسسة الربحية تحديد .أ
 اإلفصاح يجب الملكية، حقوق طريقة تتبع ال ولكن أكثر، أو ٪20 الحصة المملوكة تكون عندما .ب

 أيضا اإلفصاح عن أسباب استخدام بكما يج .الطريقة استخدام هذه يتم ال لماذا األسباب عن
 ؛٪20 من أقل ذا كانت حصة المؤسسةإالملكية  حقوق طريقة

 المدرج السوق عندما يكون سعر المدرج السعر أساس على لالستثمار اإلجمالية القيمة  .ت
  متاحا؛

 العمليات واإلفصاح عن نتائج وخصوم المؤسسة الربحية، أصول عن موجزة توفير معلومات .ث
 لـــ لوضعية الماليةلمهمة  في مجملها، الملكية، حقوق بطريقة االستثمارات كانت إذا

  .األصول أو التغيرات في صافي )م.غ.ه.ر(
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
150-10-FASB ASC 825  
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 Affiliated Organizationsاملبحث الرابع: املؤسسات الشقيقة التابعة   

 خمتلفة أنواع عن هذا الرتابط ينجم قد. ذلك سواء رحبية أو غري أخرى، مؤسسات مع غالبا )م.غ.ه.ر( ترتبط
 هلا، منتسبة أخرى مؤسسات املؤسسة األم إىل من الدين نقل مت مثال حيث قضايا كثرية مؤخرا برزت. من العالقات
 . نفسها للمؤسسة األم صحية عن الوضعية املالية صورة بغرض تقدمي

 متلك أنه قد من الرغم توجد، على ما نادرا ملؤسسة من طرف أخرى الفعلية" امللكية" )م.غ.ه.ر(، عامل يف
 التابعة املؤسسات ترتبط ما غالبا. هبا التربع مت أو أنشأهتا بنفسها إما تشغيلية مؤسسة األحيان بعض املؤسسة يف

 .امللكية بعيد عن مفهوم عادة هو االتفاقاتمثل هذه  يف الرقابة مستوى ولكن األنواع، خمتلف من باتفاقات

 وعليه سيتم تغطية هذا املبحث من خالل املطالب التالية:

 

  الشقيقة املؤسسات بين العالقات أنواعاملطلب ألاول: 

عة الشقيقة املؤسساتأوال:  ّ
جم 

ُ
 للمساهمات امل

 الفنون املتاحف، :التعليمية والثقافية مثل واملؤسسات الصحية الرعاية يف جماالت األحيان معظم يف توجد وهي
 هبا االحتفاظ يتم اليت األموال جلمع التابعة املؤسسات احلكومية اجلامعات تستخدم ما عادة. ذلك شابه وما املسرحية،

 على للحفاظ نفسه، الشيء األحيان من كثري  يف تفعل املستشفيات. للوالية التشريعي اجمللس إىل املقدمة امليزانية خارج
من  جمموعة أيضا يهادالكليات ل بعض. الصحية الرعاية التعويض يف معدالت حلساب املستخدمة قاعدة من األصول

 النوادي باسم إليها يشار ما غالبا اليت ،منها الرياضية خاصة ،لتمويل نشاطات الكلية األموال جتمع هلا التابعة الشركات
 العادية امليزانية مبوجب له خيصص ما على اقتصر لو مما املالية املرونة من املزيد املمول النشاط مينح وهذا ؛املدعمة

 1.للمؤسسة

                                                           
1Cit, P126 Warren Ruppel, Op.    

 املطلب ألاول: أنواع العالقات بين املؤسسات الشقيقة

 املطلب الثاني: تعريف املؤسسة املقررة للبيانات املالية 

 املطلب الثالث: الهبات العابرة
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 باألصول  املحتفظة الشقيقة املؤسساتثانيا: 

 تتجنبول معتربة، وقفية صناديق لديها اليت أو أنشطتها، لتمويل احلاجة عن أصول زائدة لديها اليت املؤسسات
وقد يكون هذا . مستقلة قانونية يف مؤسسة األصول وضعب م؛ تقومباهته حول املتربعني من رجةاحمل سئلةاأل عن اإلجابة

 احملتملة القضائية الدعاوى ضد حممية األصول وأن كفاءة،  أكثر تكون االستثمارية احملفظة إدارة أن :ألهداف أخرى مثل
 (.ذلك إىل وما األطفال، ورعاية الصحية الرعاية جماالت يف خاصة) األم املؤسسة برنامج أنشطة عن النامجة

 أو مؤسسة خريية، وقفا،) قانونيا منفصلة مؤسسة أحد املاحنني ينشئ عندما األمر هذا على االختالف حيدث
 إىل تكون ما عادة حمددة، مؤسسة إىل يذهب الصندوق من الدخل أن على مث ينص ،(خاصة مؤسسة داخل صندوقا

 وتوقيت مبالغ على أو ،الصندوق استثمارات إدارة على سلطة أي للمؤسسة املستفيدة ،يكون وقد ال ،يكون قد. األبد
  1.الصندوق يف أصول التصرف أو ، الدخل توزيع

   النشاطات التابعة لبرنامج املؤسساتثالثا: 

 نم العام اجملال داخل لفائدة الربنامج معينة مبهام للقيام ،قانونيا منفصلة مؤسسات املؤسسات بعض تنشئ
 املؤسسات هذه متويل. البحوث من معني جمال يف تعمل خصيصا حبثية مؤسسة اجلامعة لدى يكون مثال قد. أنشطتها

 األخرى األمثلة ومن. هلا للمؤسسة التابعة حمددة مصادر من أو ،الرئيسية املؤسسة من بالكامل يأيت األحيان بعض يف
 فن تابع جلامعة دراسة وهي مركز "Villa I Tatti"مؤسسة  مثل الدراسات التابعة للجامعات مراكز أو مؤسسات النشر

 . وغري ذلك ،ملستشفى خمرب تابعأو  ،إيطالياب فلورنسا يف هارفارد

 مثل) للجامعات مثال" المساعدة األنشطة" باسم عادة إليها يشار التي تلك وتشمل هذه المؤسسات

 التي األنشطة أو ،(السيارات ركن ومرافق الترفيهية، األنشطة الغذائية، إسكان الطلبة، الخدمات

 :األخرى األمثلة ومن(. األطباء لمكاتب مبنى أو س،بالمال غسيل مثل) مستشفى عمليات تدعم

 أو االستثمار وشركات االجتماعية، الرعاية منافع خطط التأمين، وشركات التقاعد صناديق

 2.اإلدارة

                                                           
1Laurence Scot (2010), Op. Cit, p183  
2Profit GAAP: Interpretation and Application of Generally -for-Richard F. Larkin & Marie DiTommaso, Not 

Accepted Accounting Principles for Not-for-Profit Organizations Op. Cit, p155 
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 ألام الشركة لنفس التابعة الشقيقة املؤسساترابعا: 

مثل: ) للشباب املوجهة أو بالرعاية الصحية اخلدمة اخلاصة ومنظمات الكربى الوطنية اخلريية املؤسسات وتشمل
 اجلمعيات مثل ،املهنية والتجارية اجلمعيات بعض مع أيضا توجد(. ذلك إىل وما الكشافة، القلب، الرئة، السرطان،

 . املماثلة تواجلمعيا والعمل، احملاسبية، القانونية، الطبية،

 على السيطرة ختتلف درجة. املعابد و املساجد، الكنائس :مثل بالنسبة أيضا الفئة هذه يف الدينية الطوائف معظم
 الدينية ملؤسسات إضايف يعقد من طريقة املعاجلة احملاسبية هناك عامل. كبريا  اختالفا الوطنية من طرف احمللية اهليئات

 والقواعد ،(الكنسي القانون باسم أحيانا إليها يشار) الهوتية قواعد: القواعد احلاكمة من خمتلفتني جمموعتني وجود هو
 .املدين القانون أساس على العلمانية اإلدارية

  املالية للبيانات املقررة املؤسسة تحديداملطلب الثاني: 

 1وهي:. املفاهيم نفس على تنطوي ولكنها هنا، القضايا من نوعان هناك

 في تمريرها يتم التي( لألموال المؤسسة التابعة المجمعة مثال،) واحدة لمؤسسة الهبات -

 ؛(المؤسسة األم) أخرى ةسالحق لمؤس وقت

 ،األم أو مركزيةال مع المؤسسة التابعة للمؤسسات المالية البيانات بين الجمع يجب متى -

 المالية. هذه األخيرة القوائم تقدم حتى

 إلى القارئ تقديم معلومات هو التابعة للشركات المالية البيانات بين الجمع وراء الكامن المفهوم

 فعال نحو على تعمل التي المالية لمجموعة المؤسسات كاملة للوضعية صورة حتى يكون لديه

 السيطرة درجة هو التابعة الشركات توحيد على الذي يؤثر الرئيسية المحددات أحد .واحدة كوحدة

 ملكية) السيطرة هذه مثل لقياس العادي األسلوب بما أن. أخرى على واحدة مؤسسة تمارسها التي

 . أخرى عوامل تستخدم أن يجب ،)م.غ.ه.ر(بيئة  على عادة ينطبق ال( التصويت أسهم

 سواء في مؤسسات أخرى، استثمارات أو معامالت )م.غ.ه.ر(األحيان، يكون لـــ  من كثير في

 هذا من القسم هذا. استخدام أموالها في تتحكم أو بها ترتبط والتي ،)م.غ.ه.ر(ربحية كانت أو

 المحاسبية الجوانب وتأثيرها العالقات هذه طبيعة فهم في رئيسية مجاالت أربعة يتناول الفصل

 2:يلي كما هي القسم هذا يغطيها التي الرئيسية المجاالت .المالية والتقارير

 العالقة؛ ذات األطراف إفصاحات -

 المؤسسات الربحية؛ في االستثمارات -

                                                           
1Ibid, p156  
2.party Disclosures), p12-10, SFAS 57(Related-FASB ASC 850  
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 ماليا؛ المترابطة )م.غ.ه.ر( -

 الصلة ذات املؤسسات عن إلابالغ: أوال

 التشغيلية أو اإلدارية السياسات على معترب تأثري أو سيطرة هلا اليت العالقة هي تلك املؤسسات ذات األطراف
 أن تشمل البيانات )م.م.م.ع(تتطلب  .اخلاصة مصاحلها متابعة من أن تكون هذه األخرية ممنوعة لدرجة ملؤسسة أخرى

 أخرى بنود أو النفقات، وبدالت التعويضات ترتيبات غري الصلة ذات األطراف مع املعامالت املادية عن اإلفصاح املالية
 وشروط الصفقة، مبلغ ووصفها، العالقة، طبيعة عن اإلفصاح يتضمن أن جيب، عموما. العادي العمل سري يف مماثلة

 طبيعة هذه عن اإلفصاح جيب املشرتكة، السيطرة حتت أكثر إذا كانت هناك مؤسسة أو ذلك، إىل باإلضافة. املعامالت
 العالقة.

 1:)م.غ.ه.ر(املعروفة يف  الصلة ذات األطراف مع املعامالت من أمثلة يلي فيما

 اإلدارة؛ مجلس أعضاء من الخدمات أو السلع مشتريات -

 التابعة؛ الشركاتو إلى  من التحصيالت أو المدفوعات، -

 ذات أو المؤسسات اإلدارة مجلس أعضاء بها، من طرف المتبرع أو المؤجرة، المكاتب -

 الصلة؛

 اإلدارة. مجلس أعضاء قبل من المتعهد بها أو المضمونة الشخصية األصول -

  الربحية الشركات في الاستثماراتثانيا: 

قد تشكل مؤسسات رحبية  أو ،األرباح تعظيم بغرضرحبية  مؤسسات يف أحيانا باستثمارات )م.غ.ه.ر(تقوم 
 بيع خالل من التجارية اإليرادات من كبرية  مبالغ توليد )م.غ.ه.ر( تتوقع املثال، سبيل على. ضريبية العتبارات فرعية

إلدارة هذه لتمكني مؤسسة رحبية  تدفعها ضريبية مزايا هناك يكون قد التجارية؛ عالمتها أو شعارها حتمل اليت البضائع
 .األنشطة

 2الربحية: الشركاتعلى التوجيهات التالية للمعالجة المحاسبية لالستثمارات في  (م)م.م.م. ينص

 من مالية رقابة تمارس فيها الربحية التي توحيد حسابات المؤسسة )م.غ.ه.ر(يجب على  -

الوضعية  عرض التي يتم بها وتعتمد الطريقة. المباشرة غير أو المباشرة الملكية خالل

للمؤسسة الربحية في البيانات المالية للمؤسسة  النقدية والتدفقات العمليات، نتائج المالية،

 أنشطة هذه المؤسسة؛ طبيعة المسيطرة على

                                                           
13-05-10-FASB ASC 850  
210-810 & FASB ASC 323-FASB ASC 958  
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 األسهم في االستثمارات عن لإلبالغ الملكية حقوق طريقة )م.غ.ه.ر( تستخدم أن يجب -

 هذه الطريقة. استخدام إلى الحاجة دعت إذا ،في المؤسسة الربحية المشتركة

  ماليا املترابطة ربحالهادفة لل غير  املؤسساتثالثا: 

 عليها احلصول أو شراؤها ميكن ذات حق التصويت اليت امللكية أسهم )م.غ.ه.ر( متلك ال احلاالت، معظم يف
 ليست أخرى مع )م.غ.ه.ر( إحدى توحيد على تنطبق اليت القواعد لذلك، وفقا. األخرى املؤسسات املماثلة قبل من

 والتوحيد ماليا الرتابط يستند كيفية. التابعة والشركات يف املؤسسات الرحبية االستثمارات مع احلال هو كما  نسبيا واضحة
 1:التايل النحو على (م)م.م.م.املوصوفة من قبل  التالية اإلرشادات على

 من مثلها أخرى مؤسسة توحيد )م.غ.ه.ر( يمكن لــــ :التصويت األغلبية في حصة ملكية .1

يمنع فيها التوحيد ف ،مؤقتة هذه الرقابة إال إذا كانت المباشرة، غير أو المباشرة الملكية خالل

 :التصويت أغلبية حصة لتعريف التالي المثال توفر التي ،)م.م.م.ع(من طرف 

 على البسيطة للموافقة باألغلبية التصويت إىل حاجة وهناك أعضاء، مخسة من جملس إدارة "للمؤسسة )ب(
 أكثر أو ثالثة إذا مت منح املؤسسة )ب( جملس يف األغلبية يف التصويت حصة سيكون للمؤسسة )أ(. اجمللس قرارات

 أعضاء من ثالثة إذا عمل ذلك، ومع. إدارة )ب( حق التصرف يف هذا اجمللس من طرف املؤسسة )أ( جملس أعضاء من
 يف بالعمل األعضاء هؤالء إلزام على القدرة لديها ليس املؤسسة )أ( ولكن ب(،إدارة ) جملس يف املؤسسة )أ( جملس

 .املؤسسة )ب(" جملس التصويت يف يف األغلبية حصة فليس للمؤسسة )أ( املؤسسة )ب(،

 كانت إذا مثلها، أخرى مؤسسة توحيد ينبغي على المؤسسة االقتصادية: والمصلحة الرقابة .2

 حصة معتبرة ملكية طريق عن سواء هذه األخيرة، رقابة علىلديها أيضا  المؤسسة المقررة

 .مؤقتة كانت هذه الرقابة التوحيد إذا وال يجوز. مجلسال في التصويت أغلبية أو

 مؤسسة على رقابة ممارسة )م.غ.ه.ر( ألي يمكن دون رقابة باألغلبية: االقتصادية المصلحة .3

 أغلبية أو معتبرة حصة ملكية غير ،أخرى فيها بوسائل اقتصادية مصلحة لها أخرى

 .األخرى ؤسسةمالبتوحيد  ،دون إلزام يسمح للمؤسسة، هفإن الظروف، هذه مثل في. التصويت

  اإلفصاحات رابعا:

 2:الصلة ذات األطراف مع املادية املعامالت حول التالية جيب اإلفصاح عن املعلومات

 األنشطة؛ بيان تم فيها عرض دورة المالية لكل البيانات على وآثارها المعامالت وصف -

                                                           
1 FASB ASC 958-810. 

2 FASB ASC 958-810-15 
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 وشروط مالي، مركز بيان كل تاريخ في الصلة ذات األطراف وإلى من المستحقة المبالغ -

 ؛تهاتسوي وطريقة

 نتيجة معتبر بشكل يتغير أن يمكن المالي المركز أو األصول صافي في التغيير كان إذا -

 اإلفصاح يجب والمؤسسات األخرى، المقررة للمؤسسة اإلدارية الرقابة أو ،المشتركة للملكية

 هذه المؤسسات؛ بين صفقات هناك تكن ملولو  حتى هذه السيطرة، طبيعة أيضا عن

 وظروف تحت التنافسية تجري أن يفترض ال الصلة ذات األطراف مع المعامالت بما أن -

 أساس على أجريت المعامالت أن السابقة اإلفصاحات ال يجب أن تتضمن الحرة، السوق

 ذلك؛ إثبات إال إذا أمكن التنافس الحر

 عدا ،الرقابة من آخر شكل خالل من )م.غ.ه.ر(على  كانت المؤسسة المقررة تسيطر إذا -

 البيانات حول اإليضاحات تتضمن أن ينبغي ؛فيها اقتصادية مصلحة التصويت ولها أغلبية

 ؤسسةمال عالقتها مع وطبيعة األخرى المؤسسة تعريف )أ( :التالية المالية اإلفصاحات

 في بما للمؤسسة األخرى المالية البيانات ملخص الرقابة عليها، )ب( إلى تؤدي التي المقررة

 الموارد (2)والنفقات،  واإليرادات األصول وصافي األصول والخصوم مجموع (1)ذلك: 

 سيطرتها. تحت هي أو التي المقررة المؤسسة لصالح المتوفرة

 قيود اإلفصاح عن أي ينبغي ماليا، الموحدة للمؤسسات المترابطة المالية القوائم إذا تم عرض -

المؤسسة تحت  من التوزيعات على ،المؤسسة المقررة وضعت من طرف المؤسسات خارج

 عليها المسيطر المؤسسة أصول لصافي توافر عدم المؤسسة المقررة، وأي إلى الرقابة

 .المقررة المؤسسة قبل من لالستخدام

 Pass-Through Gifts  العابرة لهباتااملطلب الثالث: 

 صاريف املنحمب متبوعة اخلاص، كدخلها  قبل املؤسسة التابعة من اهلبات العابرة تسجيل غالبا ما يطرح مشكل
 تسمى ما غالبا ؛مؤسسة أخرى عن نيابة به حمتفظا مبلغا باعتبارها تسجيلها أو ؛األم املؤسسة إىل املال ينتقل عندما

  .أخرى إىل مؤسسة خالل من متر ألهنا اهلبات بالعابرة هذه

 الضروري فمن مؤسسة أخرى، إلى فيها األصول تنقل التي للمعامالت المعالجة المحاسبية لتحديد

 إذا. المنقولة األصول استخدام على حرية التصرف الممارسة في هذه المؤسسة مدى تقييم أوال

 حرية لديها كان إذا. وكالة معاملة هي فالمعاملة معدومة، أو ضئيلة التصرف حرية كانت

 .اإلثنين من مزيج أو تبادل، مساهمة، عبارة عن فالمعاملة األصول، استخدام في التصرف
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 من على جهة معينة فقط توزعها ميكن أن من اجلهات املاحنة موارد املؤسسة تتلقى عندما الوكالة معاملة حتدث
 اجلهة إىل تعيد املسامهة أن وجب عليها إذا مل جتد هذه اجلهة،. ن غريها مقيدة بنص املانحدو  املؤسسات أو األفراد
  1.املاحنة

  التطبيق إمكانيةأوال: 

 متنح( املاحنة اجلهات أي) فيها مؤسسة ما تكون اليت املعامالت على األول املقام يف )م.م.م.ع(قواعد  تنطبق
 استخدام على اليت توافق( املستفيدة املؤسسة باسم إليها املشار) مؤسسة غري رحبية إىل األصول حتويل طريق عن مسامهة

 تنطبق. املاحنة اجلهة قبل من حتديده مت الذي للمستفيد( االستثمار دخل دون أو مع)  تنقلها أو عن نيابة األصول تلك
لإللغاء  قابلة التحويالت ألن مسامهات ليست ولكنها مشاهبة بطريقة تتم اليت املعامالت على أيضا القواعد هذه

 .متبادلة وهي والسداد،

 استخدامها على وتوافق املاحنة اجلهات من األصول اليت تقبل؛ املتلقية املؤسسة أدناه، املبينة ،عدا حالتني اثنتني
 القاعدة هذه)املاحنة، ال متثل املوهوب له يف هذه العملية  اجلهة قبل من حتديده مت الذي للمستفيد تنقلها أو نيابة عن،

أصل  تسجيل املتلقية املؤسسة على جيب احلاالت، هذه يف .(األصول هذه استثمار على عائد أي على أيضا تنطبق
 النوع هذا يف مالية غري أصوال تتلقى عندما. لألصول العادلة بالقيمة مقاسة تتلقاها اليت املالية واألصول والتزام للنقدية

 2مها كالتايل: احلالتان املستثناة. غري إجباري ولكنه املستفيد، قبل أصل والتزام من جيوز تسجيل املعامالت، من

 للمؤسسة صراحة المانح أعطى إذا له كموهوب المستفيدة المؤسسة تعمل: الحالة األولى .1

 إلى المنقولة استخدام األصول توجيه إلعادة واحد جانب من القوة هيو :*التباين المتلقية قوة

 المؤسسة يعني أن وهذا أحادية، التباين قوة تكون أن يجب ذلك، إلى باإلضافة. خراآل المستفيد

 أي أو المحدد، المستفيد أو موافقتهل الحاجة دون ،المانح تعليمات تتجاوز يمكن أن المتلقية

 .آخر معني طرف

 ماليا والمؤسسة المتلقية مترابطين المحدد والمستفيد المتلقيةالمؤسسة  كانت إذا: الحالة الثانية .2

 غير أو المالية) األصول تتلقى عندما المساهمة تسجل هذه األخيرة أن يجب وصيا، ليست

                                                           
1 FASB ASC 958-605-25, (SFAS 136). 

2Ibid  

قوة التباين تمنح مجلس إدارة  المؤسسة القدرة على تعديل أي قيد أو شرط على توزيع األموال ألي غرض أو أغراض خيرية  * 

محددة، أو إلى مؤسسة أو مؤسسات خيرية محددة. باإلضافة إلى ذلك، إذا كان للمؤسسة أصول في صندوق ما، يكون لمجلس 

 وق في ظروف معينة.اإلدارة السلطة على إزالة مجلس أمناء الصند
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التي تحتفظ  المؤسسة كمثال على ذلك، .المانح المستفيدين منها من قبل تحديد تم التي (المالية

يكون فيها  والتي ،لها التابعة الشركات من لمجموعة أو المحدد للمستفيد األصول وتستثمر

 المؤسسة أو مع ماليا مترابطة هذه المؤسسة تكون عموما أحد األعضاء. المحدد المستفيد

 الجهات من األصول عندما تتلقى المساهمات وتعترف بإيرادات التي تدعمها، المؤسسات

 .المانحة

  املستفيدين قبل من املحاسبةثانيا: 

 في المحددين االعتراف بحقوقهم للمستفيدين يمكن متى بشأن إرشادات أيضا )م.م.م.ع(توفر

 بوضوح المتلقية المؤسسة منح يتم لم ما ذلك فيمكنهم. المتلقية المؤسسة بها تحتفظ األصول التي

  .التباين قوة

 املؤسسة أصول صايف يف فائدتهب االعرتاف املستفيد على جيب ماليا، املتلقية مرتابطني املؤسسةو  املستفيد كان  إذا
 كان  إذا. امللكية حقوق لطريقة مماثلة فيها، األصول صايف يف التغري من لصاحل حصته الفائدة هذه وتعديل ،املتلقية

 عليه االعرتاف جيب خريي، صندوق من احملددة النقدية التدفقات من جزء أو كل  لتلقي مشروط غري حق للمستفيد
  .العادلة قياسها بالقيمة مث بالفائدة

 األخرى، احلاالت مجيع يف. املتوقعة املستقبلية النقدية للتدفقات احلالية القيمة مثل تقييم تستخدم تقنية أن ينبغي
املنح  وعود ألحكام تسجيل وفقا مستحقة كإيرادات  املتلقية املؤسسة هبا حتتفظ اليت األصول يف حبقوقه املستفيد يعرتف

 على بقدرته احملدد املستفيد يعرتف أن ينبغي ال املتلقية، للمؤسسة التباين قوة صراحة مانح أعطى إذا .املشروطة غري
  .املتلقية املؤسسة هبا حتتفظ اليت األصول من املستقبلية التوزيعات

  مساهمات ليست التي ألاصول  نقلثالثا: 

 من االعتبار كأصل يف أخذها وينبغي مسامهة هو ليس املتلقية املؤسسة إىل األصول نقل أن )م.م.م.ع( تنص
 1:التالية إذا توفرت الشروط املستفيدة املؤسسة قبل من والتزاما املوارد موفر قبل

 إلى األصول توجيه استخدام إلعادة الموارد لمقدم للحق األحادي الجانب يخضع التحويل -

 آخر؛ مستفيد

م يستوف هذا الشرط، يصبح لرد، إذا الموا يرافق التحويل وعد المنح غير المشروط لمقدم -

 السداد؛ أو لإللغاء قابال

 المستفيد؛ ويحدد المتلقية، في المؤسسة الموارد مقدم يتحكم -

                                                           
1Cit, P85Malvern J. Gross, Jr & al, (2005), Op.   
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أموال  وال يكون التحويل معاملة كمستفيد، له التابعة الشركات أو نفسه الموارد مقدم يحدد -

 .)حقوق المساهمين(  خاصة

أموال خاصة  المتلقية معاملة المؤسسة إلى األصول نقليعتبر  أعاله، األخير الشرط ألغراض

 :التالية الشروط كافة استيفاء تم إذا

  كمستفيد؛ له التابعة الشركات أو نفسه الموارد مقدم يحدد  -

 ماليا؛ ينالمتلقية مترابط المؤسسةو الموارد مقدميجب أن يكون  -

 على من األصول المنقولة، مدفوعات أو إحدى المؤسسات الفرعية الموارد مقدم يتوقع ال -

  .متوقعا يكون المنقولة قد األصول في االستثمار على العائد مدفوعات من أن الرغم

 في فائدة باعتبارها األموال الخاصة معاملة يسجل فإنه كمستفيد، نفسه الموارد مقدم حدد إذا

إحدى  حدد أما إذا. سابقا بها المعترف للفائدة زيادة أو ،المستفيدة للمؤسسة التابعة األصول صافي

 النشاطات بيان في مستقل بند في األموال الخاصة معاملة يسجل فإنه كمستفيد، التابعة المؤسسات

 وينبغي. المتلقية المؤسسة أصول صافي في الفائدة المستفيدة التابعة وتسجل المؤسسة ،الخاص به

 .أنشطتها بيان في مستقل بند في المعاملة هذه تسجل هذه األخيرة أن

 إلافصاحاترابعا: 

 إحدى أو نفسها وحتدد ،متلقية ملؤسسة األصول )م.غ.ه.ر(تنقل  عندما اإلفصاح ملتطلبات ملخص يلي وفيما
  1:كمستفيد  التابعة الشركات

 نقل األصول إليها؛ تم التي المستفيدة المؤسسة هوية -

 التباين؛ قوة لشروط تم منحه، وصف وإذا المتلقية من عدمه، للمؤسسة التباين منح قوة -

 التابعة؛ الموارد أو إحدى المؤسسات مقدم إلى على أساسها توزيع المبالغ سيتم الشروط -

 يتم كان إذا وما التحويالت، لهذه المالي المركز بيان في بها المعترف المبالغ مجموع -

 أخرى. أصول أو المتلقية المؤسسة صافي أصول في كفائدة المبالغ هذا تسجيل

 تفصح أن ينبغي التربعات، مجع نفقات املالية عن نسبة بياناهتا يف تفصح اليت )م.غ.ه.ر( ذلك، إىل باإلضافة
  .النسبة هذه احتساب عن كيفية
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  SPLIT-INTEREST AGREEMENTSاملبحث الخامس: اتفاقيات تقسيم الفوائد  

اتفاقيات تقسيم الفائدة هي نوع خاص من املسامهات اليت تنجم عن التشارك يف احلقوق القانونية لبعض األصول 
من قبل )م.غ.ه.ر( وغريها من املستفيدين. جتد بعض اجلهات املاحنة أنه من املفيد للدخول يف صندوق خريي أو غريه 

فوائد اليت يتم تقامسها مع غريها من املستفيدين. وقد أدرجت من طرق االستثمار اليت مبوجبها حتصل )م.غ.ه.ر( على ال
 . FASB ASC 958-325متطلبات )م.م.م.ع( اخلاصة هبا يف 

يتم استثمار األصول وإدارهتا من قبل )م.غ.ه.ر(، الوصي، أو وكيل املالية؛ ويتم التوزيع إىل املستفيد أو 
ينص عليها االتفاق، يتم توزيع األصول املتبقية اليت يشملها االتفاق  املستفيدين خالل فرتة االتفاق. يف هناية املدة اليت

أو االحتفاظ هبا من قبل املؤسسة أو أحد املستفيدين. هناك نوعان أساسيان من اتفاقيات تقسيم الفائدة: القابلة 
أو عندما تتلقى األصول لإللغاء وغري قابلة لإللغاء. ينبغي على املؤسسة حتديد نوع االتفاق عندما يتم إخطارها به، 

 حتت اتفاقية تقسيم الفائدة.

 سيتم التطرق هلذا املبحث من خالل املطالب التالية:

 

  الفائدة تقسيم اتفاقياتأنواع املطلب ألاول: 

منوذجي لتقسيم الفائدة، يقدم أحد املاحنني مسامهة لصندوق وقفي أو مباشرة إىل )م.غ.ه.ر( . هلذه يف اتفاق 
األخرية مصلحة أو منفعة يف املسامهة، ولكنها ليست املستفيد الوحيد. بعض االتفاقيات ال تسمح للجهات املاحنة 

بعض احلاالت. كون اتفاق تقسيم الفائدة  بإلغاء مسامهاهتم، ولكن قد تسمح أنواع أخرى من االتفاقات بذلك يف
قابال لإللغاء سوف يكون له تأثري كبري على املعاجلة احملاسبية هلذا االتفاق. يُعرب  عن الفرتة الزمنية اليت يغطيها االتفاق 

 إما بعدد معني من السنني، أو بالعمر املتبقي للفرد أو األفراد املعينني من قبل اجلهة املاحنة.

 

 املطلب ألاول: اتفاقيات تقسيم الفائدة القابلة لإللغاء

 املطلب الثاني: أنواع اتفاقات تقسيم الفائدة
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 لإللغاء القابلة الفائدة تقسيم اتفاقياتأوال: 

املستلمة  باألصول االعرتاف كما ينبغي.  للمنح نيةك  لإللغاء الرجعي القابلة الفائدة تقسيم اتفاقيات حماسبة جيب
. وكتسبيقات قابلة لالسرتجاع االستالم عند العادلة بالقيمة مبوجب هذه االتفاقات، وصيا بصفتها ،)م.غ.ه.ر( من

 املنقولة األصول عن اإلبالغ يتم. املؤسسة نفسها ملصلحة حىت مسامهة كإيرادات  هبا االعرتاف يتم ال أخرى، بعبارة
 .املاحنة اجلهة إىل إلعادهتا مقابل مبلغ التزام مع األصول، ضمن املايل املركز بيان على

 تلك من الفائدة، والدخل تقسيم اتفاقات مبوجب املستلمة لألصول الدفرتية القيمة يف بالتغريات االعرتاف ينبغي
التسبيقات القابلة لالسرتجاع  والتزامات املسجلة األصول على كتعديالت  املشروط، غري لالستخدام املتاحغري  األصول

 كإيرادات  هبا االعرتاف فينبغي املشروط، غري لالستخدام متاحا األصول عن الناتج الدخل كان  إذا ولكن،. املتعلقة هبا
 بعبارة. املاحنة من عدمه اجلهات قيود وجود على يتوقف وهذا ؛ دائم بشكل مقيدة أو مؤقتا، مقيدة مقيدة، مسامهة غري

 املستلمة باألصول االعرتاف ينبغي .املثال هذا يف املاحنة اجلهة إىل الدخل بإرجاع التزام للمؤسسة أي ليس أخرى،
 متاحة األصول تصبح أو غري قابل لإللغاء، االتفاق هذا يصبح عندما فقط مسامهة كإيرادات  هذا االتفاق مبوجب

 1.شرط أو قيد دون لالستخدام

 لإللغاء القابلة غير  الفائدة تقسيم اتفاقياتثانيا: 

املاحنة بعد  اجلهات طرف لإللغاء هي تلك اليت ال ميكن الرتاجع عنها من القابلة غري الفائدة تقسيم اتفاقيات
واألصول  املسامهات بإيرادات املؤسسة تعرتف أن ينبغي املاحنة، اجلهات فرضتها اليت الشروط غياب يف. تفعيل االتفاق

 الوكيل أو الوصي لإللغاء سواء من طرف القابلة غري الفائدة تقسيم اتفاقيات عندما يتم تنفيذ الصلة ذات واخلصوم
املستفيد  بالتزاماهتا حنو تعرتف نفسه وقتال يف و االتفاق، يف الفائدة من حبصتها املؤسسة تعرتف أخرى، بعبارة. املايل

 .املستفيدين اآلخرين أو
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 اتفاقيات تقسيم الفائدة غير القابلة لإللغاء: 1-2 الشكل رقم

 المشروطة غير لإللغاء القابلة غير الفائدة تقسيم باتفاقيات المبدئي االعتراف .1

 اتفاق ومبوجب. العادلة بالقيمة املسامهات تقيم أن جيب الفائدة، تقسيم باتفاق املبدئي االعرتاف تاريخ يف
، املقدرة املستقبلية للتوزيعات احلالية القيمة أساس على مباشرة للمسامهة العادلة القيمة تقدير ميكن الرئيسي، الفائدة

 املستقبلية التوزيعات استالم سيتم املتبقية، الفائدة اتفاق ومبوجب. املستفيد باعتبارها املؤسسة قبل من استالمها املتوقعو 
 العادلة القيمة تقدير ميكن احلاالت، هذه يف. املستفيدين من غريها الوفاء باتزامات بعد فقط)م.غ.ه.ر(  قبل من

للمستفيدين  دفعها املتوقع للدفعات احلالية القيمة مطروحا منها هبا املتربع لألصول العادلة القيمة أساس على للمسامهة
  1أن تأخذ بعني االعتبار ما يلي: جيب للمسامهات العادلة القيمة لقياس طريقة أيو  .اآلخرين

 لالتفاقية؛ المتوقعة الفترة خالل المستثمرة األصول على عائد االستثمار -

 و؛ االتفاق، بموجب التعاقدية الدفع التزامات -

 .عليها االتفاق ينطوي التي المخاطر مع يتناسب خصم معدل -

 األصول صافي في زيادةك االتفاق بموجب بها المعترف المساهمات مداخيل تصنف أن وينبغي

 إال إذا: مؤقتا المقيدة

 أو األصول؛ في لفوائدها المؤسسة دائم استخدام بشكل الجهات المانحة قيدت -

   .قيود دون األصول الستخدام الفوري الحق للمؤسسة المانحة الجهة أعطت -

مؤسسة  مدارة من طرف ،املاحنة اجلهات هبا سامهت اليت ،األخرى األصول أو تكون فيها النقدية اليت الرتتيبات يف
 قياس ينبغي كما  .األصول تلك حبصتها يف على املؤسسة االعرتاف ينبغي ؛وكيل مايل طريق عن أو ،وصية مستقلة

                                                           
130-FASB ASC 835  

 المستفيد األول

 المستفيد الثاني

 األصول المنقولة

 الجهة المانحة

 الوصي/الناظر

 : من إعداد الباحثالمصدر
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 مدى على املؤسسة قبل من استالمها املتوقع، و املقدرة املستقبلية للتوزيعات احلالية بالقيمة واملستحقات املسامهة إيرادات
 .االتفاق

  االتفاق فترة خالل االعتراف .2

 هلا يكون سوف اليت، و الفائدة تقسيم اتفاق حول جديدة معلومات على حتصل املؤسسة احلاالت، بعض يف
 احلالة، هذه مثل يف. للمتربع املتوقع العمر متوسط يتغري قد املثال، سبيل على. للمعاملة احملاسبية املعاجلة على تأثري

 ".الفائدة تقسيم اتفاقيات قيمة يف التغريات" بعنوان النشاطات بيان إىل توضيحية خانة إضافة على املؤسسة ينبغي
 التصنيفات على يعتمد هذا ؛املقيدة غري دائم، أو بشكل مؤقتا، املقيدة األصول يف صايف التغيريات تصنيف هذه سيتم

 .للمسامهة التسجيل األويل عند املستخدمة األصلية

األصول  ينبغي أن ينعكس كل من: الدخل احملصل من لالتفاق، املايل الوكيل أو الوصي عندما تكون املؤسسة هي
 األنشطة، املايل، املركز بيان كل من:  يف االتفاقات مبوجب املستحقني على باقي والتوزيعات واخلسائر، األرباح املراقبة،

  .النقدية والتدفقات

 املؤسسة طرف من التوزيعات عند استالم املقيدة لغري مؤقتا املقيدة األصول صايف من املبالغ تصنيف إعادة جيب
 تصنيفها يعاد أن ينبغي احلالة، هذه يف. املاحنة اجلهة قبل من مؤقتا إال إذا كانت األصول مقيدة االتفاق، ألحكام وفقا

 .القيود تزول عندما املقيدة غري األصول لصايف

 االتفاق انتهاء عند االعتراف .3

 االعرتاف كما ينبغي.  باالتفاق املتعلقة واخلصوم األصول جيب إغالق حسابات تقسيم الفائدة، اتفاق انتهاء عند
 صايف يف تغيريات أهنا على وتصنف االتفاق، قيمة يف كتغريات  اخلصوم أو األصول حسابات يف متبقية مبالغ بأية

 سابقا املوزعة األصول إذا أصبحت .االقتضاء حسب املقيدة، غري أو مؤقت، بشكل دائم، بشكل املقيدة األصول
مؤقتا  املقيدة األصول املناسبة من صايف املبالغ تصنيف إعادة جيب االتفاق، انتهاء عند املقيد غري لالستخدام متاحة

 1.املقيدة لغري

                                                           
1Idem  
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 الفائدة تقسيم اتفاقات عن أمثلة: الثانياملطلب 

 ألاساس ي الخيري  أوال: الوقف

. املستفيد باعتبارها)م.غ.ه.ر( تسمي فيه  وقفا املاحنة اجلهات تؤسس إحدى األساسي، اخلريي الوقف ظل يف
 األساسي الشكل اخلريي الوقف كما ميكن أن يأخذ.  املاحنة اجلهة قبل من مقيدا لألصول املؤسسة استخدام يكون قد

 1:التايل

 من األوقاف، النوع هذا تحت :Charitable lead annuity trustاألساسي السنوي  الخيري الوقف .1

 من الوقف؛ محددا ماليا مبلغا دوريا المؤسسة تتلقى

 األوقاف من النوع هذا تحت :Charitable lead unitrusts األساسي األحادي الخيري الوقف .2

 كل تحدد في لألوقاف العادلة السوقية القيمة ثابتة من مئوية نسبة المؤسسة تتلقى الخيرية،

 .عام

الوصي يف  تشكل املؤسسة كانت  إذا ما تعتمد على األساسي اخلريي الوقف اتفاق لتسجيل احملاسبية املتطلبات
 .تراقب األصول أو االتفاق

 : الثالث الطرفثانيا: الوقف الذي يكون فيه الوص ي 

 املستقبلية للفوائد احلالية القيمة عن املسامهة وإيرادات مسامهة قابلة لالستحقاق تسجيل املؤسسة مبدئيا على جيب
القابلة املسامهات  حلساب كتخفيضات  التوزيعات املؤسسة تسجيل على ينبغي االتفاقية، مدة خالل. من الوقف املتوقعة

 خالل من املتوقعة للفوائد احلالية القيمة على اخلصم إطفاء أيضا كما ينبغي  .املسامهة إيرادات من بدال لالستحقاق،
 يف نقصان أو زيادة) األنشطة بيان على االتفاق قيمة يف بالتغيري واالعرتاف ،املسامهات القابلة لالستحقاق رصيد زيادة
 (.األصول صايف

املسامهات القابلة  رصيد تعديل ينبغي فرتة االتفاق، خالل ما مرحلة يف املستقبلية للفوائد املقدرة القيمة تغريت إذا
 جيب الوقف، إهناء عند. االقتضاء حسب التغري إىل مدينا أو دائنا إما وتسجيل املبلغ ،التغيري لالستحقاق لتعكس

 .االتفاق حسابات قيمة يف بالتغري املبلغ مدينا سجيلوت الصفر، املسامهات القابلة لالستحقاق إىل رصيد تعديل

 األساسي الذي يكون فيه الطرف الثالث هو الوصي الخيري الوقفعن مثال 

                                                           
1Warren Ruppel (2007), Op. Cit, P151  
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مؤسسة  إىل األصول من $100,000وقام بتحويل مبلغ . أساسيا غري قابل لإللغاء وقفا خرييا أنشأ أحد املاحنني
 عام كل  يف )م.غ.ه.ر( إىل نقلها يتم واليت سنويا، $10,000مكاسب مببلغ  حتقق األصول. الرئيسي املستفيد وصية ومسى

 للفوائد احلالية القيمة. إلرادته وفقا توزيعها ليتم تركته من جزءا املتبقية الوقفية األصول تصبح املانح، وفاة عند. قيود دون
 $50,000 تقدر بـــ املؤسسة قبل من املستقبل يف املتوقعة

 1الوقف، تسجل املؤسسة القيد التايل الذي يعكس الفوائد املتوقع حتصيلها:عند إنشاء 

المساهمات القابلة للتحصيل من 
 الوقف

 50,000  

 50,000  دخل المساهمات 

 ، تسجل المؤسسة القيد التالي:10,000$عند استالم مداخيل االستثمارات السنوية المقدرة بـ 

  10,000  النقدية

القابلة للتحصيل من المساهمات  
 الوقف

 10,000 

ولتسجيل االتفاق بشكل صحيح، يجب تسجيل إطفاء خصم القيمة الحالية للتوزيعات المستقبلية 

 :كالتالي $500للسنة األولى والمقدرة بـ 

  500  المساهمات القابلة للتحصيل 

 500  التغير فى اتفاق تقسيم الفوائد 

 

 ثالث طرف من املدار  الدائم الوقفثالثا: 

 وفقا. املستفيدة )م.غ.ه.ر(عدا أو  أخرى مؤسسة أو لفرد ينشئ فيه املانح وقفا ومينح إدارته الذي الرتتيب هو
 ولكن مؤبد، الوقف بشكل أصول من املتحقق الدخل لتحصيل فيه رجعة الذي ال احلق للمؤسسة هذا الوقف، ألحكام

 .املانح من مقيدة املؤسسة املستلمة من طرف التوزيعات وميكن أن تكون .املتضمنة يف الوقف األصول على حتصل ال

كمثال عن ذلك، ينشئ املانح وقفا وجيعل بنكه اخلاص وصيا؛ وتستثمر أموال الوقف بشكل مؤبد، أين تكون 
سب )م.غ.ه.ر( هي املستفيد الوحيد، وحتصل الدخل احملصل كامال سنويا، حيث ميكنها استخدامه بأي طريقة تتنا

 مع مهمتها.

 القيمة قياس جيب. الوقف بوجود إخطارها يتم عندما وكأصل مسامهة كإيرادات  تعرتف املؤسسة هبذه العملية
 بشكل املقيد يف الدعم املسامهة وتصنف. الوقف أصول من املتوقعة املستقبلية للمبالغ احلالية القيمة يف للمسامهة العادلة

                                                           
1Op. Cit, P348 Paul A. Copley (2011),  
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 االعرتاف وينبغي. املقيدة غري األصول صايف من يرفع الذي استثمار كدخل  الوقف من السنوية التوزيعات تسجل. دائم
 البداية، يف األصول لقياس املستخدم األساس نفس باستخدام سنوية مراجعة إىل استنادا األصول، مبلغ على بالتعديالت

 1.دائم بشكل مقيدة خسائر أو أرباحا باعتبارها

 املتبقي الخيري  الوقفرابعا: 

انتهاء  عند. الوقف مدى على ملستفيدين معينني معينة توزيعات وحتدد وقفا املاحنة اجلهات إحدى ومتول تؤسس
استخدام  يكون سوف املاحنني، رغبات على واعتمادا الوقف، يف متبقية أصول أي)م.غ.ه.ر( هذا األخري، تتلقى  مدة

 2:التاليتني الصورتني املتبقي عموما اخلريي الوقف أخذي .مقيد غري أو مقيدا غري هذه األصول

 النوع هذا تحت :Charitable Remainder Annuity Trusts (CRAT) المتبقي السنوي  الخيري الوقف .1

 محددة المبالغ؛ ينللمستفيد التوزيعات الوقف، من

 وناملستفيد حيصل النوع، هذا ، حتت Charitable Remainder Unitrusts (CRUT): األحاديالمتبقي  الخيري الوقف
 من أقل إىل املانح مبلغ التوزيعات حيد احلاالت، بعض يف. سنويا حمددة العادلة للوقف القيمة السوقية من نسبة على
  .املنصوص عليها أو املكتسبة التوزيع الفعلية نسبة

 السنوية الخيرية الهباتخامسا: 

 مقابل يف املؤسسة إىل الواقف أصوال السنوية مينح اخلريية يف اهلبات املتبقي،السنوي  اخلريي الوقف غرار على
 قبل من تعيينها يتم أخرى، هذه األخرية ثالثة ألطراف أو للواقف حمددة فرتة مدى على ثابت مبلغ بدفع قبلها وعد من

 حمدد مايلمبلغ  بدفع قبلها من وعد مقابل يف املؤسسة إىل الواقف األصول ينقل: ذلك على وكمثال .املاحنة اجلهة
  *.وفاهتا حىت لزوجته سنويا

مببلغ  التزاما تسجل أن كما جيب.  تاريخ االتفاقية يف العادلة بالقيمة احملصلة األصول تسجيل جيب على املؤسسة
 إيرادات تسجل أن وجيب. األخرى الثالثة األطراف إىل املستقبلية للتوزيعات احلالية املدفوعة سنويا بالقيمة األقساط
 .لآلخرين املستحقة واخلصوم األصول احملصلة بني بالفرق املسامهة

                                                           
1Cit, p 147Malvern J. Gross, Jr & al, Op.   
2Ibid, p148  

هذا النوع يشبه تماما الوقف المتبقي السنوي، ماعدا أنه ال يوجد وقف أصال: يتم مسك األصول المستلمة كاصول عامة؛  * 
 بالمقابل، يصبح االلتزام من الخصوم العامة للمؤسسة.
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 باإلضافة. النقدية وحساب من االلتزام السنوي للمستفيدين املدفوعة ختفِّض املبالغ أن جيب االتفاق، مدة خالل
 ،االلتزام السنوي حساب زيادة طريق عن لآلخرين دفعه املتوقع للمبلغ احلالية القيمة إطفاء للمؤسسة ينبغي ذلك، إىل

 .الفائدة تقسيم اتفاقيات قيمة يف التغيري إىل املبلغ مدينا وتسجيل

 متوسط يف التغري بسبب املثال، سبيل على) املتوقع دفعها لآلخرين املستقبلية للفوائد املقدرة القيمة تغريت إذا
 أو مدينا إما األخري يسجل هذا. التغيري االلتزام السنوي لتعكس حساب تعديل جيب على املؤسسة ،(املتوقع العمر
 يتم أن جيب لآلخرين، وتوقف املدفوعات االتفاق إهناء عند. الفائدة تقسيم اتفاقيات حساب قيمة يف التغري إىل دائنا

 1.الفائدة تقسيم اتفاقيات حساب إىل املبلغ مدينا تسجيل وينبغي الصفر، االلتزام السنوي إىل حساب ختفيض

 Pooled Income Fundsاملجمعة   الدخل صناديقسادسا: 

. صناديق الدخل اجملمعة وتسمى أيضا صناديق الدخل مدى احلياة وتدير تستثمر، تشكل، )م.غ.ه.ر( بعض
. كمجموعة  مث تستثمر املاحنة اجلهات من العديد هبات من التربعات جتميع يتم وحدات، إىل الصناديق هذه وتنقسم

 اإلمجالية العادلة القيمة يف ملسامهاهتم العادلة القيمة من نسبة أساس على للماحنني الوحدات من معني عدد تعيني يتم
جزءا من  يتلقى هذا األخري الواقف، وفاة حىت. للصندوق املانح دخول تاريخ ابتداءا من اجملمع الدخل لصندوق
 .املؤسسة إىل املخصصة الوحدات هذه قيمةتعود  الوفاة، بعد. املخصصة له الوحدات من احملصلة الفعلية اإليرادات

 وخيصص له)أ(،  الدخل اجملمع اخلاص باملؤسسة يف صندوق بأصول أحد الواقفني يساهم املثال، سبيل على
 بعد. الوحدات تلك من مكتسب دخل أي من مدى احلياة فائدة على حيصلو  اجملموعة ، يف الوحدات من حمدد عدد

 بالفائدة االعرتاف على املؤسسة )أ( جيب .لالستخدام غري املقيد حة للمؤسسة )أ(متا الوحدات تصبح هذه الوفاة،
لألصول حني  العادلة بالقيمة املسامهة تقاس. فيها تلقتها اليت الفرتة يف مؤقتا مقيدة مسامهة كإيرادات  األصول يف املتبقية

 لألصول حني حتصيلها العادلة القيمة بني الفرق ويسجل. املانح وفاة حىت املقدرة الزمنية خالل للفرتة خمفضة حتصيلها،
 2.املستقبلية للفائدة اخلصم مقدار متثل مؤجلة كإيرادات  هبا املعرتف واإليرادات

 املالية للمشتقات املتضمنة الفائدة تقسيم اتفاقياتسابعا: 

 االتفاق كان  إذا ما حتديدهي  ،كمشتق  حماسبته جيب ،التزام لديها املؤسسة كانت  إذا ما حتديد يف األوىل اخلطوة
 أي،) متعلقا بالنوع الثاين االلتزام كان  إذا املثال، سبيل على. املتعلق حبياة الواقف أو احملددة الفائدة الدورية من نوع

                                                           
1Warren Ruppel (2007), Op. Cit, P153  
2Ibid, p155  
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استثناء من  هو االلتزام هذا فإن ،(احلياة قيد على الفرد كان  إذا فقط املدفوعات تتم احملدد، الفرد بقاء على يتوقف
  .املشتقات متطلبات مبوجب حماسبته يتم أن الضروري من وليس القاعدة،

 إىل )م.م.م.ع( تشري يف هذا الصدد،. جمملها يف املشتقة األدوات ملعايري االلتزام استيفاء حتديد يف الثانية اخلطوة
 أو ،أويل استثمار أي للعقدأن ال يكون  املعيار هذا يتطلب. يتحقق أن املرجح من ليس الذي هذه املعايري من معيار

 للتغريات مماثلة استجابة هلا يكون أن يتوقع اليت العقود من خرىاأل األنواع املطلوب يف من أصغر يكون هذا االستثمار
 يعين وهذا العادلة، قيمته هو للخصوم األويل االستثمار صايف النموذجي، الفائدة تقسيم اتفاق يف. السوق عوامل يف

 1.جمملها يف مشتقة املالية األداة معايري تستويف لن أهنا

 كانت  تتضمن مشتقات مالية، إذا تقسيم الفائدة، اتفاق التزاما ضمن متثل اليت اخلصوم، خالصة القول أن
  .؛ األمر الذي يستدعي معاجلة حماسبية منفصلة(املانح من املتعلق حبياة بدال) معينة واالتفاق يف فرتة متغرية املدفوعات

 على )م.غ.ه.ر(حتصلت  حمددة. فرتة متغرية يف مدفوعات مع وقف خريي متبقي حول التايل املثال إنمثال: 
 اليت، و املستفيد أو املاحنة اجلهة عشرين قسطا سنويا إىل يطلب من املؤسسة دفع. تستثمر حتت رقابتها عادية أسهم

 املتبقية األسهم فإن العشرين، املدفوعات انقضاء بعد. دورة كل  بداية يف لألصول العادلة القيمة من حمددة نسبة تساوي
  2.منفصلة حماسبة تستدعي مشتقات ينطوي على التزام للمؤسسة االتفاق، مدة خالل. املؤسسة إىل تعود

 من: كونتت ةهجين أداةااللتزام عبارة عن  المثال، في هذا

 ؛الدين ضيفم عقد -
 الدين، مضيف عقدب بشكل واضح غير متعلقالمساهمين،  حقوق على قائمضمني  مشتق -

 .بذاته كان قائما لو اتمشتقال تعريف يمكن أن يستوفي والذي

 لألسباب التالية: املشتقات تعريف يستويف ا املشتق الضمين الهذ

 ؛(سهماأل سعر وهو) أساس لديه -
 ؛(فترة كل بداية في الوقف في األسهم عدد) اعتبارية قيمة له -
 األولي. االستثمار صافي صائصخ ال يستوفي -
 على القائم المشتق ألثر هاتعديلة يتم سنوي دفعة كلن أل ،الصافية التسوية خصائص يستوفي -

 .المساهمين حقوق

                                                           
125-15-FASB ASC 815  
205-30-815FASB ASC   
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 أساس على مطلوبة ستكون اليتعاما، و  عشرينال من املدفوعات سلسلةل االلتزام الدين مضيف اتفاق وميثل
 ، القائم على حقوق املسامهني،شتقيتعلق املو . هذه الفرتة خالل تغريت ال عاديةال سهمألل العادلة القيمة أن افرتاض

  .عاديةال لألسهم العادلة القيمة يف للتغريات نتيجة العشرين السنوية املدفوعات من دفعة كل  يف النقصان أو الزيادةب
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 Joint Costs & Functional Reporting املبحث السادس: التكاليف املشتركة والتقرير الوظيفي

. مشاريعها يف املسامهة على املاحنني حلث)م.غ.ه.ر(  تتكبدها اليت املصاريف تلك هي األموال مجع مصاريف   
 معتربة تلقي مبالغ تلتمس اليت بالنسبة للمؤسسات املالية، البيانات يف منفصل بشكل املصاريف، هذه عن اإلبالغ جيب

 األموال، مجع معايري اعتبار هذه املبالغ مصاريف املصاريف: هبذه املتعلقة القضايا وتشمل. العام اجلمهور من اهلبات من
 .األغراض املتعددة املصاريف ختصيص وكيفية ومىت عنها، اإلبالغ مىت جيب

 طريق عن إما الوظيفي، التصنيف املصاريف حسب حول ملزمة بتقدمي معلومات من جهة أخرى، )م.غ.ه.ر(
 معلومات التقارير وتشمل. املالية البيانات على املالحظات يف هاعن اإلفصاح أو األنشطة انبي يف املبالغ هذه فصل
 الربامج، نشاطات إىل ذهبت أمواهلا من كم  مبا يف ذلك: للدعم، املؤسسة استخدام وكيفة املقدمة اخلدمات تكلفة حول
 .األموال ومجع اإلدارية العامة، املصاريف إىل ذهب وكم

 على المعايير المحاسبية التالية لمعالجة هذا الموضوع: سيتم االعتماد

 والدولة نشاطات )م.غ.ه.ر( تكاليف :"المحاسبة عن(ق.م.أ)م.الصادر عن  2-98البيان رقم:  -

  األموال"؛ جمع تشمل التي المحلية والهيئات الحكومية

  .55-720-958إلى  FASB ASC 958-720-05 : من)م.م.م.ع(عن  ات الصادرةالبيان -

  ASC 958-720-45-27إلى ASC 958-720-45-17 : من)م.م.م.ع(عن  ات الصادرةالبيان -

 :التالية املطالبيتضمن هذا املبحث 

 

 التبرعات جمع نداء املتضمنة املشتركة التكاليفاملطلب ألاول: 

 أنشطة من متنوعة مجموعة خالل من الجمهور من المالي الدعم تلتمس  )م.غ.ه.ر(من  كثير

الهاتف، البريد  إلى الباب، الباب من التوزيع المباشر، البريد ذلك: في بما األموال، جمع

 مثل المشتركة، التكاليف المؤسسات تتحمل ما غالبا. الخاصة وغيرها المناسبات االلكتروني،

 وظائف، بعدة تتعلق التي األنشطة أو أداء المواد توزيع في األخرى، واالتصاالت البريد تكاليف

 نداء لجمع التبرعاتاملتضمنة  لاملطلب ألاول: التكاليف املشتركة 

  املطلب الثاني: العناصر املساهم بها و ألاحداث الخاصة

 املطلب الثالث: التقرير الوظيفي للنفقات
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 الصعب من يكون ما غالبا. األخرى الدعم خدمات أو األموال، جمع البرنامج، أنشطة ذلك في بما

  .وظيفة المتعلقة بكل المشتركة تكاليفال مبالغ بين التمييز

 على املسامهة احملتملني املاحنني حث على تنطوي اليت باألنشطة املتعلقة التكاليف هي األموال مجع مصاريف
 1 :يلي ما األموال مجع أنشطة وتشمل. الوقت أو اخلدمات، باألصول،

 التبرعات؛ جمع وحمالت اإلشهار -

 للمانحين؛ البريدية القوائم على الحفاظ -

 الخاصة؛ األموال جمع تظاهرات تنظيم -

 المواد؛ من وغيرها والتعليمات، األموال لجمع كتيبات وتوزيع إعداد -

 وغيرها. الحكومية الهيئات المؤسسات، األفراد، من المساهمات اللتماس أخرى بأنشطة القيام -

 األنشطة عن الناجتة املسامهات أن حقيقة عن النظر بغض تكبدها، عند األموال مجع تكاليف تسجيل جيب
 .املستقبلية الفرتات يف حتصل قد التكاليف هلذه املسببة

 ألاساسية املفاهيمأوال: 

 مثل األخرى، الوظائف من وتتضمن عنصرا أو أكثر األموال مجع وظيفة من جزءا املشرتكة متثل النشاطات
حتديدها  ميكن ال اليت املشرتكة األنشطة تنفيذ تكاليف هي املشرتكة التكاليف .وتطوير العضوية العامة اإلدارة، الربامج،

 واملهنيني، أتعاب االستشاريني العمل، عقود ،األجور :املشرتكة التكاليف تشمل أن وميكن. النشاط من معني عنصر مع
 .وغريها من املصاريف ،املرافق تأجري البث، وقت اهلاتف، اإلشهار، الربيد، معدات املكاتب،

 لتكاليف تسمح واحملتوى، واليت لو مت استيفاؤها، اجلمهور الغرض، معايري أساسية وهي: ثالثة )م.م.م.ع(دد حت
، وختصص التكاليف املشرتكة بني وظائف مجع األموال، الوظيفة حتمل لتلكما أن  بوظيفة املرتبطة املشرتكة النشاطات

 استثناء أموال مع التكاليف تكاليف مجع تعترب مجيع املعايري الثالثة، من هذه بأي الوفاء يتم مل إذا. الربنامج واإلدارة
 األنشطة من التبادل، واليت هي جزء معامالت يف املقدمة اخلدمات أو السلع تكاليف أن هو هذا األخري. واحد

 خاصة تظاهرة من كجزء  قدمت وجبة تكلفة فإن املثال، سبيل على. األموال ينبغي أن تعترب تكاليف مجع املشرتكة، ال
 2.الثالثة املعايري استيفاء يتم مل ولو حىت ،األموال مجع ال ميكن حتميلها لتكاليف

                                                           
1720-FASB ASC 958  
2Laurence Scot (2010), Op. Cit, p82  



 املواضيع املحاسبية الخاصة باملؤسسات غير الهادفة للربح الفصل الثاني................................

 

 
149 

 

 1.)م.م.م.ع(يف  عليه املنصوص النحو على املصطلحات هذه تعريفات و فيما يلي نلخص

 المستفيدين على التي توزع والخدمات السلع تنتج عنها التي األنشطة هي البرنامج أنشطة -

 والعمالء؛

 العضوية، تنمية البرنامج أو األموال، جمع عن نشاطات العامة واألنشطة تختلف اإلدارة -

  األنشطة؛ في تسيير عن هذه عنها غنى ال ولكن

 باألموال، للمساهمة المحتملة المانحة الجهات هو توعية األموال جمع الهدف من أنشطة -

 .أو الوقت األصول، من وغيرها والمرافق، المواد الخدمات، المالية، األوراق

 التكاليف تخصيص طرق ثانيا: 

 ومنهجية، عقالنية املشرتكة التكاليف ختصيص يف املستخدمة التكاليف توزيع طرق تكون أن )م.م.م.ع( تتطلب
 والظروف الوقائع باستمرار معني أسلوب الثبات على تطبيق ينبغي. معقول بشكل املشرتكة التكاليف توزيع حىت يتم
  .املشرتكة التكاليف لتخصيص رئيسية ختصيص طرق ثالث هناك. املشاهبة

 مع يتناسب بما واألنشطة للمواد المشتركة التكاليف تخصيص يتم المادية: الوحدات طريقة .1

  .المادي المحتوى وتدابير المواد من كل إلى تعزى أن يمكن التي اإلنتاج وحدات عدد

 مثال:

 موجه األموال يف طرد جلمع طلب مع عن برامج املؤسسة عن طريق الربيد كتيب  إرسال أحد النشاطات يشمل
 تكاليف هي والطرد األموال مجع طلب تكلفة الربامج؛ تكاليف هو من نوع الكتيب إعداد تكلفة. واسع مجهور إىل

 نفرتض. األموال مجع وأنشطة الربنامج أنشطة بني ختصيصها مشرتكة ميكن تكلفة هي الربيد رسوم تكلفة. أموال مجع
 تكاليف تصبح( الربنامج كتيب  تكلفة ذلك يف مبا) الربيدية التكاليف كل  يتحقق؛أعاله  املعايري الثالثةمن  أحدال  أن

 احلالة يف األموال مجع دعم يف يستخدم ألنه برنامج، تكلفة عادة تعترب الكتيب تكلفة أن من الرغم على. أموال مجع
 الربنامج.  لتكاليف حتمل أال وينبغي األموال، مجع تكاليف من جزءا فإهنا تعترب الثالثة، املعايري تليب ال اليت

 من 3/4 ستحمل (.غرام 28.3495) أونصة 1 األموال والغالف مجع طلب ويزن أونصات ثالثة الربنامج كتيب  يزن
 األسطر عدد يستخدم أن ميكن ذلك، من بدال. )األموال مجع لتكاليف ستحمل 1/4و الربنامج لتكاليف الربيد رسوم

 2.(وثيقة كل  صفحات عدد أو وثيقة، كل  على النصوص يف

                                                           
14-25-720-FASB 958  
2Interpretation and Application of Generally : Profit GAAP-for-NotRichard F. Larkin & Marie DiTommaso,  

Accepted Accounting Principles for Not-for-Profit Organizations, Op. Cit, p192 & Malvern J. Gross, Jr & al, 

(2005), Op. Cit, p248 
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 تخصص الطريقة هذه :Relative direct cost methodالنسبية  المباشرة التكاليف طريقة .2

 .النسبية المباشرة تكاليفها أساس على النشاط من مكونات لكل المشتركة التكاليف

 مثال:

 جمع لنداء المباشرة والتكاليف ،$8000 للكتيب المباشرة التكلفة كانت إذا أعاله، المثال نستمر في

 ستحمل البريد تكاليف من %80فإن  (، $10,000)مجموع التكاليف هو  $2000 والغالف األموال

 البرنامج، لتكاليف

 .األموال جمع األخرى لتكاليف20 % و 

 الطريقة، : في هذهStand-alone cost allocation methodبذاتها  قائمةالالتكاليف  توزيع طريقة .1

 تقديرات تستخدم نسبة على المشترك النشاط من لكل مكون المشتركة التكاليف تخصص

 .بشكل منفصل المشترك النشاط أداء تم تكبدها لو التي كان يمكن التكاليف

 مثال:

، وتكاليف مجع األموال $40,000أعاله، إذا كانت التكاليف املقدرة إلنتاج و إرسال الكتيب:  املثال نبقى دائما يف
 األخرى لتكاليف مجع األموال. 5\1من التكاليف كتكاليف برنامج، و  5\4، حتمل $10,000والغالف: 

 تخصيص التكاليف معايير : لثاثا

 كيفية  حتديد يف رئيسي عامل وه ، أو بعضها،واحملتوىاجلمهور  الغرض، :الثالثة املعايري حتقيق أن الواضح ومن
املتعلقة هبا كما  عن بعض احلاالت أمثلة ويقدم ،املعايري هذه من كل  (م)م.م.م. يصف. شرتكةامل ختصيص التكاليف

  1يلي:

. الثالثة المعايير صعوبة في األكثر هو هذا المعيار تطبيق: Purpose criterionالغرض  معيار .1

 إدارة أو ،برنامج إنجاز يتضمن المشترك النشاط من الغرض كان إذا هذا المعيار يتم استيفاء

 االصابة مخاطر من الحد هو المؤسسة كان غرض إذا المثال، سبيل على .عامة ووظائف

 مثال: دعوتهم سيكون التدابير الوقائية التخاذ الجمهور يحفز الذي النشاط فإن قلبية، بأزمات

 .ذلك إلى وما الصحي، الطعام تناول الرياضة، ممارسة الوزن، النقاص

 معيار استيفاء مت إذا ما حتديد يف املؤسسة تساعد أن ميكن امللموسة اليت األدلة قائمة أيضا )م.م.م.ع( توفر
 ذلك: على األمثلة ومن. الغرض

 أو األموال، المنصوص عليها في نشاطات جمع للمؤسسة المكتوبة المهمة أو الرسالة بيان -
 السنوية؛ التقارير
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 األخرى؛ االجتماعات أو للجلسات الشركة إدارة مجلس محضر -
 المرتبطة؛ األطراف الموجهة لتمويل الهبات على المانحة الجهات تفرضها التي القيود -
 التشغيلية؛ األنشطة أو المدى طويلة الخطط -
 من الغرض بشأن االستشاريين الوسطاء، مثل األخرى، المؤسسات إلى المكتوبة التعليمات -

 المشترك. النشاط

 الذي النسيب الوزن. املشرتك الناجتة عن النشاط األموال ومجع الربنامج نتائج من كل  تقييم أيضا للمؤسسة جيوز
  .الغرض مبعيار الوفاء مت قد كان  إذا ما على مؤشرا يكون قد التقييم نتائج من لكل املؤسسة تعطيه قد

 على. املشرتك النشاط يؤدون الذين أو املوظفني االستشاريني مؤهالت خالل من أخرى أدلة توفري أيضا وميكن
 على دليال هذا قد يكون األموال، مجع أنشطة ينفذ استشاري قبل من حصريا املشرتك النشاط أُّدي   إذا املثال، سبيل

 األعضاء غري) املوظفني قبل من حصريا املشرتك النشاط مع التعامل مت إذا أخرى، ناحية من. يتحقق مل الغرض معيار أن
  .يتحقق قد الغرض معيار أن على األدلة هنا تشري الربنامج، أنشطة يف يعملون الذين (األموال مجع قسم يف

 إذا شمل يتحقق ال الجمهور معيار أن  )م.م.م.ع( تفترض: Audience criterionالجمهور  معيار .2

 أو قدرتهم على بناء اختيارهم إذا تم أو مسابقين؛ مانحين مشتركال نشاطبال المتعلق الجمهور

اختيار  تم إذا تجاوزه يمكن االفتراض هذا فإن ذلك، ومع. المؤسسة في مساهمتهم احتمال

 1التالية: األسباب ألحد الجمهور

 المشترك؛ النشاط برنامج أحد مكونات من مطلوبة محددة إجراءات حاجة الجمهور الستخدام -

 برنامج مكونات لتحقيق أهداف المؤسسة لمساعدة محددة إجراءات اتخاذ على الجمهور قدرة -

 المشترك؛ النشاط

 أو أن ؛بذاته عينم لجمهور المشترك للنشاط العام والمكون اإلدارة توجيهب مطالبة المؤسسة -

 .العام والمكون اإلدارة الستخدام معقولة إمكانات الجمهور لديه

 يدعم المشترك النشاط كان إذا المحتوى معيار استيفاء يتم: Content criterion المحتوى معيار .3

 :التالي النحو على العامةوالوظائف  اإلدارة أو ،البرنامج

أن  شأنها التي من الجمهور، قبل من محددة إلجراءات المشترك النشاط يدعو البرنامج: .أ

 المؤسسة؛ رسالة تحقيق في تساعد

 مسؤوليات من أكثر أو مسؤولية واحدة يستوفي المشترك النشاط العامة: والوظائف اإلدارة .ب

 .المشترك مكون النشاط خالل من ،للمؤسسة العامة والوظائف اإلدارة

                                                           
1Warren Ruppel, Op. Cit, P116  
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 Incidental activities  العرضية ألانشطة: رابعا

آخر، ومت  نشاط بشكل عرضي مع عام ونشاط أو إدارة برنامج، األموال، يتم فيها إجراء مجع اليت الظروف يف
 ولكن،. العرضي غري بالنشاط املتعلق الوظيفي للتصنيف املشرتكة حتميل التكاليف يسمح للتخصيص؛ الشروط استيفاء

 أن احملتمل غري من فإنه األموال، مجع ألنشطة عرضية العامة واألنشطة اإلدارة أو الربنامج اليت يكون فيها الظروف يف
 .املشرتكة التكاليف توزيع يتم استيفاء شروط

 :املالية بياناهتا على املالحظات يف ما يلي ملزمة باإلفصاح عن املشرتكة التكاليف ختصص اليت )م.غ.ه.ر(

 المشتركة؛ التكاليف تكبد تم فيها التي األنشطة أنواع -

 التكاليف؛ هذه تخصيص تم أنه بيان -

 المصاريف لكل فئة من المخصص والجزء الفترة، هذه خالل اإلجمالي المخصص المبلغ -

 1.الوظيفية

 حول تخصيص التكاليف المشتركة مثال

 البرامج وكذلك مساهمات، طلبات أنشطة تضمنت ""أ للمدينة التاريخي أجرى المتحف ،2017 في

 الخاصة، المناسبات المباشر، البريد مالتح األنشطة: تلك وتشمل. العامة والمكونات واإلدارة

 التكاليف من $300,000 مجموعه ما األنشطة تلك إجراء تكاليف شملت. تلفزيونية وحملة

 كانت (.مشتركة تكاليف) األنشطة من خاصة لمكونات خصيصا تعزى ال والتي المشتركة،

فعلى افتراض . التوالي على 150,000، 50,000 ،50,000  النشاطات من نوع لكل المشتركة التكاليف

 التكاليف هذه توزيع يتمأنه تم تحمل التكايف اإلجمالية بالتساوي بين النشاطات الرئيسية الثالثة، 

 2 :التالي النحو على المشتركة

 100,000 جمع األموال

 50,000 برنامج التجديد

 50,000 برنامج التربية

 100,000 اإلدارة والنشاطات العامة

 00,0003 المجموع

 املساهم وألاحداث الخاصة املطلب الثاني: العناصر 

  ألاموال لجمع املستخدمة بها املساهم العناصر أوال: 

 أو الفنية األعمال اهلدايا، شهادات السفر، مثل تذاكر) العينية اهلبات من مسامهات )م.غ.ه.ر( تتلقى قد
 تبيعه مث مانح ما، من عنصرا تتلقى املؤسسة قد املثال، سبيل على. التربعات جلمع استخدامها سيتم اليت( البضائع

                                                           
1Ibid, P117  
 .ASC 958-720-55الواردة في المعيار:  Gيستند هذا المثال على توجيهات من الملحق   2
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 ينبغي. العادلة وقياسه بالقيمة كمسامهة  به االعرتاف جيب فإنه ؛التربعات جلمع حفل خالل مشرت  ما إىل العلين باملزاد
 ملبلغ كتعديل  النهائي املستلم من العناصر تلك احملصل من واملبلغ املسامهة ملبلغ العادلة القيمة بني بالفرق االعرتاف
 .األصلي املسامهة

 األموال لجمع المستخدمة بها المساهم العناصر عنمثال 

 جلمع حفل يف سعر أعلى يدفع ملن مزاد ليباع يف ، $10,000 عادلة بقيمة عنصرا نفرتض أن املؤسسة تلقت
املزاد  يف الحقا مث بيعها األولية املسامهة الالزمة لتسجيل القيود. $15,000 مت بيع هذا العنصر يف املزاد مببلغ:. التربعات

  1:التايل النحو على هي

 المساهمة األولية:

  10,000  األصل 

 10,000  المساهمة 

 

 البيع  الحقا: 

 

 

 

 فقط، يصبح القيد كالتالي: $8,000افترضنا أن سعر البيع هو: إذا 

  الخاصة ألاحداث عن إلابالغثانيا: 

 مثل) اخلاصة والتعليمية املناسبات االجتماعية ذلك يف مبا األموال، جلمع أنشطة بتنظيم املؤسسات تقوم بعض
 على املناسبات هلذه واملصاريف لإليرادات تقرير تقدمي املؤسسات على يتعني(. واملسرح احلفالت، مؤدبات العشاء،

 أما إذا. املؤسسة يف اجلارية املركزية أو الرئيسية األنشطة من جزءا هذه األحداث كانت  إذا إمجالية كمبالغ  األنشطة بيان

                                                           
1Paul A. Copley (2011), Op. Cit, P313  

  15,000  النقدية 

 10,000  األصل 

 5,000  المساهمة 

  8,000  النقدية 

  2,000  المساهمة

 10,000  األصل 
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 والنفقات اإليرادات اإلبالغ عن هذه ميكن املركزية، بالنسبة لألنشطة عرضية أو هامشية اخلاصة هذه املناسبات تكان
 .األنشطة بيان على صافية أو ،إما كمبالغ إمجالية

 اخلاصة باألحداث املتعلقة ،للماحنني املباشرة للفوائد اإلمجالية والنفقات اإليرادات عن د املؤسسة التقاريرعِ تُ  عندما
 1:التايل النحو على لإلبالغ البدائل من العديد هناك األنشطة، بيان على

 الحدث الخاص؛ مبلغ عائدات من مخصومة كبند المانحة للجهات المباشرة المنافع تكلفة -

 أو األخرى للبرامج األنشطة بيان من الجزء نفس في المانحة للجهات المباشرة المنافع تكلفة -

 ؛(األمر لزم إذا المختلفة الوظائف بين النفقات وتخصيص) المساندة الخدمات

 المنافع تكاليف مع منفصل، بشكل اإليرادات إجمالي من المتبادلة واألجزاء المساهمة عرض -

 اإلجمالية. اإليرادات المتبادل من الجزء من مخصومة المانحة للجهات المباشرة

 الطرق األنشطة ببعض بيان من األحداث الخاصة كجزء نتائج تعرض أن للمؤسسة يمكن

  2:التالي النحو على الموضحة

. $100بــــ التذكرة مع سعر قيد التنفيذ، رئيسي وهو نشاط خاص حدث للمؤسسة أن نفرتض املثال، سبيل على
 املؤسسة تتحمل ذلك، إىل باإلضافة. $30 عادلةال قيمتها،  $25 املؤسسة تكلف اليت وجبة العشاء احلدث هذا ويشمل

 يف تكبدهتا اليت اإلضافية املباشرة التكاليف ذلك يف مبا احلدث، هذا وتنفيذ بتعزيز املتعلقة األخرى املباشرة التكاليف
 :تشمل اليت املباشرة األخرى التكاليف تلك .املوظفني أنشطة وتكاليف رواتب مستقلة، وكذا ثالثة أطراف مع املعامالت
 أن ينبغي ال وبالتايل، ؛املاحنة للجهات املباشرة املنافعب هلا عالقة ال ،$10 األموال: مجع تكاليف ،$5 اإلدارية: التكاليف

 عالقة ال واليت التالية، املعامالت للمؤسسة ذلك، إىل باإلضافة. املاحنة اجلهات على تعود اليت املنافع تكاليف يف تدرج
 ومصاريف ،$20 العامة: واملصاريف ، اإلدارة $60 الربنامج: نفقات ،$200 املقيدة: غري املسامهات: باحلدث اخلاص هلا

 .$20 األموال: مجع

 نتائج األحداث الخاصة كجزء من بيان األنشطة كالتالي:هناك ثالثة طرق لعرض 

 النشاطات بيان في الخاصة ألاحداث نتائج عرض طرق : 9-2الجدول رقم 

   :الطريقة األولى .1

   التغيرات في صافي األصول غير المقيدة:

 200  المساهمات

                                                           
1 NFP Audit Guide, paras 13.17 

2 FASB ASC 958-720-45 
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  100 إيرادات الحدث الخاص

  (25) خسارة: تكلفة المنافع المباشرة للمانحين

 75  صافي إيرادات الحدث الخاص

 275  المساهمات وصافي إيرادات الحدث الخاص

   التكاليف األخرى:

 60  البرامج

 25  اإلدارة والعامة

 30  جمع األموال

 115  مجموع التكاليف األخرى

 160  الزيادة في صافي األصول غير المقيدة

   :الطريقة الثانية .2

   األصول غير المقيدةالتغيرات في صافي 

   اإليرادات:

  200 المساهمات

  100 إيرادات الحدث الخاص

 300  مجموع اإليرادات

   المصاريف:

  60 البرامج

  25 تكلفة المنافع المباشرة للمانحين

  25 اإلدارة والعامة

  30 جمع األموال

 140  مجموع المصاريف 

 160  المقيدةالزيادة في صافي األصول غير 

   لثة:الطريقة الثا .3
 270  المساهمات

  30 مبيعات العشاء

  (25) تكلفة المنافع المباشرة للمانحين -

 5  الربح اإلجمالي 

 275  المساهمات وصافي إيرادات الحدث الخاص

   المصاريف األخرى:

 25  البرامج

 25  اإلدارة والعامة

 30  جمع األموال

 115  األخرى مجموع المصاريف

 160  الزيادة في صافي األصول غير المقيدة

 من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر: 

Laurence Scot (2010), The Simplified Guide to Not-for-Profit Accounting, Formation, and Reporting, 
Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, p152-153 
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اخلاصة املتعلقة باألنشطة اهلامشية  األحداث عن إيرادات تقرير بتقدمي (ر.ه.غ)م. تلزم وال ،)م.م.م.ع(تسمح 
 من املقابلة لإليرادات تقتصر التكاليف أن ينبغي. األنشطة بيان على التكاليف هذه عن دون اإلبالغ العرضية أو

 يف احلالتني التاليتني: ،ركزيةمو  رئيسية أنشطة تعترب األحداث .املباشرة التكاليف على يف هذه احلالة اخلاصة املناسبات

 أو؛ األنشطة، هذه مثل عادة يف وتدرج املؤسسة اسرتاتيجية من جزءا إذا كانت 

 للمؤسسة السنوية بامليزانية يتعلق فيما معتربة هي للحدث اإلمجالية النفقات أو اإليرادات. 

 ألاموال جمع مصاريف عن عدم إلابالغثالثا: 

تبلغ فيها  ظروف هناك إذا كانت مسألة ما ملعاجلة 6140.20 املساعد رقم: الفنية بيان املمارسة (ق.م.أ)م. أصدر
 من سيكون أنه البيان هذا وخيلص .هذه األموال مجع نفقات تبلغ عن ال ولكن املسامهات، إيرادات عن )م.غ.ه.ر(

 ذلك، ومع. األموال مجع مصاريف أو منعدم من أدىن حد لديها ولكن ،مسامهات للمؤسسة املألوف أن يكون غري
 1كالتايل:  ،أين ميكن حدوث مثل هذا األمر األمثلة من العديد فهو يوفر

 اليت ال تقوم بأنشطة مجع األموال؛ ، و يف مؤسسة ما املاحنون يساهم سائد، رف  عُ  بسبب 
 عايريمم خدماهتم تستويف ال الذين ،املتطوعني من بالكامل أو جزئيا باملسامهات املتعلقة األموال مجع أنشطة جُترى 

 *املساهم هبا؛ خلدماتا

 ومن. األموال جلمع نشاط بأي واليت ال تقوم ،املؤسسة فيها تتحكم ال اليت األخرى املسامهات من املؤسسات 
 2ما يلي: األنواع هذه على األمثلة

 األعشار المقدمة من  من مساهماتها جميع أو معظم حصلالتي تُ  الدينية المؤسسات

 *األعضاء؛

 كتابة أو ،هاتفية لمكالمات المتطوعين إجراء عن طريق تنشأ المساهمات جميع أو معظم 

المساهم  الخدمات يستوفي معايير ال التطوعي النشاط وهذا) المؤسسة عن نيابة الرسائل

 بها(؛

                                                           
1raising Professionals), -AFP (Association of Fund 

, seen on: 29/02/2016m?itemnumber=4227https://afpcalgary.afpnet.org/Ethics/EmergingIssuesDetail.cf 

 .المساهمات من خدمات المتطوعين في مبحث المحاسبة عن المساهماتسبق الحديث عن  * 
2, http://nccsweb.urban.org/PubApps/nonprofitfaq.php?i=974&c=345National Center for Charitable Statistics,  

seen on: 29/02/2016 

هو جزء واحد على عشرة من شيء ما، يدفع كمساهمة إلى مؤسسة دينية أو ضريبة إجبارية للحكومة. اليوم، العشور العشور  * 
ديد من الدول األوروبية و أمريكا لبعض الكنائس بتحصيل عادة ما تكون طوعية وتدفع نقدا، بشيك، أو على شكل أسهم. تسمح الع

 العشور.

https://afpcalgary.afpnet.org/Ethics/EmergingIssuesDetail.cfm?itemnumber=4227
http://nccsweb.urban.org/PubApps/nonprofitfaq.php?i=974&c=345
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 أعضاء من تنشأ المساهمات جميع أو ومعظم يكون لمؤسسة ما أي موظفين بأجر، ال قد 

  المساهم بها(؛ بالخدمات االعتراف يستوفي معايير ال النشاط وهذا)اإلدارة  مجلس

 أو تنفقال  وهي خاصة مؤسسة خيرية قبل من مدعومة أو خاصة ذا كانت المؤسسةإ ،

 التبرعات. التماس في ،الموارد من أدنى حدا تنفق

 الوظيفة  حسب املطلب الثالث: التصنيف

. الداعمة واخلدمات الربامج أنشطة من الفئات الرئيسية حسب املصاريف تقسيم الوظيفي التصنيف يشمل
 املصاريف مل يكن باإلمكان عزو إذا. العضوية وتطوير األموال، ومجع واإلدارية العامة األنشطة من هذه األخرية وتتكون
 .املناسبة الوظيفية التصنيفات يف ختصص أن جيب نشاط ما، أو برنامج إىل بسهولة

الوظيفي، والطبيعي  التصنيف عن معلومات باإلبالغ االجتماعية والرعاية الصحة مؤسسات )م.م.م.ع( تلزم
 شكل يف املهنية، واألتعاب لآلخرين واملنح اجلوائز اإلهتالك، الفوائد، مصاريف اإلجيارات، الرواتب، مثل للمصاريف،

 1.مستقل مايل بيان يف مصفوفة

 استخدامها وكيفية خدماهتا تكاليف ذلك يف مبا للمؤسسة، خدمات تقييم يف وغريهم والدائنني املاحنني ملساعدة
 مصنفة حسب املصاريف عن معلومات على املالية، البيانات على املالحظات أو األنشطة، جيب أن يتوفر بيان للموارد،
 .الداعمة واألنشطة الربنامج خدمات من الفئات الرئيسية مثل هبا، اخلاصة الوظيفة

 البرامج خدماتأوال: 

. الكثير من البرامج يعمل على اآلخر والبعض فقط، واحد برنامج على تعمل )م.غ.ه.ر( بعض

بالنسبة . المقدمة الخدمات لطبيعة وفقا البرامج لخدمات الوظيفية التقارير تصنيفات يختلف عدد

التي توفرها ، وما برنامج خدمة واقع   كاف   بشكل واحد تصنيف   صوريُ  قد لبعض المؤسسات،

 .لبعض المستفيدين المؤسسة

 2 :يلي ما مراعاة يجب حدة، على الواجب اإلبالغ عنها واألنشطة البرامج لتحديد

 ؛للمؤسسة الرئيسية واألنشطة البرامج تحديد -
 ؛الوظيفة حسب واألنشطة البرامج تلك تقسيم -
 ككل. للمؤسسة هامة تعتبر التي الوظائف انتقاء -

                                                           
1 FASB ASC 958-205-45-15 & 16, SFAS 117, para 26 

23-45-720-FASB ASC 958  



 املواضيع املحاسبية الخاصة باملؤسسات غير الهادفة للربح الفصل الثاني................................

 

 
158 

 

 الدعم خدماتثانيا: 

مبوبة  وهي ،البرامج خدمات عدا )م.غ.ه.ر(التي تقوم بها  نشطةاأل هي كل الداعمة األنشطة

 1:في الجدول التالي

  أنواع خدمات الدعم: 10 -2الجدول رقم  

 تطوير العضوية جمع األموال اإلدارية والعامة
ألعضاء المحتملين االتماس  نشر وإجراء فعاليات جمع التبرعات  المراقبة

 ورسوم العضوية
نشطة األعالقات العضوية و الحفاظ على قوائم المتبرعين  إدارة األعمال

 مماثلةال
لجمع الضروررية إعداد وتوزيع المواد  السجالت العامة

 األموال***
 

   وضع الميزانية

أنشطة التماس المساهمات من بالقيام  التمويل
 الحكومية، وغيرهااألفراد، المؤسسات 

 

التماس التمويالت عدا 
 المساهمات*

  

إعالم الجمهور حول إدارة 
 المؤسسة للمساهمات**

  

معامالت التبادل )سواء المتعلقة بالبرنامج أو ال( مثل العقود الحكومية و النشاطات اإلدارية  بما في ذلك *
 المرتبطة.

 أنشطة البرنامج أو لخدمات اإلدارية التنظيمات السنوي، وكل التوظيف؛ التقرير وهذا يشمل: إعالنات **
 .األموال جمع
  .لجمع األموالالضرورية إعداد وتوزيع الكتيبات والتعليمات وغيرها من  المواد مثل  ***

 FASB ASC 958-720-45-7: من إعداد الباحث اعتمادا على: المصدر

 التابعة للمؤسسات املوجه الدعمثالثا: 

 هذه عن اإلبالغ ينبغي. أخرى وطنية تابعة أو حملية لشركات الدعم توفر أو مدفوعات جتري املؤسسات بعض
 من كان  لو حىت لذلك، الالزمة وتوفرت املعلومات ،ومعقوال ممكنا طاملا كان ذلك الوظيفي حسب تصنيفها املدفوعات
 .للوظائف اخلاصة هبا املدفوعات مبلغ كامل  ختصيص املستحيل

 املباشر التحديد عندما يستحيل ،مالية غري أو مالية بيانات تعتمد على موضوعية ختصيص طرق توفري املهم فمن
 2 الوظيفية: املصاريف ختصيص تقنيات من األمثلة بعض فيما يلي نتطرق إىل .عملي غري للمصاريف أو يكون

                                                           
معلومات أيضا عن متى وكيف يجوز تخصيص التكاليف عندما تتضمن  27إلى غاية الفقرة:   ASC 958-720-45-17يقدم البيان:   1

 البرامج أو اإلدارة واألنشطة العامة أنشطة جمع األموال.
2 NFP Audit Guide, para 13.47 & 13.48 
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 ماعند نفقاتالو  رواتبال لتخصيص كأساس  ،املوظفون حيتفظ هبا اليت ،سجالت ساعات العمل تستعمل قد 
 خمتلفة؛ مشاريع يف الوقت بعض يقضون

 معني؛ نشاط على العاملني قبل املوظفني من املستخدمة للمساحة استنادا املكاتب ميكن ختصيص مصاريف 

 واألنشطة؛ الربامج من للعديد الفعلية النفقات لتحديد استخدامها ميكن املصاريف سجالت 

 استخدام مت إذا املثال، سبيل على. االستعمال الدوري تقديرات على بناء ختصيصها ميكن الربيد ومصاريف اللوازم 
 األخرى الربيد مصاريف كل  ذلك، تقاس عليها وبعد بدقة، التكاليف حتديد ميكن األموال، جلمع املباشر الربيد

 .تقديري بشكل

 الواردة األمثلة. املباشرة غري بالتكاليف دعم حمدد طنشا أو بربنامج مباشرة مرتبطة ليست اليت التكاليف إىل يشار
 برنامج كل  ربط حتاول اليت ،"املباشرة غري التكاليف توزيع خطة"باسم  إليها يشار مبنهجية يتعامل معها ما عادة أعاله

 املباشرة للتكلفة املباشرة غري التكاليف هذه تضاف مث. املباشرة غري التكاليف من معقول تخصيصب دعم نشاط أو
وهذه التكاليف اإلمجالية  هي  أو نشاط. برنامج لكل اإلمجالية التكلفة على للحصول ،الدعم نشاط أو للربنامج

  للمؤسسة. األنشطة بيان يف اليت يتم عرضها التكاليف

 داعمة خدمة تكلفة باعتبارها املساهم هبا املخزونات مبيعات تكلفة اإلبالغ عن ينبغي أنه على (ق.م.أ)م.ينص 
. نشاط برنامج كتكلفة  املبيعات تكلفة عن اإلبالغ احلالة، يتم هذه يف الربنامج. إال إذا كانت مرتبطة بنشاط مستقلة،

 .األموال مجع كتكلفة  املساهم هبا املخزونات مبيعات عن تكلفة اإلبالغ يتم ال أن جيب لذلك، وفقا

 اإلفصاح متطلبات

حسب الوظيفة  المتعلقة بالتقارير التالية المعلومات عن تفصح أن  )م.غ.ه.ر(على  ينبغي

  1:كالتالي

 على املالحظات يف األنشطة أو بيان على إما الرئيسية، الربامج وصف ذلك يف مبا املؤسسة، أنشطة لطبيعة وصف 
 املالية؛ البيانات

 املالية؛ البيانات على املالحظات يف أو األنشطة وجه بيان على إما الوظيفي التصنيف حسب املصاريف 

 جيب توضيح  األنشطة، بيان وجه على الشروحات من واضحة غري للربنامج اإلمجايل املصاريف عناصر كانت  إذا
 األنشطة؛ بيان على الظاهرة تلك مع عدم تطابقه سبب عن الربنامج واملعلومات مصاريف جمموع

                                                           
1Idem  
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 دعم كخدمة  الوظيفي حسب التصنيف ختصيصها ميكن ال اليت التابعة املؤسسات إىل جيب اإلبالغ عن املدفوعات 
 ؛"التابعة للمؤسسات املخصصة غري املدفوعات" و تعنون بـــ األنشطة، على بيان منفصلة

 يبني  أساسي مايل كبيان  الوظيفية بيان املصاريف عرض التطوعية االجتماعية والرعاية الصحة مؤسسات على جيب
 احلصول للقارئ املفصلة بشكل كاف حىت ميكن واملعلومات وظيفية، فئة لك  يف املتكبدة والتكاليف املصاريف طبيعة
 .لوضعية املؤسسة العام الفهم على
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 الثاني خالصة الفصل

 مبعاجلات تتمتع فهي الرحبية، التجارية املؤسسات مع احملاسبية املبادئ من العديد( ر.ه.غ.م) تتقاسم بينما
 يف احلال هو كما  الدخل، صايف قياس على ليس فيها التقارير تركيز ألن متاما، نوعها من فريدة مالية وتقارير حماسبية

 .التجارية املؤسسات

 )م.غ.ه.ر(، فهي ُتستخدم بشكل واسع يف قيداالصن اسبةحم )م.غ.ه.ر(من بني املواضيع احملاسبية اخلاصة بـــ 
 اجلهات قبل من إليها املوكلة املباللغ عن ريراتق قدمت أنحيث ميكن للمؤسسة  القانونية، قيودلل االمتثال تضمن ألهنا

ات مواضيع فريدة تعهد. من جهة أخرى، تعترب املسامهات والاإلدارة جملس لتوصيات وفقا العمليات وإدارة املاحنة،
، وتشمل املسامهات: اهلبات العينية والنقدية، األصول املالية، خدمات املتطوعني وتلك املقدمة )م.غ.ه.ر(بالنسبة لــــ

 العالقات ألسباب) وتفضل املؤسسة ،لتحصيل هذه املسامهات ملزم نقانو هناك أي  يكون ال قدمن املنظمات األخرى. 
. يعكس تصنيف صايف األصول، إىل: املسددة ريغ التعهدات حتصيل حملاولة قانونية إجراءات اختاذ عدم سياسة( العامة

بالقيود والشروط املفروضة من اجلهات املاحنة على مسامهاهتا؛ قد  )م.غ.ه.ر(مقيدة مؤقتا، مؤبدة وغري مقيدة، التزام 
 تكون هذه القيود قيودا زمنية أو متعلقة ببعض املصارف دون غريها.

 لبعض القانونية احلقوق يف التشارك عن تنجم اليت ملسامهاتا من اخاص انوع الفائدة تقسيم اتفاقياتتعترب  
صندوق  يف للدخول املفيد من أنه املاحنة اجلهات بعض جتد. املستفيدين من وغريها  )م.غ.ه.ر( قبل من األصول

 .املستفيدين من غريها مع تقامسها يتم اليت الفوائد على )م.غ.ه.ر( حتصل مبوجبها اليت طرق االستثمار من غريه خريي أو

 هو احملاسبة عن  املقتنيات ،)م.غ.ه.ر(بالنسبة لــ  ما حد إىل انوعه من ةفريد تعترب يتال املالية احملاسبة تجماال من
 األخرى. املشاهبة واألصول التارخيية، الكنوز الفنية، األعمال هي، و اجملمعة

 املبالغ هذه فصل طريق عن إما الوظيفي، التصنيف املصاريف حسب حول ملزمة بتقدمي معلومات )م.غ.ه.ر(
 تكلفة حول معلومات التقارير وتشمل. املالية البيانات على املالحظات يف املبالغ عن اإلفصاح أو األنشطة بيان يف

 ذهب وكم الربامج، نشاطات إىل ذهبت أمواهلا من كم  مبا يف ذلك: للدعم، املؤسسة استخدام وكيفة املقدمة اخلدمات
 .األموال ومجع اإلدارية العامة، املصاريف إىل
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الفصل الثالث: مواضيع املحاسبة العامة املطبقة على 

 املؤسسات غير الهادفة للربح
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 املؤسسات غير الهادفة للربح الفصل الثالث: مواضيع املحاسبة العامة املطبقة على 

رغم أن مؤسسات القطاع الثالث تنطوي على مواضيع حماسبية متيزها عن املؤسسات التجارية الرحبية إال أهنا 
األصول واهتالكاهتا، اخلصوم وإطفاءها،  (ر.ه.غ.م)؛ حيث تعاجل الكثري من املفاهيم احملاسبية مع هذه األخريةتتقاسم 

 عقود اإلجيار، وغريها من الكثري من املوضوعات احملاسبية.

وسنقوم يف هذا الفصل باستعراض  ،(ر.ه.غ.م) بالـ  اخلاصة احملاسبية املواضيعيف الفصل السابق استعرضنا 
 وذلك وفقا للمباحث التالية: ،(ر.ه.غ.م) لـا على املطبقة العامة احملاسبة مواضيع

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 الخصوم املتداولة واملخزونات ،املبحث ألاول: ألاصول 

 املبحث الثاني: ألاصول ، الاهتالك، وانخفاض القيمة

 : الخصوم طويلة ألاجلالثالثاملبحث 

 املبحث الرابع: عمليات الاندماج والاستحواذ

 : املحاسبة عن عقود إلايجارالخامساملبحث 
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 واملخزونات الخصوم املتداولة ،املبحث ألاول: ألاصول 

املايل. يصنف نتطرق يف هذا املبحث إىل متطلبات )م.غ.ه.ر( يف تقدمي املعلومات حول السيولة يف بيان املركز 
 بيان املركز املايل األصول واخلصوم املتداولة بشكل منفصل عن تلك غري املتداولة.

 

  املتداولة والخصوم ألاصول املطلب ألاول: 

مع بعض االستثناءات املتعلقة بالقيود املفروضة من اجلهات املاحنة على استخدام السيولة )سيتم شرحه الحقا 
األصول واخلصوم مثلما تصنفها املؤسسات التجارية الرحبية. تعرف األصول  )م.غ.ه.ر( يف هذا الفصل(، تصنف

املتداولة يف املؤسسات التجارية بأهنا تلك األصول اليت من السهل حتويلها إىل سيولة، أو هي يف األصل كذلك، أو 
. واخلصوم املتداولة هي تلك ستستهلك خالل العمليات التجارية العادية، يف غضون سنة أو خالل دورة االستغالل

االلتزامات اليت تتطلب استخدام األصول املتداولة، أو تكبد خصوم متداولة أخرى لتحويلها إىل سيولة. تشمل اخلصوم 
 1املتداولة أيضا ما يلي:

 ملايل. االلتزامات غري املتداولة املستحقة، أو سوف تصبح مستحقة التسديد خالل سنة واحدة من تاريخ بيان املركز ا
 املثال األكثر شيوعا هو الديون طويلة األجل؛

  االلتزامات حتت الطلب من قبل الدائن بسبب انتهاك لشروط الدين. وميكن تصنيف هذه االلتزامات املستحقة كغري
 متداولة إذا مت استيفاء شروط معينة، مثل احلصول على تنازل عن االنتهاك من الدائن.

ملتوقع أن يتم إعادة تصنيفها على أساس طويلة األجل قد تصنف على أهنا غري متداولة اخلصوم املتداولة اليت من ا
إذا عزم املدين وأثبتت القدرة على القيام بذلك. هذه املفاهيم اليت تنطبق على املؤسسات التجارية جيب أن يكيف 

 استخدامها من قبل )م.غ.ه.ر(.

                                                           
101-45-205-FASB ASC 958  

 املطلب ألاول: ألاصول والخصوم املتداولة

 املطلب الثاني: املخزونات
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ايل معلومات عن السيولة يف )م.غ.ه.ر( بواحدة من الطرق على ضرورة أن يعرض بيان املركز امل ينص )م.م.م.م(
 1التالية:

 تصنيف األصول واخلصوم كمتداولة وغري متداولة؛ 

 تصنيف األصول وفقا ملبدأ الثبات أي إمكانية حتويلها إىل سيولة، من األقل إىل األكثر سهولة؛ 
 تحقاقا؛تصنيف اخلصوم وفقا لدرجة االستحقاق، أي  من األكثر إىل األقل اس 

 .اإلفصاح عن معلومات السيولة يف املالحظات على البيانات املالية 

كل من نسبة األصول املتداولة إىل اخلصوم املتداولة )النسبة احلالية( أو، بدال من ذلك، الزيادة يف األصول 
 ة لـــ )م.غ.ه.ر(.املتداولة على اخلصوم املتداولة )رأس املال العامل(، ميكن أن تفسر على أهنا مقياس للسيول

 وغير املتداولة أوال: ألاصول املتداولة

 األصول المتداولة .1
من األصول أو املوارد احملددة عادة، مثل تلك اليت يتوقع أن تتحول إىل سيولة  األصول املتداولة هي النقدية وغريها

 2 العناصر التالية كأصول متداولة:استهالكها خالل دورة االستغالل العادية للمؤسسة. ميكن تصنيف  أوسيتم بيعها أو

أو : وما يعادلها، بما في ذلك أموال الصندوق، الشيكات غير المودعة في البنوك، النقدية .أ

الودائع المودعة في البنوك. ويجب أن تكون السيولة متوفرة للسحب عند الطلب، فمثال ال 

سحب. السيولة المقيدة تعتبر شهادات اإليداع سيولة بسبب القيود الزمنية على عمليات ال

والتي لن تزول قيودها ضمن دورة االستغالل الحالية، لن تدرج في األصول  ،االستخدام

المتداولة. النقدية المعادلة وتشمل االستثمارات قصيرة األجل عالية السيولة القابلة للتحويل 

أو أقل من تاريخ  إلى مبالغ نقدية، وهي قريبة جدا من تاريخ استحقاقها )استحقاق ثالثة أشهر

، وصناديق أسواق المال كلها أمثلة على الصكوكالشراء من قبل المؤسسة(. أذون الخزينة، 

والتي هي أوراق مالية سهلة  ،االستثمارات قصيرة األجلباإلضافة إلى  النقد المعادل.

مؤقتا. يتم تقييم هذه األوراق عموما  *التداول، والمكتسبة من خالل استخدام النقود الخاملة

 بالقيمة العادلة.

                                                           
12)-45-205-SFAS 117 (FASB ASC 958  
2320)-SFAS 124 (FASB ASC 958  

، األموال العاطلةتسمى أيضا فائدة.  أو أي دخل ال تحققالنقود أو الصناديق الخاملة هي األموال التي لم تستثمر، وبالتالي  * 
قدر بأي ت، ألنها ال ضائعةهذه األموال كأموال  تعتبرفي األسواق االقتصادية. وغالبا ما  تشاركهي ببساطة األموال التي ال و

 شكل من األشكال.
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االشتراكات المستحقة، أوراق القبض، والمستحقات من الشركات  :: وتشملالمستحقات .ب

التابعة. مصطلح "الحسابات المستحقة" يمثل المبالغ المستحقة من العمالء الناتجة عن 

دات المستحقة وعود المساهمات غير التعهوتمثل المعامالت في العمليات العادية للمؤسسة. 

التي من المتوقع أن يتم جمعها خالل دورة االستغالل. إذا  ،المشروطة من الجهات المانحة

 كانت المستحقات معتبرة، يجب تقسيمها إلى مكوناتها.

وهي السلع والمنتجات المتوفرة والممكن بيعها. يجب اإلفصاح عن طريقة  المخزونات: .ت

لجرد المخزونات. في حالة عمليات التصنيع، يجب اإلفصاح عن المواد التسعير والتقييم 

بشكل منفصل في بيان المركز المالي أو في  ،األولية، المنتجات قيد التصنيع وتامة الصنع

 المالحظات المرفقة.
تنتهي  ،هي األصول التي أنشئت من المدفوعات النقدية المسبقة الكفاالت المدفوعة سلفا: .ث

وتصبح مصاريف مع مرور الوقت أو االستخدام. ومن األمثلة على ذلك اإليجارات المدفوعة 

 مسبقا، التأمينات المدفوعة مسبقا، والضرائب المؤجلة.
 األصول غير المتداولة  .2

و دورة األصول غري املتداولة هي تلك األصول اليت من غري املتوقع أن يتم حتويلها إىل سيولة خالل سنة واحدة أ
فال تكون متاحة كجزء من رأس املال العامل  ؛االستغالل، أو بسبب القيود املفروضة من طرف اجلهات املاحنة

 1. ميكن إجياز أهم األصول غري املتداولة فيما يلي:لــ)م.غ.ه.ر(

  األجل؛السيولة أو األصول األخرى املقيدة من طرف اجلهات املاحنة اليت حتد من استخدامها ألغراض طويلة 

 االستثمارات طويلة األجل؛ 

 وعود املسامهات غري املشروطة اليت من غري املتوقع أن يتم مجعها خالل عام واحد؛ 

  الذمم املدينة األخرى اليت من غري املتوقع أن يتم مجعها خالل عام واحد؛ 

 األراضي واملوارد الطبيعية األخرى؛ 

 األصول القابلة لالهتالك؛ 

 اليت لن حتمل لعمليات السنة أو دورة االستغالل احلالية؛  ،قدما أو املصاريف املؤجلةالكفاالت املدفوعة م 

 
 

                                                           
172Laurence Scot (2010), Op. Cit, p  
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 املتداولة وغير  املتداولة الخصوم ثانيا:

 الخصوم المتداولة  .1

املتداولة هي التزامات املستحقة الدفع خالل سنة واحدة، ويتطلب تسويتها استخدام أصل متداول أو  اخلصوم
االلتزامات اليت هي حتت الطلب أو اليت هي لالستدعاء يف أي وقت من قبل املقرض تصنف خلق خصوم جديدة. 

 1املتداولة ما يلي: على أهنا متداولة بغض النظر عن نوايا املؤسسة أو املقرض. وتشمل اخلصوم

  ،الديون القصرية االلتزامات الناشئة عن اقتناء السلع واخلدمات اليت تدخل يف دورة االستغالل )مثل أوراق الدفع
 األجل، األجور والضرائب املستحقة والذمم الدائنة األخرى(؛

  اإليرادات املستلمة سلفا املتعلقة بتسليم سلع أو أداء خدمات يف املستقبل، مثل اإلجيارات املقبوضة مقدما؛ 

  املتداولة.االلتزامات األخرى اليت ُتستحق خالل دورة االستغالل احلالية من خالل استخدام األصول 

  التمييز بني األصول واخلصوم املتداولة وغري املتداولة يعتمد عموما على غاية وقدرة املؤسسة على تصفية هذه العناصر
 ضمن املفهوم التقليدي لسنة واحدة.

 الخصوم غير المتداولة  .2

 2ل احلالية. وتشمل:اخلصوم غري املتداولة هي االلتزامات اليت ال يتوقع أن يتم تصفيتها ضمن دورة االستغال

 االلتزامات الناجتة عن االستحواذ على األصول، مثل إصدار السندات على املدى الطويل، والتزامات التأجري؛ 

  االلتزامات الناشئة عن املسار الطبيعي للعمليات، مثل التزامات التقاعد؛ 
 ،واليت تتعلق باألحداث املستقبلية اليت تؤكد  االلتزامات احملتملة اليت تنطوي على عدم اليقني بشأن اخلسائر احملتملة

املبلغ املستحق، املستفيد، وتاريخ دفعها، مثل ضمانات املنتج أو التعويضات احملتمل دفعها للعمالء أو املوردين أو 
 غريهم.

 االلتزامات المستحقة  .3

تصنف يف اخلصوم املتداولة. وهذا بغض ، و بيان املركز املايلإعداد اليت حتت الطلب يف تاريخ  تلك هيااللتزامات 
النظر عن احتمال عما إذا كان الدائن سيطلب فعال االلتزام أم ال. باإلضافة إىل ذلك، إذا كان انتهاك شروط الديون 

 لــ)م.غ.ه.ر(هو السبب يف استدعاء الديون، فينبغي تصنيف الديون طويلة األجل كخصوم متداولة. ومع ذلك، جيوز 

                                                           
1Profit Organizations: An Empirical Study -Marc Jegers & Ilse Verschueren (2006), On the Capital Structure of Non 

For Californian Organizations, Financial Accountability & Management, 22(4), November 2006, 0267-4424, P312 
2 SFAS 109, Accounting for Income Taxes (FASB ASC 940-10) 
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ديون كطويلة األجل إذا حصلت على تنازل من الدائن أو قامت بتسوية املخالفة قبل إصدار البيانات تصنيف هذه ال
  1املالية.

 االلتزامات قصيرة األجل المتوقع إعادة تمويلها  .4
أو إعادة متويل االلتزامات  ،على إعادة متويل اجلزء املستحق حاليا من الديون طويلة األجل )م.غ.ه.ر(إذا عزمت 

ميكن للمؤسسة إعادة تصنيف الديون  ؛حقة من خالل استبداهلا مع ديون طويلة األجل جديدة أو األوراق املاليةاملست
إذا كانت إعادة  شريطة أن تنوي إعادة متويل االلتزام على أساس طويل األجل. ،املستحقة حاليا كديون طويلة األجل

 2تمويل، جيب أن تتحقق الشروط التالية:تصنيف الديون املستحقة قائمة على وجود اتفاق إعادة ال

 جيب أن ال تنتهي مدة االتفاق يف غضون عام واحد أو دورة اإلستغالل، وأن يكون غري قابل لإللغاء؛ 

 جيب أن ال يكون اإللتزام البديل قابال لالستدعاء باستثناء انتهاك حلكم االتفاق؛ 
 املؤسسة ليست يف انتهاك لشروط االتفاق؛ 

  املستثمر قادر ماليا على اإللتزام باالتفاق.املقرض أو 

ال يمكن أن يتجاوز مبلغ الديون المستحقة المراد إعادة تصنيفها المبلغ المحدد في اتفاق إعادة 

 ،التمويل. إذا كان المبلغ المحدد في اتفاق إعادة التمويل متذبذبا، فأقصى قدر ممكن من الديون

للحد األدنى للمبلغ المتوقع أن يكون متاحا في أي  والمعق ايساوي تقدير ،التي يمكن تصنيفها

 إلى نهاية السنة المالية أو دورة اإلستغالل.  ،تاريخ من تاريخ استحقاق االلتزام
 العطل واإلجازات المرضية  .5

اليت من املتوقع أن يؤجر  ،إرشادات بشأن اشرتاط تسجيل التزام عن العطل واإلجازات املرضية )م.م.م.م(يقدم 
عندما يتم استيفاء  ،عنها املوظفون. جيب تسجيل مؤونة عن االلتزام املستحق عن تعويض غياب املوظفني يف املستقبل

  3مجيع الشروط التالية:

  املستقبلية قد ُأصدر بالفعل؛ اتعن الغياباملوظفني تعويض باملتعلق  )م.غ.ه.ر(جيب أن يكون التزام 

 لق االلتزام باحلقوق املكتسبة للموظفني؛جيب أن يتع 

 جيب أن يكون دفع التعويض مرجحا؛ 

                                                           
1 FASB ASC 470-10-45-11 

221-45-10-FASB ASC 470  
3 SFAS 43, Accounting for Compensated Absences (FASB ASC 710-10-25) 
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 .إمكانية تقدير املبلغ بعقالنية 

 ملخزونات: االثانياملطلب 

ليست متشعبة كثريا كما هو احلال بالنسبة للمؤسسات التجارية. حتتوي  )م.غ.ه.ر( حماسبة املخزون يف
املتربع هبا واملواد واملطبوعات، وغريها من املواد املستخدمة يف  والبضائع خمزونات خاصة مثل اللوازمعلى  )م.غ.ه.ر(

أنشطة أو برامج املؤسسة، أو تلك احملتفظ هبا بغرض إعادة بيعها للجمهور. قد تكون لديها أيضا املخزونات املستخدمة 
األنشطة شبه التجارية  ه.ر()م.غ. إلنتاج منتجات تامة الصنع، على غرار املؤسسات التجارية. تستخدم العديد من

الستكمال مجع األموال أو مصادر الدخل األخرى. على سبيل املثال، تشبه حماسبة متحف حمال لبيع اهلدايا، وجامعة 
جيب تسجيل املخزون بالتكلفة اليت ينبغي أن تشمل مجيع التكاليف املباشرة وغري املباشرة ليكون و وهكذا.  ،كمكتبة

 دام.جاهزا للبيع أو االستخ

ف لــــ )م.م.م.م(وفقا   1المخزونات على أنها ممتلكات مادية، والتي: ،  ُتعر 
 حيتفظ  هبا للبيع يف سياق العمل العادي للمؤسسة؛ 

 املستهلكة خالل العملية اإلنتاجية للسلع أو اخلدمات لتكون متاحة للبيع. يف عملية اإلنتاج بغرض البيع؛ أو 
بضائع إلعادة بيعها. ومن األمثلة على ذلك، بضائع للبيع من  مخزونات )م.غ.ه.ر( تكتسبقد 

قبل محل لبيع الكتب، خدمة طعام، مطبخ، أو متجر ادخار أو غير ذلك. مخزونات البضائع هذه 

يمكن الحصول عليها من خالل معامالت التبادل أو من المساهمات الوقفية والتي يتم تسجيلها 

 بها.بالقيمة العادلة في تاريخ التبرع 

وميكن احلصول على تقديرات القيمة العادلة من الفهارس املنشورة، البائعني، التقييمات املستقلة، أسعار البيع 
املقدرة، وغريها من املصادر. إذا كانت الطرق مثل: التقديرات، املتوسطات، أو غريها من طرق التقييم ميكن أن تقلل 

 فإن استخدام تلك األساليب مناسب، شريطة:من تكاليف قياس القيمة العادلة للمخزونات، 

 تطبيق نفس األسلوب بشكل ثابت ومستمر؛ 

  زونات ملخجيب أن ال تكون نتائج تطبيق تلك األساليب خمتلفة ماديا عن نتائج القياس املفصلة للقيمة العادلة
 املسامهات.

اث التي ال يمكن أن إذا كانت الهبات ليس لها قيمة، كما قد يكون الحال بالنسبة للمالبس واألث

ألغراض برامجها أو التي ال يمكن بيعها؛ عندها ال يمكن تسجيل هذه  )م.غ.ه.ر(تستخدم من قبل 

                                                           
1Glossary, paragraph 3FASB ASC Master   
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تحديد التسلسل الذي تحمل فيه تكاليف المخزون لتكلفة المبيعات العناصر. الهدف األساسي عند 

أو مصاريف أخرى هو لتحديد األسلوب الذي يعكس بشكل دقيق التغيير الحالي في صافي 

 المخزونات: تقييمبالطرق التالية الستخدامها في  )م.م.م.ع(األصول. تسمح 

 (؛FIFOالوارد أوال ، الصادر أوال ) -
 (؛LIFOادر أوال )الوارد أخيرا ، الص -

 التكلفة الوسيطية المرجحة؛ -

 طريقة التحديد الخاص. -
 تقييم املخزونأوال: 

هو التكلفة. وتعرف التكلفة بأهنا جمموع النفقات والرسوم  األساس األويل حملاسبة املخزونات ،)م.م.م.م(لـ  وفقا
 1على عنصر ما.املطبقة اليت حتملتها املؤسسة بشكل مباشر أو غري مباشر هبدف احلصول 

هذا التعريف يسمح لتفسري واسع للتكاليف املمكن تضمينها يف املخزونات. بالنسبة للمواد األولية والبضائع اليت 
يتم شراؤها بشكل حتمي، فإن حتديد التكلفة واضح ومباشر نسبيا. تكلفة هذه املخزونات املشرتاة تشمل مجيع النفقات 

ووضعها يف حالة قابلة للبيع. وتشمل هذه التكاليف مثن الشراء،  ، نقاط البيعاملتكبدة إىل غاية جلب البضائع إىل
 تكاليف النقل، التأمني وغريها.

بعد طرح التخفيضات التجارية  ،ومن املهم أن نشري إىل أنه ميكن تسجيل املشرتيات بقيمتها اإلمجالية أو الصافية
متثل اخلصومات احملصلة اخنفاضا يف تكلفة الشراء ألغراض حتديد تكلفة أو املالية املمنوحة. إذا ُسجلت باملبلغ اإلمجايل، 

البضاعة املباعة. من ناحية أخرى، إذا مت تسجيلها بالقيمة الصافية، يتم التعامل مع اخلصومات باعتبارها مصاريف 
فية األفضل، ولكن طريقة مالية، وليس جزءا من تكلفة البضاعة املباعة. من الناحية النظرية، تعترب طريقة القيمة الصا

، شريطة أن يتم )م.م.م.ع(إطار القيمة اإلمجالية هي األبسط واألكثر شيوعا. ولكن كال من الطريقتني مقبول يف 
 تطبيقه بشكل مستمر.

 Full Absorption Costing  اإلستيعاب الكامل للتكاليف .1
كما ذكرنا أعاله، فإن األساس لتقييم املخزونات هو التكلفة؛ وأساس إنشاء التكاليف يف عملية التصنيع يشمل 
كال من تكاليف االستحواذ واإلنتاج. ويشار إىل هذا املفهوم عادة باسم اإلستيعاب أو التكلفة الكاملة. ونتيجة لذلك، 

 ،مناسبا من املواد والعمالة املباشرة، وتكاليف اإلنتاج غري املباشرةفإن املنتجات قيد التصنيع وتامة الصنع تشمل جزءا 

                                                           
110-FASB ASC 330  
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التكاليف الثابتة واملتغرية. صعوبة حتديد التكلفة هلذه املخزونات تكمن يف ختصيص التكاليف غري املباشرة.  مبا فيها،
الطريقة عادة  يمل للتكاليف هالعمليات التصنيعية أو التسويقية، طريقة االستيعاب الكا ذات )م.غ.ه.ر(لــــبالنسبة 

 األنسب لالستخدام.

 ،الشحن غري الطبيعي، والتعامل مع التكاليف، والفضالت واملهمالت :العناصر مثل على أن )م.م.م.م(ينص 
بدال من أن تكون جزءا من تكاليف املخزون. أيضا، يف معظم الظروف، ينبغي  الدورة،تتطلب معاملتها كمصاريف 

باستثناء جزء من هذه املصاريف اليت قد تكون مرتبطة بشكل  دورة،العامة واإلدارية كمصاريف  أن تدرج التكاليف
اعتبار تكاليف املبيعات كجزء من تكاليف بواضح باإلنتاج، وبالتايل تشكل جزءا من تكاليف املخزون. كما ال يسمح 

 ف املخزون ال يشكل إجراء حماسبة مقبول. التكاليف املتغرية غري املباشرة من تكالي كل  استثناءكما أن املخزون.  

اإلصالح، الصيانة،  تكاليف اإلنتاج غري املباشرة يف املخزون املتضمنة عادة طريقة االستيعاب الكامل هي:
مصاريف الطاقة والوقود، اإلجيار، العمالة غري املباشرة، أجور الرقابة على اإلنتاج ، املواد والتموينات غري املباشرة، رقابة 

 1 اجلودة والتفتيش، وغريها.

 Direct Costing   التكاليف المباشرة .2

طريقة التكاليف املباشرة هي الطريقة البديلة لطريقة اإلستيعاب الكلي أو الشامل للتكاليف. ويشار أيضا 
والتكاليف املتغرية غري للتكاليف املباشرة بطريقة التكاليف املتغرية. وتتطلب فقط تصنيف املواد املباشرة، العمالة املباشرة 

املتعلقة باإلنتاج كتكاليف خمزون. يتم احتساب مجيع التكاليف الثابتة كتكاليف خاصة بالدورة. كما ذكر  املباشرة
من تكاليف املخزون إجراء مقبوال. وعادة ما يفسر هذا على  التكاليف املتغرية غري املباشرةاستثناء سابقا، ال يشكل 

 2.)م.م.م.ع(وفقا ملبادئ باشرة ليس مسموحا به إلعداد القوائم املالية أن حساب التكاليف امل

 Specific Identification  طريقة التحديد المخصص .3

األساس النظري لتقييم املخزون وتكلفة البضاعة املباعة يتطلب إسناد تكاليف اإلنتاج أو االستحواذ إىل السلع 
عادة  ياملخصص ه هذه الطريقة املخزون هذه بالتحديد املخصص. ولكن اخلاصة هبا. وعادة ما يشار إىل طريقة تقييم

. من بني االستثناءات والبيعمتر عرب عملية اإلنتاج  عندما، ألن املنتجات سوف تفقد عموما هويتها املنفصلة ةغري عملي
ومعدل دوران منخفض.  هلذه الطريقة تنشأ يف احلاالت اليت تنطوي على كميات املخزون الصغرية مع سعر وحدوي مرتفع

                                                           
130, 35-10-FASB ASC 330  
2Op. Cit, P320Profit field guide, -for-Richard F. Larkin & Marie DiTommaso (2003), Not  
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بسبب التطبيق احملدود هلذه الطريقة، فمن الضروري وضع بعض االفرتاضات بشأن تدفقات التكاليف املرتبطة باملخزون. 
 1قد تعكس أو ال تعكس هذه التدفقات تكلفة التدفق املادي للمخزون.

 فرضيات تدفق التكلفةثانيا: 

افتراضات عوامل تدفق  ون تحت أي واحدة من عدةتكلفة المخز :" تحدد )م.م.م.م(وفقا لـــــ 

التكلفة. الهدف الرئيسي الختيار أسلوب ما يجب أن يكون الختيار األسلوب الذي، في ظل هذه 

 2الظروف، يعكس بكل وضوح الدخل الدوري".

 (FIFOالوارد أوال، الصادر أوال ) .1

لتقييم املخزون أن أول البضائع املشرتاة هي السلع األوىل املستعملة أو املباعة، بغض النظر  FIFOتفرتض طريقة 
قوة فرضية تدفق التكاليف يف كمية املخزون املبلغ عنها يف ميزانية املؤسسة. ألن أول تكمن عن التدفق املادي الفعلي. 

خزون، يتكون الرصيد املتبقي من العناصر بأحدث تكلفة. البضائع اليت مت شراؤها هي اليت يتم إزالتها أوال من حساب امل
 FIFOهذا يعطي نتائج مماثلة لتلك احملصلة يف ظل حماسبة التكاليف احلالية على بيان املركز املايل. ومع ذلك، فإن طريقة 

 ال تعكس بالضرورة صورة الربح بدقة، ألنه يتم مطابقة التكاليف التارخيية ضد اإليرادات احلالية.

وحدة كانت موجودة  100. لنفرتض أن FIFOيوضح املثال التايل املبادئ األساسية اليت ينطوي عليها تطبيق طريقة 
 وحدة خالل العام. 175وحدة و بيع  200يف بداية الدورة، ومت شراء 

 : طريقة عرض ألاصول الصافية على املركز املالي 1-3الجدول رقم: 
الوحدات  

 المتوفرة
التكلفة الوحدوية  المباعةالوحدات 

 الفعلية
 الفعلية التكلفة الكلية

مخزون بداية 
 الدورة

100  2.10 210 

   75  المبيعات

 420 2.80  150 المشتريات

   100  المبيعات

 150 3.00  50 المشتريات

 780  175 300 المجموع

  المصدر:
Donald E. Kieso et al (2012), Intermediate Accounting, 14th ed, John Willey & Sons, Inc, New Jersy, USA, p450 

 ذه البيانات، يتم تكلفة البضاعة املباعة وإهناء رصيد املخزون كما يلي:هل طبقا

                                                           
1Idem  
230-10-FASB ASC 330  
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التكلفة  الوحدات 
 الوحدوية

 التكلفة الكلية

تكلفة البضاعة 
 المباعة

100 2.10 210 

 75 2.80 210 

 175  420 

 150 3.00 50 المخزوننهاية 

 75 2.80 210 

 360  125 المجموع

نالحظ أن إمجايل الوحدات يف تكلفة البضاعة املباعة وهناية املخزون، وكذا جمموع تكاليفهما اإلمجالية، يعادل 
سواء  ،هي أهنا توفر نفس النتائج FIFOالبضاعة املتاحة للبيع وإمجايل التكاليف اخلاصة بكل منها. السمة الفريدة لطريقة 

 باستخدام نظام اجلرد املتناوب أو الدائم.

 (LIFOالوارد أخيرا ، الصادر أوال ) .2

لتقييم املخزون أن البضائع املشرتاة أخريا هي السلع األوىل املستعملة أو املباعة. وهذا يسمح  LIFOتفرتض طريقة 
مبقابلة التكاليف احلالية مع اإليرادات اجلارية، وتوفري أفضل مقياس للدخل الدوري. ومع ذلك، ما مل تظل التكاليف 

املخزون ألنه يتكون عادة من تكاليف الفرتات السابقة. عادة ما ختطئ يف تقدير رصيد   LIFOدون تغيري نسبيا، فإن طريقة
ال تتبع عادة التدفق املادي للمخزونات. ومع ذلك، جيب أن ال تؤثر  LIFOمنتقدو هذا األسلوب يشريون أيضا إىل أن 

 زونات.من أهداف حماسبة املخ ليساختيار افرتاض تدفق التكاليف، ألن مطابقة التدفق املادي على هذه احلجة األخرية 

خالل فرتات  FIFOإىل أرباح منخفضة، وبالتايل اخنفاض ضرائب الدخل أكثر من طريقة  LIFOعادة ما تؤدي طريقة 
ختتار ارتفاع األسعار. ما مل ختضع املبيعات من املخزون لضريبة دخل األعمال، فإنه سيكون من الصعب أن نفهم ملاذا 

 ،LIFOاستخدام أسلوب  )م.غ.ه.ر(املفيد لـ كاليف، فإنه ليس من . من ناحية التLIFOأسلوب  استخدام )م.غ.ه.ر(
 1ومع ذلك، يبقى خيارا واردا.

 (LCMاألقل قيمة بين التكلفة أو السوق ) .3

التقادم،  :قد تتجاوز تكلفة املخزون املسجلة قيمته السوقية. وقد يكون ذلك بسبب عدد من العوامل مبا يف ذلك
تدهور املخزونات أو تلفها، أو تغري األسعار. تعترب القيمة السوقية قيمة السلع املعنية عموما. يعين مصطلح "السوق" 

                                                           
1451p Op. Cit, Donald E. Kieso et al (2012,  
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وال تنخفض حتت صايف القيمة القابلة  ،أن تكلفة االستبدال احلالية ال تتجاوز سقف صايف القيمة القابلة للتحقق
 1للتحقق املعدلة هلامش الربح العادي.

أو لكل عنصر من املخزونات على حدة. اهلدف الرئيسي لالختيار  ،على املخزونات ككل LCMميكن تطبيق طريقة 
هو اختيار األسلوب الذي يعكس الدخل الدوري بكل وضوح. عموما، يتم  LCMبني األساليب البديلة لتطبيق قاعدة 

 *ب يف هذا التطبيق ذو شقني:تطبيق القاعدة األكثر شيوعا وهي على أساس عنصر بعنصر، والسب

 إال إذا كانت تنطوي على صعوبات عملية؛ ،ألنها مطلوبة ألغراض ضريبية -
ألنها توفر تقييم المخزون األكثر محافظة، ألن االنخفاض في قيمة عنصر واحد ال يقابله  -

  زيادة في قيمة آخر.
  2يمكن توضيح كيفية تطبيق هذه المبادئ في المثال التالي:

االستبدال تكلفة التكلفة العناصر نسبة الربح  التكلفة المكملة سعر البيع 
 العادي 

 24% 00.50 02.50 01.80 02.00 أ

 24% 00.80 04.00 01.60 04.00 ب

 18% 01.00 10.00 06.60 06.00 ج

 20% 02.00 06.00 04.75 05.00 د

 12.5% 00.25 01.20 01.05 01.00 ه

الذكر، جيب أوال حتديد القيمة السوقية ومن مث مقارنتها بالتكلفة التارخيية. القيمة يف تطبيق املبادئ السابقة 
( وال تكون أقل من NRVلفة االستبدال، ولكن ال ميكن أن تتجاوز صايف القيمة القابلة للتحقق )كالسوقية مساوية لت

 صايف القيمة القابلة للتحقق مطروحا منها نسبة الربح العادي.

 تحديد السوق

 تكلفة التكلفة العناصر
 االستبدال

NRV الربح - سقف  NRV  السوق LCM 

.02 01.80 02.00 أ 00 01.40 01.80 01.80 

                                                           
1 FASB ASC 330-10-35-2, para 8 

التأكد من أن  البد من)م.غ.ه.ر( التي نادرا ما يكون فيها تصنيع أو تسويق.  طريقة األقل من التكلفة أو السوق هي طريقة مناسبة لـــ * 

غالبا ما تتردد )م.غ.ه.ر( في  ، التيكميات المخزون غير مبالغ فيها، وال سيما مع المواد التي تحمل تاريخ صالحية أو القابلة للتلف
 .هاالتخلص من

2497p Op. Cit, Donald E. Kieso et al (2012,  
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 02.24 02.24 02.24 03.20 01.60 04.00 ب

 06.00 07.20 07.20 09.00 06.60 06.00 ج

 04.00 04.00 02.80 04.00 04.75 05.00 د

 00.95 00.95 00.80 00.95 01.05 01.00 ه

يساوي سعر البيع مطروحا منه التكلفة املكملة . على سبيل املثال، بالنسبة للمنتج NRV يف اجلدول الثاين، سقف 
 [1.40=  24× % 2.5- 2: هي:  ]الربح – NRV[. بالنسبة للمنتج "أ" أيضا فإن: 2= 0.5- 2.5أ: ]

هي  LCM. وأخريا، NRVأو أعلى من سقف  ،الربح – NRVإال إذا كانت أقل من  ،قيمة السوق هي التكلفة البديلة
 القيمة األقل بني التكلفة أو القيمة السوقية. 

على الرغم من أن قواعد حتديد القيمة السوقية املعينة قد تبدو معقدة، هناك منطق وراء تلك القواعد. التكلفة 
بالزيادة أو النقصان يف سعر الشراء عموما ترتبط البديلة هي مقياس صاحل للمنفعة املستقبلية للمخزون مبا أن الزيادة أو 

، بقيمتيها العليا والدنيا، ضمانات ضد األرباح املفرطة أو اخلسارة NRVيف سعر البيع. من جهة أخرى، توفر  االخنفاض
جتاه بطريقة الكبرية يف الفرتات املستقبلية يف احلاالت اليت يكون فيها سعر البيع والتكلفة البديلة اليتحركان يف نفس اال

يتجنب تسجيل خسائر إضافية يف املستقبل عندما يتهاوى سعر البيع أسرع من التكلفة البديلة.  NRVمتناسبة. سقف
الربح، تتجنب تسجيل  – NRVوهي:  NRV. القيمة الدنيا لـ NRVعندون قيد السقف، ستستخدم املخزونات بقيمة تزيد 

البديلة أسرع من سعر البيع. دون القيمة الدنيا، ستستخدم املخزونات  التكلفة أرباح غري عادية يف املستقبل عندما تتهاوى
 الربح. – NRVأقل بقيمة 

: كيف يتم معاجلة ، جاء فيها)م.أ.م.ق(موجهة لـ )م.غ.ه.ر(عن مسألة ختص يف هذا اإلطار، و يف جواب  
مث مت تغطية الفرق بني سعر البيع  ،مث باعتها بسعر أقل من تكلفة إنتاجها  ،)م.غ.ه.ر( وتقييم املخزونات اليت أنتجتها

وتكلفة املخزون عن طريق التربعات. السؤال هو ما هي القيمة اليت جيب أن يتم تسجيلها يف قائمة اجلرد ؟. جاء 
فرق بني التكلفة والسوق اجلواب أن املخزون جيب أن يسجل بأقل قيمة بني التكلفة والسوق )أي سعر البيع(. كون أن ال

 1.أعالهالذي مت تغطيته بالتربعات ال يغري من تطبيق طريقة القيمة األقل بني التكلفة أو القيمة السوقية املوضح 

 ثالثا: قضايا أخرى ذات صلة

 المخزونات المتبرع بها .1

                                                           
1AICPA Technical Practice Aid 6140.01  
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ملتربع هبا بالقيمة يف شكل خمزونات. يتم تسجيل املخزونات ا تربعات )م.غ.ه.ر(تتلقى يف بعض احلاالت، قد 
تكون  أن )م.م.م.ع(العادلة يف الفرتة اليت استلمت فيها، إال إذا كانت املؤسسة توكل خمزوناهتا إىل وكيل. كما تشرتط 

وعود تلقي املخزونات غري مشروطة، على الرغم من أن املؤسسة قد ال تتلقى األصول حىت فرتة مقبلة. ومع ذلك، إذا 
 مؤكدة ، فال ينبغي أن يتم تسجيلها كأصول يف البيانات املالية. كان هلذه األصول قيم غري

 قيم المخزونات في مجموعات األعمال أو المجمعات .2

 1 األعمال املنطوية حتت طريقة الشراء، يتم تقييم املخزونات على النحو التايل: يف جمموعات

  التنازل وهامش ربح معقول[؛]جمموع تكاليف  –املنتجات تامة الصنع والبضائع: سعر البيع املقدر 

  جمموع تكاليف اإلمتام، تكاليف التنازل، وهامش  –املنتجات قيد التصنيع: سعر البيع املقدر للمنتجات تامة الصنع[
 ربح معقول[؛

 .املواد األولية: تكاليف االستبدال احلالية 

مؤسسة األعمال وفقا لطريقة جتميع املصاحل، يتم اجلمع بني األصول واخلصوم املسجلة من كل   جمموعاتيف 
ميزانية املؤسسة األم. وبالتايل، وفقا لطريقة جتميع املصاحل، جيب أن تساوي قيمة املخزون املسجلة القيمة  ية يففرع

 الدفرتية ملخزونات املؤسسات التابعة جمتمعة.

 املؤسسة اإلفصاحات التالية حول املخزونات يف البيانات املالية:نبغي أن تشمل وي

 وطريقة حتديد التكاليف )على سبيل املثال، التكلفة الوسيطية املرجحة(؛ أساس تقييد املخزونات 

  اخلسائر غري العادية الناجتة عن تعديالت طريقةLCM  أو اخلسائر على التزامات الشراء )جيب اإلفصاح عن اخلسائر
 ل منفصل عن تكلفة البضاعة املباعة يف بيان األنشطة(.بشك

 

  

                                                           
1 FASB ASC 330-10-50 
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 املبحث الثاني: ألاصول، الاهتالك، وتدني القيمة

 

األصول طويلة األجل أو األصول املعمرة هي تلك اليت تقدم فائدة اقتصادية للمؤسسة لعدد من الدورات  
كلفة املناسبة اليت ينبغي تسجيل األصول هبا، األصول املعمرة على حتديد الت )م.م.م.ع(، تنطوياملستقبلية. حسب 

والطريقة املناسبة الستخدامها لتخصيص تلك التكلفة على مدى الدورات ذات الصلة. هذه األصول هي األصول 
التشغيلية يف املقام األول، و ميكن تقسيمها إىل قسمني: أنواع أساسية: عينية ومعنوية. األصول العينية هي األصول 

 و املادية ويتم تصنيفها على النحو التايل:امللموسة أ

 األصول العينية القابلة لالهتالك؛ 
 األصول العينية القابلة للنضوب؛ 
 .األصول العينية األخرى 

األصول املعنوية هي تلك األصول غري امللموسة أو غري املادية. تكمن قيمتها يف احلقوق أو االمتيازات اليت متنحها 
 للمؤسسة. معظم املشاكل احملاسبية تنطوي على القياس الصحيح وتوقيت الصفقات. 

 

 املعمرة والاهتالك املطلب ألاول: ألاصول 

ولكن جيب على هذه األخرية أن  يف )م.غ.ه.ر(،مالت ال حتدث كثريا على الرغم من أن هذه األنواع من املعا
 1تكون ملمة بكل تفاصيلها.

باستثناء العناصر اجملمعة  )م.غ.ه.ر(،تشمل مجيع األصول العينية املعمرة املمتلكات واملعدات اليت حتتفظ هبا 
 2لي:واألصول احملتفظ هبا ألغراض االستثمار. وتشمل األصول طويلة األجل ما ي

  األراضي؛ 

                                                           
1, para 9.0NFP Audit Guide 1 
2, para 9.02NFP Audit Guide  

 املطلب ألاول: ألاصول املعمرة والاهتالك

 املطلب الثاني: ألاصول املعنوية
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 املباين، املعدات، األثاث؛ 

 املعدات املكتبية، السيارات، واألصول املشاهبة القابلة لالهتالك؛ 

  لرمسلة عقود اإلجيار التمويلي(؛ ملتطلبات )م.م.م.ع(املمتلكات واملعدات املؤجرة )اليت مت رمسلتها وفقا 

 املباين قيد اإلجناز؛ 

  1واملعدات وغريها؛املسامهات املتمثلة يف التجهيزات 
 .التعديالت والتحسينات على األراضي، املباين، املعدات وغريها 

 املعمرة ألاصول أوال: 

 تكلفة األصول: .1

تشمل األصول طويلة األجل املمتلكات واملعدات وغريها من األصول احملتفظ هبا لالستثمار أو استخدامها يف 
أنشطة املؤسسة اليت يزيد عمرها اإلنتاجي املقدر عن سنة واحدة. ينبغي تسجيل تكلفة األصول بتكلفة الشراء، مبا يف 

وقع الذي سيتم استخدامها فيه. حتدد املؤسسات عادة حدا ذلك مجيع التكاليف الالزمة لتكوين ووضع األصول يف امل
أو أكثر، أو أي مبلغ آخر. $  100أدىن من تكلفة األصول للرمسلة. على سبيل املثال، يتم رمسلة فقط األصول بتكلفة 

 ال تشمل تكلفة األصول املعمرة سعر الشراء فقط، ولكن أيضا تكاليف الضريبة على املبيعات، الشحن، الرتكيب
األصول لالستخدام  إنشاءمبا يف ذلك الفوائد اليت تتكبدها املؤسسة يف  ،واإلعداد، والتكاليف املباشرة وغري املباشرة

الذايت. ال ينبغي أن تشمل التكاليف اليت يتم رمسلتها اإلصالحات الروتينية وتكاليف الصيانة اليت ال ترفع من منفعة 
 2األصل.

 األصول طويلة األجل الموقوفة .2

ينبغي تسجيل املسامهات املوقوفة من املمتلكات واآلالت واملعدات، أو غريها من األصول املعمرة بالقيمة العادلة 
ة. كما جيب أن تكون وعود الواقفني غري مشروطة يف تسليم تلك األصول، ليتم االعرتاف هبا يف تاريخ حتصيل املسامه

مىت جيب استخدام األصول املساهم هبا من طرف املؤسسة، فينبغي مثال، إذا اشرتط أحد الواقفني  .كإيرادات مسامهة
 اإلبالغ عن هذه األصول كأصول مقيدة.

                                                           
1 SFAS 116, Accounting for Contributions Received and Contributions Made [FASB ASC 958-605] 

2Cit, P19Warren Ruppel, Op.   
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وينبغي أن تتضمن قيمة األصول طويلة األجل املوقوفة مجيع التكاليف اليت تكبدهتا املؤسسة لوضعها يف اخلدمة. 
ليس فقط من قيمته العادلة، ولكن أيضا من التكاليف ذات الصلة اليت  ،وهكذا، فإن القيمة املسجلة لألصل ستتألف

 1حتملتها املؤسسة. ومن أمثلة هذه التكاليف: تكاليف الشحن وتركيب املعدات و غريها.

 املؤسسةإذا مل حتدد اجلهات املاحنة هذه القيود، ينبغي اإلبالغ عن املسامهة كأصول مقيدة مؤقتا إذا تبنت 
اليت تنتهي مع انتهاء العمر االقتصادي هلا.  ،سبية اليت تنطوي على قيود زمنية على استخدام تلك األصولالسياسة احملا

ومل يكن هناك قيود، فينبغي اإلبالغ عن املسامهات من األصول طويلة األجل  ،إذا مل تكن للمؤسسة هذه السياسة
 كدعم غري مقيد.

دمة يف صفقات االستبدال )عدا معامالت التأجري(، مثل العقود وينبغي اإلبالغ عن املمتلكات واملعدات املستخ
االحتادية اليت حيتفظ فيها مقدم املوارد بسند قانوين خالل فرتة الرتتيب، كمسامهة بالقيمة العادلة يف تاريخ استالمها، 

عن شروط هذه  شريطة أن يكون من احملتمل أن حتتفظ املؤسسة باألصول عند إهناء هذا الرتتيب. و جيب اإلفصاح
 2 الرتتيبات يف اإليضاحات املتممة للقوائم املالية.

 انخفاض قيمة األصول طويلة األجل .3

من الناحية العملية، فإنه ليس من املرغوب فيه لـــ )م.غ.ه.ر( أن يكون صايف أصوهلا كبريا بسبب إدراج األصول 
الرتكيز على التدفقات النقدية من أصوهلا. لذلك، تطبيق املبالغ يف تقييمها. من ناحية أخرى، متيل )م.غ.ه.ر( إىل عدم 

متطلبات )م.م.م.ع( ميكن أن يكون صعبا هلذه املؤسسات. يف حني أنه قد يكون من األفضل للمؤسسات التجارية 
 ترصيد كل األصول غري املنتجة يف سنة واحدة )للحفاظ على خمصصات االهتالك من تغيري األرباح يف السنوات املقبلة(،

ليس لـ)م.غ.ه.ر( هذا الدافع. هلذا السبب، من املهم ملعدي البيانات املالية لـ)م.غ.ه.ر( ومدققي حساباهتا أن يكونوا 
حىت تسجل بشكل صحيح يف البيانات املالية. من بني هذه  ،على دراية واسعة باملتطلبات اخلاصة بتدين قيمة األصول

ك اخنفاض يف قيمة األصول حقا. وثانيا، يتم حتديد املبلغ املرصد الذي املتطلبات، أوال، يتم حتديد ما إذا كان هنا
 3.يعكس اخنفاض القيمة

 

 

                                                           
11-30-360-FASB ASC 958  
2NFP Audit Guide, para 9.05  

3 FASB ASC 360-10-50 
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 قابلية تعافي األصول .4
تعافي  ه يجب تقييم إمكانيةأن األحداث أو الظروف التالية قد تشير إلى أن على )م.م.م.م( ينص

 1 القيمة الدفترية ألصل أو مجموعة من األصول:

  القيمة السوقية لألصل أو جمموعة األصول؛اخنفاض كبري يف 

 تغري معترب يف استخدام األصول أو وضعيتها املادية؛ 

 تغيريات سلبية كبرية يف العوامل القانونية أو مناخ األعمال؛ 

  تكاليف احلصول أو إنشاء جمموعة من األصول التوقعات األصلية بكثري؛جتاوز 

 التدفقات النقدية املرتبطة مبجموعة األصول اليت كانت تدر مداخيل  استمرار االخنفاض يف صايف األصول أو خسائر
 معامالت التبادل.من 

إذا كان هناك شك في استرداد أصل أو مجموعة من األصول لقيمتها، يجب أن يتم تقييم فيما إذا 
كان قد حدث حقا تدني في قيمة هذه األصول، وذلك باستخدام فرضيات معقولة ومدعومة. في 

انخفاض القيمة، ينبغي تقدير التدفقات النقدية المتوقعة من االستمرار في استخدام األصول اختبار 
والتصرف النهائي فيها. إذا لم يكن من الممكن تقدير التدفقات النقدية من أصل معين، ينبغي 

 تجميع األصول في أدنى مستوى من التدفقات النقدية التي يمكن تحديدها.

ينبغي تقدير التدفقات النقدية للمدة املتبقية من العمر االقتصادي لألصل أو جمموعة باإلضافة إىل ذلك، 
األصول. تعتمد املدة املتبقية من العمر اإلنتاجي جملموعة األصول على ما تبقى من العمر لألصل األساسي يف اجملموعة. 

 قدرهتا على توليد التدفقات النقدية.األصل األساسي هو أهم عنصر يف جمموعة األصول الذي تستمد منه اجملموعة 

إذا كانت التدفقات النقدية املتوقعة على مدى العمر املتبقي لألصل تتجاوز القيمة الدفرتية له، ال يعترب األصل 
حينها منخفض القيمة. أما إذا كانت القيمة الدفرتية أعلى، فيعترب األصل منخفض القيمة، و جيب أن تقاس خسارة 

 على النحو التايل:اخنفاض القيمة 

 جيب أن تسجل خسارة اخنفاض القيمة مساوية ملقدار زيادة القيمة الدفرتية عن القيمة العادلة لألصل؛ 

  .بعد االعرتاف باخنفاض القيمة، تصبح القيمة الدفرتية املخفضة لألصل تكلفته اجلديدة 

االنخفاض واضح جدا. في بعض الحاالت، ال تحتاج المؤسسة إلى اختبار انخفاض القيمة ألن 
على سبيل المثال، تمتلك جامعة مبنى قديما جدا تستعمله إحدى الكليات. تتخذ الجامعة قرارا للحد 

الدروس المقدمة في المبنى بسبب تحويل الطلبة إلى مكان آخر؛ بناء على ذلك،  من بشكل كبير
قيمته جليا. وفي حاالت ليس للمبنى أي استخدام بديل من طرف الجامعة، بالتالي يكون انخفاض 

                                                           
1 FASB ASC 360-10-35-24 
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أخرى، قد يكون من الصعب تحديد وجود انخفاض في القيمة من عدمه. على سبيل المثال، تنشر 
منظمة صحية وتبيع جريدة إخبارية باستخدام مرافق الطباعة الخاصة بها. ينخفض دوران 

اض في التدفقات الجريدة تدريجيا إلى الدرجة التي يتم فيها تكبد خسائر كل عام. بسبب أن االنخف
النقدية تدريجي )والمؤسسة متفائلة كل مرة بأن العام المقبل سيكون أفضل(، قد ال يكون واضحا 

 1.حقا في أي سنة معينة أن االنخفاض قد حدث

 

 التنازل عن األصول  .5
]القيمة العادلة :طويلة األجل التي سيتم بيعها عموما بالقيمة األقل بين التكلفة أو تسجل األصول

 التي ُتستوفى على أنها محتفظ بها للبيع في الفترة يجب تصنيف هذه األصول كاليف البيع[.ت-
 2جميع المعايير التالية: فيها
 تلتزم اإلدارة، اليت متلك سلطة املوافقة على العمل، مبخطط لبيع األصول؛ 

  إمكانية التنازل عنه؛جيب أن يكون األصل متاحا للبيع الفوري يف وضعيته، خاليا من أي قيود حتول دون 

 وجود برنامج فعال لتحديد املشرتي واإلجراءات األخرى املطلوبة الستكمال خمطط بيع األصل؛ 

 يتم تسويق األصول للبيع بسعر معقول بالنسبة لقيمتها العادلة احلالية؛ 

  ات على خمطط البيعينبغي أن تشري اإلجراءات املطلوبة الستكمال اخلطة إىل أنه من غري املرجح إجراء أي تغيري، 
 أو أنه سيتم الرتاجع عنه.

إذا مل تستوف األصول مجيع هذه املعايري )أو إذا كان سيتم التنازل عنها بطريقة أخرى غري البيع(، ينبغي أن 
تصنف على أهنا حمتفظ هبا بغرض االستخدام، وأهنا ختضع الختبار اخنفاض القيمة كما مت توضيحه سابقا. إذا التزمت 

ة بالتنازل عن األصول طويلة األجل قبل هناية عمرها االقتصادي املقدر سابقا، فينبغي مراجعة تقديرات أقساط املؤسس
االهتالكات لتعكس استخدام األصول خالل العمر اإلنتاجي املخفض. كما ال جيب اعتبار األصول طويلة األجل اليت 

 ها.مت تعطيلها مؤقتا كما لو أنه جيري التخلي أو التنازل عن

 االلتزامات المترتبة عن إنهاء األصول: .6

، لتوضيح املعاجلة احملاسبية املطلوبة لاللتزامات املرتتبة عن األصول املنتهي عمرها 143البيان رقم:  )م.م.م.م(أصدر 
شراء، الاالقتصادي. تنطبق هذه املتطلبات على االلتزامات القانونية املرتبطة بإهناء األصول العينية املعمرة الناجتة عن 

 3البناء، التطوير أو التشغيل العادي.

                                                           
1Cit, P334Op. Profit field guide, -for-NotRichard F. Larkin & Marie DiTommaso,   
245-10-FASB ASC 360  

3 Accounting for Asset Retirement Obligations (FASB ASC 410-20) 
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توقع إجراء أحباث نووية فيها على مدى عمرها اإلنتاجي املقدر بعشرين عاما. يف هناية تبين جامعة منشأة يُ مثال: 
هذه املدة، سيتم إهناء هذا األصل؛ لذلك، فإن اجلامعة حباجة اىل اختاذ تدابري معينة الستوفاء بعض قوانني محاية البيئة، 

ة يف تاريخ إهنائها، بسبب وجود التزام قانوين بدفع املواد امللوثة النووية اليت ستكون موجودة يف املنشأ من و التخلص
  1تكاليف التخلص عند إهناء األصل.

تتطلب )م.م.م.ع( أنه جيب على )م.غ.ه.ر( التعرف على القيمة العادلة لاللتزامات الناجتة عن إهناء األصول 
كل معقول، ينبغي االعرتاف هبذه االلتزامات يف الفرتة اليت يتم حتملها فيها. إذا مل يكن باإلمكان تقدير القيمة العادلة بش

 2عندما يكون التقدير ممكنا. ميكن تقدير القيمة العادلة بشكل معقول يف احلاالت التالية:

 إذا كان من الواضح أن القيمة العادلة لاللتزام متضمنة يف سعر االستحواذ على األصول؛ 
 وجود سوق نشط لتحويل االلتزام؛ أو 
 ة لتطبيق تقنية للقيمة احلالية املتوقعة. وتتضمن هذه التقنية عدم اليقني بشأن توقيت وطريقة توجد معلومات كافي

التسوية يف قياس القيمة العادلة. ومع ذلك، يف بعض احلاالت، قد ال تكون املعلومات حول توقيت وطريقة التسوية 
 متاحة بقدر كاف  لتقدير معقول للقيمة العادلة.

 الاهتالك : اثاني

 الرئيسية االهتالك طرق .1

وفقا ملبدأ املطابقة، يتم حتميل تكاليف األصول الثابتة إىل دورات عمرها االقتصادي من خالل طريقة من طرق 
االهتالك. جيب أن تؤدي طريقة االهتالك املختارة إىل ختصيص معقول ومنتظم لتكلفة األصل على مدى العمر اإلنتاجي 

ب أن يأخذ عددا من العوامل بعني االعتبار. وتشمل هذه العوامل التغري التكنولوجي، املتوقع. حتديد العمر اإلنتاجي جي
التدهور العادي واالستخدام املادي الفعلي. وتستند هذه الطريقة من االهتالك على ما إذا كان يتم حتديد العمر 

يعي(، أو على أساس االستخدام اإلنتاجي على أساس الزمن )على سبيل املثال، التغري التكنولوجي أو التدهور الطب
 املادي الفعلي.

معاجلة االهتالك حسب طريقة االهتالك اخلطي أو طرق االهتالك املتسارعة .سيتم شرح  على )م.م.م.ع(تنص 
إىل استخدام طريقة االهتالك اخلطي نظرا لعدم وجود  متيل )م.غ.ه.ر( أنهذه األساليب أدناه، ولكن جيدر بالذكر 

                                                           
18Op. Cit, p5, Malvern J. Gross, Jr & al, (2005)  
2Idem  
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لديها عمليات من املهم قياس رحبيتها  اليت )م.غ.ه.ر(. الضريبية عند استخدام طرق االهتالك املتسارعةأو ندرة امليزة 
مثل املؤسسات التجارية، فينبغي أن تنظر يف ما إذا كان استخدام طرق االهتالك املتسارعة أكثر مالءمة هلذا الغرض. 

ت أو أجهزة احلاسوب( تفقد جزءا كبريا من قيمتها يف باإلضافة إىل ذلك، عندما تكون طبيعة األصول )مثل السيارا
 1بداية عمرها االقتصادي، قد تكون طرق االهتالك املتسارعة أكثر مالءمة.

القيمة  –أو القسط الثابت: يخصص هذا األسلوب ]تكلفة األصل  طريقة االهتالك الخطي .أ
 المتبقية[ على مدار العمر االقتصادي لألصل.

: يخصص هذا األسلوب التكاليف على نحو غير متناسب على المتسارعةطرق االهتالك  .ب
ألن األصول  ،مدار العمر االقتصادي لألصل بحيث يتم تحميل معظم التكلفة للسنوات األولى

تفقد أكثر من قيمتها في السنوات األولى من حياتها. هناك عدد مقبول من طرق االهتالك 
 2المتسارعة  بما في ذلك ما يلي:

 القيمة  –بموجب هذه الطريقة، يتم تحديد االهتالك بضرب ]تكلفة األصل  هتالك المتزايد:اال
المتبقية[ في كسر يكون فيه مجموع أرقام السنوات هو المقام، وعدد السنوات المتبقية لألصل 

تعمل االختصارات التالية: قسط اإلهتالك =ق، سسن هو البسط، كما هو مبين بالمعادلة التالية:
 م، عمر األصل= ع ق   ة األصل=ت، القيمة المتبقية=تكلف

)×  ق م[  –ق للسنة األولى = ]ت 
  عدد السنوات المتبقية

   مجموع السنوات
)× ،  مجموع السنوات=  ع (

ع+1

2
) 

 سنوات، تصبح المعادلة كالتالي: 7على سبيل المثال، بالنسبة ألصل عمره 

)ق م[   –ق للسنة األولى = ]ت 
6

28
)× 7،  مجموع السنوات=   (

1+7

2
) 

 :لى عبء متناقص على إبموجب هذه الطريقة، يقود االهتالك المتناقص  االهتالك المتناقص
ويطبق على التجهيزات التي تساهم في نشاط المؤسسة مباشرة. على  ،طول المدة النفعية

الرغم من أنه يتم تجاهل القيمة المتبقية لألصل في حساب االهتالك، ال ينبغي اهتالك األصول 
 أقل من القيمة المتبقية. 

يتم حساب معدل االهتالك المتناقص عن طريق ضرب معدل االهتالك الخطي في إحدى 
 الية:المعامالت الت

 المعامل العمر االقتصادي
[3-4]  1.5 

[5-6]  2 

                                                           
1FASB Statement of Financial Accounting Standards No. 44, Accounting for the Impairment or Disposal of Long-Lived 

Assets. 

2609-Cit, p608Op. Donald E. Kieso et al (2012), Intermediate Accounting,   
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6اكثر من   2.5 

: بموجب هذه الطريقة، يعتمد حساب االهتالك على إجمالي القدرة اإلنتاجية وحدات اإلنتاج .ت
المقدرة لألصول خالل عمرها االقتصادي. ويستند هذا األسلوب على المعادلة المعبر عنها 

 على النحو التالي:
 = االهتالكقسط 

[ت– ق م]

عدد الوحدات المقدرة
 

 :طرق االهتالك األخرى .2

أساليب االهتالك التالية ال تلقى قبوال عاما، ولكن إذا كانت نتائجها ال ختتلف جوهريا عن الطرق املذكورة 
 1يف استخدامها خاصة إذا كانت تبسط حساب االهتالك: النظر )م.غ.ه.ر(على أعاله، فإن 

: يتم صرف تكلفة األصول في الفترة بعد نهاية بعد نهاية العمر اإلنتاجيطريقة االهتالك  .أ
عمرها اإلنتاجي. يجب أن يتم تخفيض القيمة المتبقية لألصل إن وجدت. المرافق العامة 

 2الك.هتوالسكك الحديدية هي األنواع الرئيسية من الشركات التي قد تستخدم هذا النوع من اال
التكلفة األصلية في حسابات وتصرف تكلفة االستبدال في فترة : تسجل طريقة االستبدال .ب

 االستبدال.
طريقة تعطي متوسط حياة الخدمة لعدد من األصول ال: هذه طريقة المجموعة أو المركب .ت

باستخدام متوسط مرجح للوحدات، ثم اهتالك المجموعة كما لو كانت وحدة واحدة. وتتكون 
 تكون المركب من أصول متباينة.المجموعة من أصول متشابهة، في حين ي

=   معدل اإلهتالك 
 مجموع االهتالكات الخطية لجميع األصول

 مجموع تكاليف األصول
 

 

 االهتالك في جزء من السنة  .3

يتم توزيع اهتالك السنة الكاملة حسب النسب بني الفرتات عندما يتم اقتناء أو التنازل عن أصل ما خالل السنة، 
 3احملاسبية املعنية. نوضح يف املثال التايل كيفية حساب االهتالك حسب هذه الطريقة:

مع  $،40.000، والتي كلفت 2000جوان  1، آلة طباعة في )م.غ.ه.ر( ، وهيالجامعة الذكية اكتسبت

يحسب قسط اإلهتالك لكل سنة  $.2500العمر اإلنتاجي المقدر بأربع سنوات والقيمة المتبقية: 

 كاملة من عمر األصل:

 االهتالك المتزايد االهتالك المتناقص االهتالك الثابت السنوات

                                                           
1Laurence Scot (2010), Op. Cit, p118  
22015-12-, 22depreciation.asp-of-method-http://www.investopedia.com/terms/r/retirement  
3Profit GAAP: Interpretation and Application of -for-Richard F. Larkin & Marie DiTommaso (2011), Not 

GAAP, Op. Cit, P331 

  التكلفة اإلجمالية للمجموعة× معدل االهتالك   اإلهتالك = قسط

 اإلهتالك

 

http://www.investopedia.com/terms/r/retirement-method-of-depreciation.asp
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1 37.500*  ÷4  =9.375 40.000  ×50  =20.000 37.500  ×4\10  =15.000 

2 9.375 20.000  ×50  =10.000 37.500  ×3\10  =11.250 

3 9.375 10.000  ×50  =5.000 37.500  ×2\10  =7.500 

4 9.375 5.000  ×50  =2500  37.500  ×1\10  =3.750 

37.500*  =40.000-2500 

جيب أن ألن السنة الكاملة األوىل من عمر األصل ال تتزامن مع السنة املالية للمؤسسة، املبالغ املبينة أعاله و 
 تقسم على النحو التايل:

 االهتالك المتزايد االهتالك المتناقص االهتالك الثابت السنوات

2000   9.375  ×7\12  =5469 20.000  ×7\12  =11667 15000  ×7\12  =8750 

2001 9.375 20.000  ×5\12  =8333 15000  ×5\12  =6250 

10.000  ×7\12  =5833 11250  ×7\12  =6563 

14.166 12813 

2002 9.375 10.000  ×5\12  =4167 11.250  ×5\12  =4,687 

5.000  ×7\12  =2917  7500  ×7\12  =4,375 

7084 9062 

2003 9.375 5.000  ×5\12  =2083 7500  ×5\12  =3125 

2500  ×7\12  =1458 3750  ×7\12  =2188 

3541 5313 

2004   9.375  ×5\12  =3906 2500  ×5\12  =1042 7500  ×5\12  =1562 

 اتباع أي واحدة من االتفاقيات المبسطة: )م.غ.ه.ر(ل كبديل لطريقة التوزيع حسب النسب، يمكن 
 تسجيل االهتالك ملدة سنة كاملة يف سنة الشراء وعدم تسجيل أي قيمة يف سنة انتهاء األصل؛ 

  سنة الشراء ونصف آخر العام يف سنة انتهاء األصل.تسجيل اهتالك نصف عام يف 

  أن تنظر  )م.غ.ه.ر(على قد تكون هذه البدائل أقل تعقيدا من احلسابات التفصيلية املذكورة أعاله. لذلك، جيب
 جبدية يف استخدام واحدة من هذه البدائل.

 التغيرات في حسابات االهتالك في تقدير العمر االقتصادي والقيمة المتبقية .4
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جيب حماسبة التغريات يف العمر االقتصادي لألصول وقيمتها املتبقية على أساس تغري يف التقدير. جيب أن يسجل 
إذا كان التغيري يؤثر على الفرتة  ،التغري يف الفرتة احلالية لصايف األصول أو التغيريات احلالية واملستقبلية يف صايف األصول

ا جيب اعتبار أي تغيري يف الطريقة املستخدمة حلساب االهتالك كتغيري يف مبدأ احلالية واملستقبلية على حد سواء. كم
احملاسبة. يتم معاجلة أي تغيري يف مبدأ احملاسبة باحتساب األثر الرتاكمي للتغيري اعتبارا من بداية العام من التغري يف الفرتة 

  1احلالية لصايف األصول.

 متطلبات إلافصاحثالثا: 

 األصول المعمرة واالهتالكاإلفصاح عن  .1

 2التالية حول األصول املعمرة واالهتالك: اإلفصاحات )م.م.م.ع(أساس ينبغي أن تتضمن البيانات املالية على 

 املتبعة من طرف املؤسسة، مبا يف ذلك أساس التقييم؛ وصف سياسة الرمسلة 

 أرصدة الفئات الرئيسية لألصول القابلة لالهتالك لكل دورة؛ 

 يف هناية كل دورة؛  الهتالك واالهتالك املرتاكمخمصصات ا 

 الهتالك، والعمر االقتصادي لمن األصول القابلة  وصف الطرق املستخدمة حلساب االهتالك على كل فئة رئيسية
 املقدر لكل األصول؛

 األصول املقيدة من اجلهات املاحنة اليت سيتم استخدامها لالستثمار يف العقارات واملعدات؛  

 ات واملعدات املعتربة كضمان أو تلك اخلاضعة لعملية حجز؛املمتلك 

 القيود اليت فرضتها اجلهات املاحنة أو القانون على استخدام املمتلكات واملعدات؛ 
 .املبالغ املرمسلة عن األعمال الفنية، الكنوز التارخيية، والعناصر املماثلة  

 اإلفصاح عن انخفاض قيمة األصول طويل األجل .2
االعرتاف خبسارة اخنفاض القيمة يف بيان النشاطات، ينبغي إدراج اإلفصاحات التالية يف اإليضاحات إذا مت 

 3املتممة للقوائم املالية:

 وصف األصول حمل اخنفاض القيمة والوضع احمليط باالخنفاض؛ 

                                                           
159Cit, pMalvern J. Gross, Jr & al, Op.   
250-360-ASC 958FASB   

3 FASB ASC 360-10-50 
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 دمة لتحديد النشاطات(، واألساليب املستخ مبلغ خسارة اخنفاض القيمة )إن مل تعرض بصورة منفصلة يف بيان
 القيمة العادلة؛

 قطاع األعمال املتأثر إن وجد؛ 

 اإلفصاح عن التنازل عن األصول  .3

 1املعمرة هي كما يلي: اإلفصاحات اليت يتعني اختاذها يف حالة التنازل عن األصول

  مة الدفرتية نها، القيعوصف الوقائع والظروف اليت أدت إىل التنازل عن األصول، الطريقة املتوقعة وتوقيت التنازل
 من الفئات الرئيسية لألصول إذا مل تعرض على القوائم املالية؛

  األرباح أو اخلسائر املعرتف هبا؛ 

 أو اخلسارة املبلغ عنها يف العمليات اليت مل تكتمل إن وجدت؛ ،املبالغ من اإليرادات واألرباح قبل خصم الضرائب 

 وجدت. اجلزء الذي يتم فيه اإلبالغ عن األصول املعمرة إن

 اإلفصاح عن إنهاء األصول  .4

   2ينبغي توفري اإلفصاحات التالية عن االلتزامات املرتتبة عن إهناء األصول املنتهي عمرها االقتصادي:

 وصف عام لاللتزامات المترتبة عن  إنهاء األصول وما يرتبط بها؛ -
 إنهائها؛القيمة العادلة لألصول المقيدة قانونيا ألغراض تسوية التزامات  -
، التوفيق بين بداية ونهاية القيمة الدفترية اإلجمالية لاللتزامات المترتبة عن إنهاء األصول -

 ظهر بشكل منفصل التغييرات التي تتعلق بــ:تُ  والتي
 أ. االلتزامات المتكبدة في الدورة الحالية؛

 ب. االلتزامات التي تم تسويتها في الدورة الحالية؛

 ، وج. التراكم التدريجي

د. التعديالت في التدفقات النقدية المقدرة، كلما كان هناك تغير معتبر في واحد أو أكثر من هذه 
 العناصر األربعة خالل الفترة المشمولة بالتقرير؛

إذا كانت القيمة العادلة لاللتزامات المترتبة عن إنهاء األصول ال يمكن تقديرها بشكل معقول،  -
 واألسباب الداعية لذلك.هذه الحقيقة عن يجب اإلفصاح 

                                                           
150-20-FASB ASC 205  
2Idem  
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 ألاصول  املعنوية: الثانياملطلب 

األصول املعنوية هي تلك األصول اليت تقدم منافع اقتصادية مستقبلية للمؤسسة، ولكن ليس هلا أي شكل مادي 
 142: رقم البيان )م.م.م.م( أصدرفعلي. من األمثلة على هذه األصول: براءات االخرتاع، حقوق التأليف وشهرة احملل. 

  1الذي يوفر توجيهات لطريقة املعاجلة احملاسيبية لشهرة احملل واألصول املعنوية األخرى.

وأصدر  هلذه األخرية  )م.م.م.م(، استجاب  )م.غ.ه.ر(على ال ينطبق بشكل خاص  142 ومبا أن البيان رقم:
مبوجب هذا البيان، ويف ". ()م.غ.ه.رلـــ عمليات االندماج واالستحواذبعنوان:" 164 البيان رقم: 2009يف شهر أفريل 

تسجيل شهرة احملل بالتزامن مع عمليات االستحواذ. وفقا لذلك، فإن هذا البيان  )م.غ.ه.ر(، ميكن لــ  ظروف معني
 اليت تدخل يف نطاقها. )م.غ.ه.ر(املتعلقة بشهرة احملل لتشمل  142يعدل متطلبات معايري احملاسبة الصادرة عن البيان: 

يف املعامالت اليت ال تتعلق  )م.غ.ه.ر(فاهيم والقواعد التالية فقط باألصول املعنوية املكتسبة من قبل تتعلق امل
اليت تفتقر إىل و تلك األصول اليت ال تشمل األصول املالية، ب )م.م.م.م(األصول املعنوية حسب  تُعرفباجملمعات. 

إىل الشكل املادي )مثل احلسابات املستحقة أو األسهم أو  أيضاتفتقر األصول املالية أن  رغمالشكل املادي امللموس. 
 .ال يتم تضمينها يف تعريف األصول املعنويةولكن غريها(، 

 والاهتالكتسجيل ألاصول املعنوية أوال: 

ينبغي االعرتاف مبدئيا باألصول املعنوية اليت يتم احلصول عليها إما بشكل فردي أو مع جمموعة من األصول 
وتسجيلها بالقيمة العادلة. يتم قياس القيمة العادلة على أساس  ،ليس تلك املكتسبة يف إطار اجملمعات( األخرى )ولكن

، واليت هي واضحة إذا كانت تدفع عن األصول املعنوية نقدا. أما )م.غ.ه.ر(القيمة العادلة من املوارد املتاحة من قبل 
أو القيمة العادلة لصايف األصول احملصل  ،دلة لالعتبار املعطىإن مل يكن نقدا، فتقاس التكلفة على أساس القيمة العا

 2عليها، أيهما أكثر موثوقية.

 تحديد العمر اإلنتاجي لألصول  المعنوية  .1

حتديد العمر اإلنتاجي لألصول املعنوية هو يف غاية األمهية بالنسبة للمحاسبة عن هذه األصول. يتم إهتالك 
األصول املعنوية اليت هلا عمر إنتاجي حمدود، يف حني ال يتم إهتالك األصول اليت هلا عمر إنتاجي غري حمدود. العمر 

أن يساهم فيها بشكل مباشر أو غري مباشر يف التدفقات النقدية اإلنتاجي لألصل املعنوي هو الفرتة اليت من املتوقع 
                                                           
1 Goodwill and Other Intangible Assets (SFAS 142), FASB ASC 350 

2666, pOp. CitDonald E. Kieso et al (2012),   
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العمر اإلنتاجي لألصول املعنوية،  العوامل ذات الصلة اليت من شأهنا أن تساهم يف تقدير )م.م.م.م(للمؤسسة. حيدد 
 1نوجزها كالتايل:

 االستخدام املتوقع لألصل من قبل املؤسسة؛ 
 أو جمموعة من األصول األخرى اليت قد يتعلق هبا العمر اإلنتاجي لألصل حمل  آخر، العمر اإلنتاجي املتوقع ألصل

 التقييم؛ 

 تتيح جتديد أو متديد احلياة ، أو أي أحكام قانونية، تنظيمية، أو تعاقدية اليت قد حتد من العمر اإلنتاجي لألصل
 ؛لهالقانونية أو التعاقدية 

  خرى )مثل: استقرار الصناعة، التقدم التكنولوجي املعروف، األقتصادية االعوامل الآثار التقادم، الطلب، املنافسة، و
 والتغريات املتوقعة يف قنوات التوزيع(؛

  .مستوى مصاريف الصيانة املطلوبة للحصول على التدفقات النقدية املتوقعة من األصول 

 اهتالك األصول المعنوية  .2

حملددة على مدى العمر اإلنتاجي للمؤسسة. إذا كان ذات األعمار اإلنتاجية ا جيب اهتالك األصول املعنوية
ذات األعمار غري  العمر اإلنتاجي غري معروف بدقة، جيب استخدام أفضل تقدير له. ال يتم اهتالك األصول املعنوية

. احملددة. طريقة االهتالك املستخدمة ينبغي أن تعكس منط استخدام أو استهالك املنافع االقتصادية لألصول املعنوية
 إذا كان هذا النمط ال ميكن حتديده بشكل معقول، فينبغي استخدام طريقة القسط الثابت حلساب االهتالك.

الواجب اهتالكه من قبل أي قيمة متبقية هلذه األصول. ومع ذلك،  جيب أن يتم ختفيض مبلغ األصول املعنوية
بلغ آخر غري الصفر. املقصود هبذه الظروف عندما الظروف اليت ميكن فيها حتديد القيمة املتبقية مب من )م.م.م.ع(حتد 

 2خرى، و:أيكون من املتوقع أن يكون لألصل املعنوي عمر اقتصادي بالنسبة ملؤسسة 

 للمؤسسة صاحبة األصل التزام من طرف ثالث لشراء األصل يف هناية عمره اإلنتاجي، أو؛ (1)

ميكن حتديد القيمة املتبقية لألصل بالرجوع إىل عملية تبادل يف سوق موجودة، ويتوقع أن توجد يف هناية  (2)
 العمر االقتصادي لألصل.

                                                           
1  55-30-FASB ASC 350  
2667, pOp. CitDonald E. Kieso et al (2012),   
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 قضايا ألاصول املعنويةثانيا: أهم 

 األصول المعنوية المطورة داخليا  .1

املطورة داخليا.  ليف األصول املعنويةلتطوير التوجيهات العامة املوجودة سابقا عن رمسلة تكا 142 جاء البيان رقم:
اليت لديها عمر و داخليا اليت ليست قابلة للتحديد،  جيب االعرتاف بتكاليف تطوير، صيانة، أو استعادة األصول املعنوية

 اقتصادي غري حمدد، أو الكامنة يف استمرار األعمال واملتعلقة باملؤسسة ككل، كمصاريف يف الفرتة اليت ظهرت فيها. 

كن تطوير األصول املعنوية داخليا بدال من شرائها من مؤسسة أخرى. على سبيل املثال، ميكن للمؤسسة ومي
الذي تقوم بتطويره بنفسها. جيب رمسلة املصاريف املتكبدة لتطوير األصول املعنوية ، و تسجيل براءة منتج فريد من نوعه

ولكن، ال ينبغي رمسلة تكاليف البحث والتطوير. بدال من )مثل براءات االخرتاع، حقوق املؤلف والعالمات التجارية(. 
ذلك، ينبغي صرف تلك التكاليف عند تكبدها. عموما، فإن التكاليف الوحيدة لألصول املعنوية املطورة داخليا املعنية 

ض بالرمسلة هي تلك املرتبطة بتسجيل األصول )مثل الرسوم القانونية، وتكاليف النماذج(. ومع ذلك، تسجيل بع
األصول املعنوية )مثل براءات االخرتاع، حقوق املؤلف والعالمات التجارية( ال يضمن امللكية. ال يثبت ملكية هذه 
األصول بشكل قاطع حىت يتم كسب القضية بنجاح يف احملكمة. لذلك، فإن تكاليف الدفاع عن القضية الناجحة 

 1جيب رمسلتها أيضا كجزء من تكلفة األصول املعنوية.

عظم احلاالت، ال جيب إضافة أي قيمة لألصول املعنوية املطورة داخليا غري املمكنة التحديد، مثل شهرة يف م
احملل. جيب فقط أن تسجل هذه األصول إذا ما مت شراؤها من شركة أخرى. وبالتايل، ينبغي حتميل تكاليف تطوير، 

ا. على سبيل املثال، ال ينبغي أن تسجل التكاليف صيانة، أو استعادة هذه األصول املعنوية إىل املصاريف عند تكبده
بل ينبغي صرف هذه  ،لتطوير قاعدة بيانات حول اجلهات املاحنة احملتملة كأصل داخليا )م.غ.ه.ر(تتكبدها اليت 

 2 التكاليف عند تكبدها.

تعديلها  من جهة أخرى، جيب على املؤسسة تقييم قيمة اخنفاض األصول املعنوية بشكل مستمر، مث شطبها أو
حسب قيمة اخنفاضها. حيدث هذا عندما تتجاوز القيمة الدفرتية لألصل املعنوي طويل األجل القيمة اليت ستسرتدها 

احملاسبية عن اخنفاض قيمة األصول املعنوية  املعاجلة )م.م.م.م(، يوفر املؤسسة فعال من هذا األصل. يف هذا اإلطار

                                                           
1Idem  
240-ASC 350 FASB  
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لتحديد ما إذا كانت قيمة مثل هذه األصول قد اخنفضت  ،ذ اخلطوات التاليةالقابلة للتحديد. ويتطلب ذلك عادة اختا
 1حقا:

 حتديد ما إذا كانت األحداث أو الظروف تشري إىل أن األصول قد اخنفضت قيمتها؛ 

 تقدير التدفقات النقدية املتوقعة من االستمرار يف استخدام األصول؛ 

  الدفرتية لألصل. سيكون هناك خسارة اخنفاض القيمة إذا كانت القيمة القيمة مع  مقارنة التدفقات النقدية املقدرة
التدفقات النقدية املقدرة. يف هذه احلالة، ينبغي ختفيض شهرة احملل إىل الصفر قبل تعديل  الدفرتية لألصل تتجاوز

 القيمة الدفرتية لألصول حمل االخنفاض.
 شهرة المحل  .2

تسجيل شهرة احملل   ناألصول، ميك على )م.غ.ه.ر(استحواذ بناء على تطبيق املعايري احملاسبية املتعلقة بعمليات 
املتطرق إليه  FASB ASC 350أو  142يف بعض احلاالت وتصبح خاضعة ملتطلبات احملاسبة لشهرة احملل الواردة يف البيان: 

 سابقا.

ذلك، ينبغي اختبارها الخنفاض القيمة، مث تعديلها تبعا ألي خسائر ال ينبغي اهتالك شهرة احملل. بدال من 
القيمة فيها تتجاوز  احلالة اليتاالخنفاض هو  ،)م.م.م.ع(. حتت اخنفاض يف قيمتها باستخدام املنهجيات املوضحة أدناه

خطوتني: أوال، الـتأكد من وجود الدفرتية لشهرة احملل قيمتها العادلة الضمنية. يتم اختبار اخنفاض القيمة لشهرة احملل يف 
  2، ومها كالتايل:اخنفاض يف القيمة من عدمه؛ وثانيا، قياس مقدار هذا االخنفاض إن وجد

 الخطوة األولى الختبار انخفاض قيمة شهرة المحل .1

يف حتديد االخنفاض احملتمل مبقارنة القيمة العادلة مع القيمة الدفرتية للوحدة املسجلة للتقرير،  هذه اخلطوة تتمثل 
مبا يف ذلك شهرة احملل. إذا كانت القيمة الدفرتية تتجاوز القيمة العادلة، جيب أن يتم تنفيذ اخلطوة الثانية من اختبار 

( أو يف 131الوحدة هنا قطاع التشغيل )كما حيددها البيان: اخنفاض القيمة لقياس مقدار اخلسارة، إن وجدت. يقصد ب
فإن معىن  ،)م.غ.ه.ر(معظم ظروف معينة، يقصد هبا مستوى واحد حتت قطاع التشغيل للمؤسسة. ونظرا لطبيعة 

                                                           
1 SFAS 144, Accounting for the Impairment or Disposal of Long-Lived Assets (FASB ASC 360-10) 

2Op.  Paul A. Copley (2011),09 & Laurence Scot (2010), Op. Cit, p1228 & -Cit, P227Warren Ruppel, Op.  

Cit, P323 
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الوحدة من املرجح أن يكون عمليات املؤسسة املكتسبة. ويف حاالت أخرى، قد ال يكون هناك قطاعات تشغيل مميزة، 
 1ها يقصد بالوحدة املؤسسة ككل.عند

الوحدة ككل يف معاملة منظمة بني  تشري القيمة العادلة للوحدة إىل السعر الذي سيتم استالمه يف حالة بيع
 ،املشاركني يف السوق يف تاريخ القياس. أسعار السوق املدرجة يف األسواق النشطة هي خري دليل على القيمة العادلة

. )م.غ.ه.ر(هذه احلالة يف بيئة من غري املرجح حدوث للقياس إذا كانت متوفرة. لكن،  وينبغي أن تستخدم كأساس
 على ذلك، فإن تقدير القيمة العادلة للوحدة يف هذه املؤسسات حيتاج إىل أن يتم باستخدام أساليب تقييم خمتلفة.  بناء

 الختبار انخفاض قيمة شهرة المحل الثانيةالخطوة  .2

خسارة االخنفاض يف القيمة، وذلك مبقارنة  مبلغاخلطوة الثانية من اختبار اخنفاض قيمة شهرة احملل هي لقياس 
القيمة العادلة لشهرة احملل للوحدة مع القيمة الدفرتية هلا. إذا جتاوزت القيمة الدفرتية القيمة العادلة، جيب االعرتاف 

نهما. ال ميكن أن تتجاوز اخلسارة املعرتف هبا القيمة الدفرتية لشهرة احملل. للفرق بي خبسارة اخنفاض القيمة مببلغ مساو  
بعد االعرتاف خبسارة االخنفاض، تصبح القيمة الدفرتية املعدلة األساس احملاسيب اجلديد لشهرة احملل. مبجرد االنتهاء من 

 ة شهرة احملل املعرتف هبا سابقا.الحقة من خسارة اخنفاض قيم أي انعكاسات )م.م.م.ع(اخلسارة، حتظر قياس تلك 

 متطلبات إلافصاحثالثا: 

 2توفري اإلفصاحات املتعلقة باألصول املعنوية كما يلي: ، ينبغي)م.م.م.م(حسب 

يجب  بالنسبة لألصول المعنوية المكتسبة سواء بشكل فردي أو مع مجموعة من األصول، .1

 لفترة االستحواذ: البيانات الماليةاإلفصاح عن المعلومات التالية في المالحظات على 
 بالنسبة لألصول المعنوية التي تخضع لالهتالك: .أ

  المبلغ اإلجمالي والكمية المسندة إلى أي فئة رئيسية من األصول المعنوية؛ 
 مبلغ أي قيمة متبقية معتبرة، بالمجموع وحسب الفئة الرئيسية لألصول المعنوية؛ 
 ،بالمجموع وحسب الفئة الرئيسية لألصول المعنوية؛ الفترة الوسيطية المرجحة لالهتالك 

بالنسبة لألصول المعنوية التي ليست عرضة لالهتالك: يجب اإلفصاح عن المبلغ اإلجمالي  .ب
 المسند إلى أي فئة من فئات األصول غير المعنوية الرئيسية.

المرصدة  مبلغ أصول البحث والتطوير المكتسبة والمرصدة في الدورة، وخانة مجموع المبالغ .ت
 في بيان الدخل.

                                                           
1 SFAS 131, Disclosures about Segments of an Enterprise and Related Information, FASB ASC 280-10) 

 
2 FASB ASC 350 
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يجب اإلفصاح عن المعلومات التالية في البيانات المالية أو المالحظات على البيانات المالية  .2

 لكل دورة:

 بالنسبة لألصول المعنوية التي تخضع لالهتالك: .1
  القيمة الدفترية اإلجمالية واالهتالك المتراكم، بالمجموع وحسب فئة األصول المعنوية

 الرئيسية؛
 صاريف االهتالك الكلية للدورة؛م 
 .مصاريف االهتالك الكلية المقدرة لكل سنة من السنوات المالية الخمس الالحقة 

بالنسبة لألصول المعنوية التي ليست عرضة لالهتالك: يجب اإلفصاح عن القيمة الدفترية  .2
 اإلجمالية والقيمة الدفترية لكل فئة من فئات األصول غير المعنوية الرئيسية.

بالنسبة لكل خسارة انخفاض المتعلقة بأصل معنوي محدد، يجب اإلفصاح عن المعلومات  .3
التي تشمل الفترة التي يتم فيها تسجيل خسارة  ،التالية في المالحظات على البيانات المالية

 انخفاض القيمة:
  وصف لألصل المعنوي محل االنخفاض والوقائع والظروف التي أدت إلى انخفاض

 قيمته؛
 خسارة انخفاض القيمة وطريقة تحديد القيمة العادلة؛ مبلغ 
 .خانة مجموع خسائر القيمة في بيان الدخل أو بيان األنشطة 
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 املبحث الثالث: الخصوم طويلة ألاجل

متثل اخلصوم طويلة األجل التضحيات املستقبلية للمنافع االقتصادية ليتم سدادها على مدى أكثر من سنة 
املستحقة، أوراق الدفع، التزامات اإلجيار، التقاعد، والتزامات التعويضات املؤجلة. التقييم واحدة. وتشمل السندات 

السليم للديون طويل األجل هو القيمة احلالية للدفعات املستقبلية باستخدام سعر الفائدة يف السوق، إما املذكور أو 
 الضمين يف الصفقة، يف تاريخ تكبد الديون.

 يري احملاسبية التالية خالل هذا املبحث:سيتم التطرق إىل املعا

 (FASB ASC 835-30 حساب الفائدة وعرض تكلفة إصدار الديون؛ :) 
 (FASB ASC 420-10معاجلة التكاليف املتعلقة بعمليات التنازل؛ :) 

 FASB ASC 405-20)): .إطفاء الديون واإللتزامات 

 هذه العناصر تناقش وفق املطلبني التاليني:

 

  الصكوكالسندات و املطلب ألاول: 

ري من املستثمرين. عادة بك على عددالد ين املستحق ملستثمر واحد دون قصد تقسيم هذا الدين  الصكوكمتثل 
أقل من فرتة استحقاق السندات. وتنتج  الباغسبع سنوات، وهي  من سنة إىل الصكوكما تستغرق فرتة استحقاق 

مثال لكل سند، واليت ميكن أن  $1000السندات أيضا من صفقة واحدة. ولكن، يتم تقسيمها إىل عدة وحدات فرعية، 
اتفاق مكتوب ينص على  منها:والسندات خصائص مشرتكة،  الصكوكتتقاسم  تصدر جملموعة متنوعة من املستثمرين.

اليت جيب الوفاء هبا. يتأثر سعر الفائدة بالعديد من العوامل، مبا يف  عر الفائدة، والعهود التقييديةمبلغ أصل الدين، س
 .باملؤسسةذلك تكلفة األموال، عوامل اخلطر ، والتوقعات التضخمية املرتبطة 

هذا، اإلصدار. عندما حيدث  غالبا ما خيتلف سعر الفائدة املعلن للصكوك أو السندات عن سعر السوق وقت
السوق  فإن القيمة احلالية لدفعات الفائدة واألصل ختتلف عن تاريخ االستحقاق أو القيمة االمسية. إذا جتاوز سعرُ 

 املطلب ألاول: السندات والصكوك

 الديون وإعادة هيكلة الديون  املطلب الثاني: إطفاء
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املعلن، فإن العائدات النقدية تكون أقل من القيمة االمسية للدين، ألن القيمة احلالية جملموع مدفوعات الفائدة  السعر  
ينتج عنها مبلغ أقل من القيمة االمسية. وألن املستثمر نادرا ما يكون على استعداد  واألصل املخفضة إىل القيمة احلالية

 لدفع أكثر من القيمة احلالية، جيب أن تصدر السندات بسعر خمفض.

اخلصم هو الفرق بني سعر اإلصدار )القيمة احلالية( والقيمة االمسية. يتم إطفاء هذا اخلصم على مدى عمر 
 حبيث ميثل املبلغ اإلمجايل للمصاريف العائد على السندات الفعلي. من ،ف الفوائد املعرتف هباالسندات لزيادة مصاري

أخرى، عندما يتجاوز املعدل املعلن سعر السوق، فإن السندات تباع أكثر من القيمة االمسية )بعالوة( لتحقيق  جهة
عندما يتساوى املعدل املعلن وسعر السوق يف املعدل الفعلي لسعر السوق، والتقليل من مصاريف الفوائد اإلمجالية. 

  1و السندات بقيمتها االمسية.أ الصكوكوقت اإلصدار، سوف لن يكون هناك أي خصم أو عالوة، وتباع 

هي شكل شائع من عمليات التبادل يف املعامالت التجارية، سواء للسيولة، املمتلكات، البضائع أو  الصكوك
للحصول على التمويل من اجلهات املاحنة أو  )م.غ.ه.ر(قبل يف بعض األحيان من  الصكوكاخلدمات. وتستخدم 

 لصكوكامعقول. هذه األخرية تستخدم السندات و  بسعر )م.غ.ه.ر(عادة من  الصكوكيشرتون  ، الذيناملستثمرين
ليس من غري  حتمل سعر فائدة معلن، ولكن الصكوكأيضا عند بناء أو شراء مبان أو منشآت جديدة كبرية. معظم 

، اليت الصكوكأو تلك اليت حتمل سعرا غري واقعي، أن يتم تبادهلا. مثل هذه  ،املألوف للصكوك ذات الفائدة الصفرية
هي على املدى الطويل يف الطبيعة، ال تعكس اجلوهر االقتصادي للصفقة مبا أن القيمة االمسية للصك ال متثل القيمة 

تسجيل الصك بالقيمة احلالية سيؤدي إىل سوء تقدير تكلفة األصل أو اخلدمات احلالية للِعوض املتعلق هبا. عدم 
للمشرتي، وكذلك سعر البيع والربح للبائع. يف فرتات الحقة، سيتم حتما حتريف كل من مصاريف الفوائد واإليرادات. 

صيل األموال يف تاريخ حمدد يقرتح فيه أن تكون مجيع التزامات دفع أو حت معيارا )م.م.م.م(أصدر لتصحيح هذا الوضع، 
 2باستثناء ما يلي: ،يف املستقبل ختضع للقيمة احلالية، و إذا لزم األمر، الفائدة احملتسبة

  احلسابات العادية املستحقة الدفع خالل سنة واحدة؛ 

 التسبيقات،  مثل:ضمانات للصفقات ) أو اليت تقدم ،املبالغ اليت سيتم تطبيقها على أسعار شراء السلع أو اخلدمات
 املدفوعات على التقدم يف اإلجناز، الودائع والضمانات احملجوزة(؛

 املعامالت بني املؤسسة األم  والشركات التابعة؛ 

                                                           
16Cit, P2Warren Ruppel, Op.   
230 -FASB ASC 835  
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   حتديده )ضمانات(؛ االلتزامات املستحقة يف تاريخ يف املستقبل متعذر 

 سندات اإليرادية، االلتزامات املعفاة )مثل: ال الصفقات اليت تتأثر فيها أسعار الفائدة بوصفات الوكاالت احلكومية
 من الضرائب، اخل(.

 الصادرة من أجل السيولة  الصكوكأوال: 

، يفرتض أن تكون قيمته احلالية مساوية للعائدات النقدية. سعر الفائدة هو فقط عند إصدار صك جملرد السيولة
املستقبل )أي، ال حيتسب سعر الفائدة(. على ذلك املعدل الذي يعادل العائدات النقدية إىل املبالغ اليت ستدفع يف 

 أن ، حيث ٪4لديه معدل فائدة ضمين بـــ  $،889ملدة ثالث سنوات، والذي يباع بـــ  $1000سبيل املثال، صك بقيمة 
 1عند إطفاء اخلصم. يستخدمملدة ثالث سنوات. وهذا املعدل  ٪4عند  جزايفهو عامل القيمة احلالية ملبلغ  0.889

 ملعامالت غير النقديةاثانيا: 

يفرتض  ؛، يف معاملة قائمة على التنافس احلر، السلع، أو اخلدماتاملمتلكات :عند إصدار صك كعوض مثل
القيمة  (3)السعر املعلن غري معقول؛ أو  (2)مل يذكر أي سعر فائدة؛  (1)أن يكون سعر الفائدة املعلن عادال إال إذا: 

وض أو القيمة السوقية احلالية للصك يف تاريخ الصفقة. عندما ال يعترب سعر الفائدة االمسية للدين ختتلف جوهريا عن العِ 
عادال، جيب تسجيل الصك بالقيمة السوقية العادلة للعقار، السلع، أو اخلدمات املستلمة، أو مببلغ يقارب القيمة 

واضح. وعندما خيتلف هذا املبلغ عن القيمة االمسية للصك، يسجل الفرق كخصم السوقية، أيهما ميكن حتديده بشكل 
 2.أو عالوة

 مثال عن صك تم تبادله بملكية

 7,510$القيمة السوقية العادلة للطابعة هي:  ،"ب")م.غ.ه.ر( ــيبيع مورد جتهيزات مكتبية طابعة ل 

  :10,000يتلقى املورد ورقة دفع دون فائدة ملدة ثالث سنوات، قيمتها االمسية هي.$ 

وض ميكن حتديدها بسهولة، وهي متثل املبلغ الذي يتم به تسجيل يف هذه احلالة، فإن القيمة السوقية العادلة للعِ 
 3تم تسجيل القيد التايل من طرف املؤسسة:يالورقة. 

  7,510  الطابعة

                                                           
1785, pOp. CitDonald E. Kieso et al (2012),   
225-30-FASB ASC 835  
3Profit -for-Richard F. Larkin & Marie DiTommaso, Not789 & , pOp. CitDonald E. Kieso et al (2012),  

GAAP: Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles for Not-for-Profit 
Organizations Op. Cit, p417 
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  2,490  على أوراق الدفعالخصومات 

 10,000  أوراق الدفع 

 .سيتم إطفاء اخلصم ملصاريف الفوائد على مدى فرتة ثالث سنوات باستخدام سعر الفائدة الضمين يف الصفقة

متثل السندات وعدا بدفع مبلغ من املال يف تاريخ استحقاق معني، مضافا إليه أقساط الفائدة الدورية مبعدل 
، املؤسساتستخدم السندات يف املقام األول القرتاض األموال من املستثمرين من اجلمهور العام أو معلن سلفا. وتُ 

مثال حىت يسهل  $1000وذلك عندما يكون املبلغ كبريا جدا ملقرض واحد. يتم تقسيم املبلغ املطلوب إىل وحدات من 
مته االمسية. املبلغ النقدي املتبادل يساوي بيع السندات. يف معظم احلاالت، يتم إصدار السندات بسعر آخر غري قي

جمموع القيمة احلالية للفائدة ودفعات األصل. يتم تسجيل الفرق بني العائدات النقدية والقيمة االمسية كعالوة إذا كانت 
  1العائدات النقدية أكرب، أو كخصم إذا كانت أقل. يتم تسجيل السندات الصادرة بعالوة يف دفرت اليومية كما يلي:

  (لقيمة المحصلةا)   الصندوق

 (الفرق)   عالوة السندات 

 (لقيمة االسميةا)  السندات القابلة للسداد 

طريقة معدل الفائدة السائد هي األسلوب املفضل للمعاجلة احملاسبية لتسجيل اخلصم أو العالوة اليت تنشأ عن 
( إذا كانت النتائج ال فائدة بنسبة ثابتةطريقة ال مثل:أو السندات. ولكن قد تستخدم بعض الطرق األخرى ) الصكوك

ختتلف بشكل جوهري. وفقا لطريقة الفائدة الفعلية أو السائدة، يتم إطفاء اخلصم أو العالوة على مدى عمر الد ين، 
فائدة حيث يؤدي إىل معدل فائدة ثابت عند تطبيقه على املبلغ املستحق يف بداية أي فرتة معينة. لذلك، مصاريف ال

تساوي معدل الفائدة يف السوق يف وقت اإلصدار مضروبا يف هذا املبلغ. الفرق بني مصاريف الفائدة واملبلغ املدفوع 
 ميثل إطفاء اخلصم أو العالوة.

 مثال على تطبيق طريقة الفائدة الفعلية أو السائدة

  10معدل فائدة السوق هو  ؛كل ستة أشهرتدفع  ٪ ، 12 مبعدل فائدة، 10,000، مت إصدار سند، قيمته 2011-01-01يف٪. 

  سوف يظهر جدول اإلطفاء على النحو التالي:
 

 

 مثال عن تطبيق طريقة الفائدة الفعلية أو السائدة: 2-3الجدول رقم 

 ق الدفترية رصيد ع العالوة م الفوائد م المخصوم م الخصم ق.ث الفترة

                                                           
125-30-FASB ASC 835  
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01-01-2011      507.61 10,507.61 (a)  

01-07-2011  600(b)  0.9524 571.44  (c) 525.38   74.62 (d) 432.99(e) 10,507.61 (f) 

01-01-2012 600 0.9070 544.2 521.65 78.35 354.64 10,432.99 

01-07-2012 600 0.8638 518.28 517.73 82.27 272.37 10,354.64 

01-01-2013 600 0.8227 493.62 513.62 86.38 185.99 10,272.37 

01-07-2013 600 0.7835 470.1 509.30 90.70 95.29 10,185.99 

01-01-2014 600 0.7462 447.72 504.71 95.29 -- 10,095.29 

 3600 5.07569 3,045.41 $3,092.39 507.61$  10,000.00 

  

 

 

 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على:
Donald E. Kieso et al (2012), Op. Cit, p790 & Warren Ruppel (2007), Op. Cit, P27 

عندما ال يتزامن تاريخ الفائدة مع هناية السنة، جيب أن يتم إدخال تعديل. ينبغي االعرتاف باحلصة النسبية من 
باستخدام ضمن فرتة اإلطفاء الفوائد املستحقة إىل جانب إطفاء اخلصم أو العالوة. جيب أن يتم إطفاء اخلصم أو العالوة 

 طريقة القسط الثابت.

 تواريخ الفائدة، جيب أن حيسب إطفاء اخلصم أو العالوة للفرتة بني تاريخ البيع وتاريخ إذا مت إصدار السندات بني
الفائدة املقبل. باإلضافة إىل ذلك، فإن املشرتي يدفع مبلغ الفائدة اليت تراكمت منذ تاريخ الفائدة املاضي للبائع سلفا. 

)أو كدائن مبصاريف الفائدة(. يف تاريخ الفائدة املقبل، يتم تسجيل هذه الفائدة من قبل البائع باعتبارها قابلة للسداد 
 حيصل املشرتي على كامل مبلغ الفائدة بغض النظر عن مدة االحتفاظ بالسندات. 

 وإعادة هيكلتها إطفاء الديون املطلب الثاني: 

 إطفاء الديون أوال: 

و اخلصم املتعلق به من قائمة املركز يقصد بإطفاء الديون إبطال يف جوهر الدين الذي يؤدي إىل إزالة االلتزام أ
املايل. يف حتويل األصول املالية، يتم قياس االلتزامات أو املشتقات الناجتة عن التحويل مبدئيا بالقيمة العادلة. يتم إطفاء 

أساس وخالل الفرتة من صايف خسارة أو دخل اخلدمة. وينبغي تقييم ذلك لزيادة االلتزام على  ،اإللتزام مبا يتناسب مع
 القيمة العادلة. 

(a) $10,000.0.74622 +600.5.O7569 =$10,507.61 

(b) 10,000.00 × .06 

(c) 10,507.61 × .05 

(d) 600.00 – 525.38 

(e) 507.61 – 74.62 

(f) 10,507.61 – 74.62 
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وينبغي اإلفصاح عن إبطال الدين الذي مت إطفاؤه حسب قواعد حماسبة إطفاء الديون؛ وذلك باإلفصاح عن 
املبلغ املطفئ يف هناية الدورة ووصف عام للصفقة ما دامت الديون غري مسددة. جيب اإلفصاح عن طبيعة أي قيود على 

 لة للخصوم احملددة.األصول املخصصة لتسديد الدفعات اجملدو 

إذا أصبح املدين مسؤوال عن الدين من الدرجة الثانية، من خالل افرتاض طرف ثالث واإلعفاء من جانب الدائن، 
، الذي يعتمد على احتمال أن الطرف الثالث سوف يدفع، االلتزاميصبح الطرف األصلي ضامنا. جيب االعرتاف ب

 ملضمون يزيد من اخلسائر أو يقلل من املكاسب املعرتف هبا يف اإلطفاء. وقياسه بالقيمة العادلة. مقدار اإللتزام ا

جيب تسجيل الفرق بني صايف القيمة الدفرتية وسعر الشراء كربح أو خسارة. تكون اخلسارة  ،)م.م.م.م(وفقا لـــــ
بد من االعرتاف هبا يف  إذا كان سعر الشراء أكرب من القيمة الدفرتية؛ والربح يف العكس. هذه املكاسب أو اخلسائر ال

الفرتة اليت مت فيها اإلطفاء. جيب إطفاء العالوة أو اخلصم وتكاليف اإلصدار يف تاريخ الشراء، وتسجيلها قبل حتديد 
 حيدث إطفاء الديون يف تاريخ الفائدة، جيب أن يتم تسجيل الفوائد املستحقة املرتاكمة بني ملالربح أو اخلسارة. إذا 

 1ة وتاريخ الشراء.آخر تاريخ للفائد

 مثال حول المعالجة المحاسبية إلطفاء الديون

 تدفع كل ٪ ، 10 مبعدل فائدة،   $98 قيمة امسيةبو ، 200,000$ ، قيمتها سنوات 10ملدة  ، مت إصدار سندات2013-01-01:يف
 ؛$14,000تكاليف اإلصدار هي  ؛ستة أشهر

 قيمة امسية مت إهناؤها؛ $100، لكل $102 السندات بسعرمت إعادة شراء ، 2017-01- 01:بعد أربع سنوات، يف 

 .يتم استخدام طريقة القسط الثابت لإلطفاء ألن النتيجة ال ختتلف ماديا عن طريقة معدل الفائدة السائد 

 :2يتم احتساب الربح أو اخلسارة الناجتة عن إعادة الشراء على النحو التايل 

 

 

 

 

 20,4000  [(100\102)×  200,000سعر إعادة الشراء ]

   :صايف القيمة الدفرتية

  200,000 القيمة االمسية

                                                           
12-40-50-FASB ASC 470  
26Op. Cit, p79Donald E. Kieso et al (2012),   



 مواضيع املحاسبة العامة املطبقة على املؤسسات غير الهادفة للربح الفصل الثالث..................

 

 
196 

 

  (2,400) [(10\6) %2×200,000اخلصم غري املطفأ ]

 189,200 (8,400) [(10\6) 14,000تكاليف اإلصدار غري املطفأة ]

 14,800  اخلسارة عن إعادة الشراء

 السندات )إطفاء الديون( باعتبارها خسارة غري عادية.يتم التعامل مع اخلسائر الناجتة عن إعادة شراء 

 إعادة هيكلة الديون ثانيا: 

ألسباب اقتصادية أو قانونية تنازال للمدين  تعرف إعادة هيكلة الديون املتعثرة باحلاالت اليت مينح فيها الدائن
نوح من قبل الدائن ال يتأهل تلقائيا إلعادة . ومع ذلك، االمتياز املماليت يعاين منها هذا األخري تتعلق بالصعوبات املالية

 1اهليكلة يف أي من احلاالت األربع التالية:

  القيمة العادلة لألصول أو حقوق امللكية املقبولة من طرف الدائن تساوي على األقل االستثمار املسجل يف احلسابات
 القابلة للتحصيل لدى الدائن؛

  للمبالغ  احملولة من قبل املدين للدائن تساوي على األقل القيمة الدفرتيةالقيمة العادلة لألصول أو حقوق امللكية
 املستحقة الدفع؛

 من أجل  ،خيفض الدائن معدل الفائدة الفعلي لتعكس اخنفاضا يف أسعار الفائدة احلالية أو اخنفاضا يف املخاطر
 احلفاظ على هذه العالقة؛

 يعكس أسعار السوق احلالية. بسعر فائدة يصدر املدين، يف مقابل الدين القدمي، دينا جديدا 

التوصل إلى تسوية الدين  (1)يمكن أن تحدث إعادة هيكلة الديون المتعثرة في حالة من الحالتين: 

خفض في سعر الفائدة،  :استمرار الدين مع تعديل للشروط )أي( 2)بأقل من القيمة الدفترية، و

القيمة االسمية، الفائدة المتراكمة المستحقة، أو تمديد تاريخ دفع الفائدة أو القيمة االسمية(. يجب 

فردي ألن الحاالت ليست متساوية  بشكل )م.م.م.ع(على كل من المدين والدائن تطبيق متطلبات 

 *ة الديون المتعثرة.بالضرورة، كما أنه ال يمكن أن يكون كالهما لديه إعادة هيكل

 

 إعادة هيكلة الديون عند المدين .1

                                                           
1 FASB ASC Master Glossary 

 15-40-FASB ASC 310. 60-15 في: فهي الدائنين متطلبات أما-FASB ASC 470للمدينين موجودة في: )م.م.م.ع( متطلبات   * 
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إذا مت تسوية الديون عن طريق تبادل األصول، جيب تسجيل ربح استثنائي يف فرتة نقل األصول بالفرق بني القيمة 
لقيمة إعادة تقييم األصول غري النقدية با (1) وض إلطفاء الدين. وتتم العملية يف خطوتني:الدفرتية للدين ومبلغ العِ 

 حتديد الربح االستثنائي إلعادة اهليكلة. (2)العادلة مع االعرتاف بربح أو خسارة عادية؛ و

 ين املعادِ ين مع تعديل للشروط، فمن الضروري مقارنة جمموع التدفقات النقدية املستقبلية للدّ إذا استمر الدّ 
ا مسبقا. إذا كان املبلغ اإلمجايل للتدفقات النقدية ته )ألصل الّدين والفائدة( مع القيمة الدفرتية املعاد هيكلتههيكل  

ين. ومع ذلك، جيب حساب سعر املستقبلية أكرب من القيمة الدفرتية، ال يتم إجراء أي تعديل على القيمة الدفرتية للدّ 
فائدة جديد جيعل القيمة احلالية جملموع التدفقات النقدية املستقبلية تساوي القيمة الدفرتية احلالية للدين، ويستخدم 
لتحديد مصاريف الفوائد يف الفرتات املستقبلية. جيب أن تستخدم طريقة الفائدة الفعلية حلساب هذه املصاريف. إذا 

فقات النقدية املستقبلية للدين املعاد هيكلته أقل من القيمة الدفرتية احلالية، ينبغي خفض الدين احلايل كان جمموع التد
االعرتاف بربح استثنائي. كما لن يتم إدراج أي مصاريف فوائد يف فرتات الحقة، و إىل مبلغ التدفقات النقدية املستقبلية، 

 أصل الدين. ألنه لن ُيسّدد إالّ 

إعادة اهليكلة تتكون من جزأين: جزء مت تسويته، وجزء مت فيه تعديل املدفوعات؛ يتم احتساب  إذا كانت عملية
 1اجلزء املسّوى أوال مث اجلزء املعدل.

 الديون عند المدين مثال حول المعالجة المحاسبية لتسوية .1

 80,000$ة العادلة: والقيم $70,000بتحويل أرض ذات القيمة الدفرتية:  قامت )م.غ.ه.ر(نفرتض أن املدين هو 
، $90,000يف تسوية كاملة لورقة دفع مستحقة على املؤسسة. املدة املتبقية لورقة الدفع هي مخس سنوات، رصيد األصل: 

 2يتم تسجيل التسوية كالتايل: $.000,10والفائدة املرتاكمة املستحقة: 

  10,000  راضي األ

 10,000  األرباح عن تحويل األصول 

  90,000  أوراق الدفع

  10,000  الفائدة المستحقة

 80,000  راضياأل 

 20,000  األرباخ االستثنائية عن تسوية الديون 

  الديون مع ربح أو خسارة مثال حول المعالجة المحاسبية إلعادة هيكلة .2

                                                           
1810Donald E. Kieso et al (2012), Op. Cit, p  
2Ibid, P813  
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، وأصل الدين إىل:  ٪4 . مت ختفيض سعر الفائدة إىل٪5 لنفرتض أن سعر الفائدة على ورقة الدفع أعاله هو
 1التنازل عن الفائدة املستحقة يف تاريخ إعادة اهليكلة.يتم و  $،500,72

  التدفقات النقدية املستقبلية )بعد إعادة اهليكلة(

 72,500 أصل الدين

 14,500 سنوات[ 5× %4×  72500الفوائد ]

 87,000 إمجايل النقدية املستحقة التحصيل

 100,000 (10,000) (+ الفوائد املرتاكمة90,000) = األصل املبلغ قبل إعادة اهليكلة

  الربح أو اخلسارة املعرتف به

 13,000 ربح استثنائي، فوق العادة

 يجب تسجيل القيود التالية لتعكس بنود االتفاق:

   بداية السنة األولى 

  10,000  الفائدة المستحقة

  3,000  أوراق الدفع

 13,000  العادةربح استثنائي، فوق  

   [5-1]نهاية السنوات 

  2,900  أوراق الدفع

 2,900  النقدية 

   لم تسجل أي مصاريف فوائد في هذه الحالة، 2,900سنوات =  5÷  14,500

   نهاية السنة الخامسة

  72,500  أوراق الدفع

 72,500  النقدية 

 الديون دون ربح أو خسارة مثال حول المعالجة المحاسبية إلعادة هيكلة .3

إىل:   %5كرصيد ألصل الدين، ومت ختفيض سعر الفائدة:   95,000املدين مت ختفيضه إىل:  100,000نفرتض أن مبلغ 
4%. 

 

 

  التدفقات النقدية املستقبلية )بعد إعادة اهليكلة(

 95,000 أصل الدين

 19,000 سنوات[ 5× %4×  95,000الفوائد ]

                                                           
1-for-Richard F. Larkin & Marie DiTommaso (2003), Not815 & Donald E. Kieso et al (2012), Op. Cit, p 

Profit field guide, Op. Cit, P424 
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 000,114 املستحقة التحصيلإمجايل النقدية 

 (000,100) (10,000) (+ الفوائد املرتاكمة90,000) املبلغ قبل إعادة اهليكلة = األصل

 000,14 سنوات 5مصاريف الفوائد أو اإليرادات على مدى 

 من األمثلة السابقة نلخص ما يلي:

بأثر رجعي. ال تحدث تتم محاسبة إعادة هيكلة الديون المتعثرة التي تنطوي على تعديل فقط  -

مالم تتجاوز القيمة الدفترية مجموع  ،نتيجة هذه المعالجة أي تغيير في القيمة الدفترية للدين

 المدفوعات النقدية المستقبلية التي يحددها االتفاق الجديد؛

  بح أو خسارة يف عندما يتجاوز جمموع املدفوعات النقدية املستقبلية القيمة الدفرتية للدين، ال يتم اإلعرتاف بأي ر
القيمة  جيعلوهو املعدل الذي  ،دفاتر املؤسسة املدينة. بدال من ذلك، ينبغي حتديد معدل الفائدة الفعلي اجلديد

يعرتف مبصاريف الفوائد وأصل الدين عند ، و مع القيمة الدفرتية للدينتتساوى احلالية للدفعات النقدية املستقبلية 
 لية.إجراء املدفوعات النقدية املستقب

  إذا كان جمموع املدفوعات النقدية أقل من القيمة الدفرتية للدين، جيب ختفيض هذه األخرية إىل جمموع املدفوعات
 النقدية املستقبلية، ويعترب مبلغ التخفيض رحبا من قبل املدين. 

 إعادة هيكلة الديون عند الدائن .2

املعاجلة احملاسبية إلعادة هيكلة الديون عند الدائن مماثلة لتلك اليت عند املدين، وتنطوي على استالم األصول من 
 انب الدائن. ومع ذلك، تعترب اخلسارة بالنسبة للدائن عادية، يف حني أن الربح للمدين غري عادي.ج

 1جيب مايلي: ألصول احملصلة يف التسوية الكاملةبالنسبة ل

  تسجيل مجيع األصول باستثناء الثابتة بالقيمة العادلة؛يتم 

  تكلفة البيع[؛ -يتم تسجيل األصول الثابتة بــــ: ]القيمة العادلة 

 ( هي خسارة عادية؛ -زيادة املستحقات على القيمة العادلة لألصول احملصلة )تكلفة البيع إذا كانت األصول الثابتة 

  على سيولة.تعاجل األصول كمشرتيات لغرض احلصول  
إذا كان من احملتمل أن الدائن لن يستطيع حتصيل كافة املبالغ )أصل الدين والفائدة( املستحقة بالدرجة احملددة  

 حّصلالتأخري، يف حد ذاته، من قيمة القرض إذا ال خيفض يف اتفاقية القرض، يعترب الدين قرضا منخفض القيمة. 

                                                           
115-40-FASB ASC 310  
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وميكن قياس اخنفاض  ،لك الفوائد املستحقة خالل التأخري باملعدل املتعاقد عليه(الدائن كافة املبالغ املستحقة )مبا يف ذ
 1القرض على أساس القرض بالقرض يف احلاالت التالية:

  القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة باستخدام معدل الفائدة الفعلي للقرض )سعر الفائدة التعاقدي
 ، وصايف تكاليف القروض املؤجلة أو رسوم االستحواذ(؛املعدل للعالوة أو اخلصم

 سعر السوق للقروض الذي ميكن مالحظته؛ 

  القيمة العادلة للضمانات إذا كان القرض خيضع للضمانات. إذا كان احلجز على ممتلكات املدين مرجحا، جيب
 استخدام هذا القياس.

 وتشمل اعتبارات القياس األخرى مايلي: 

 أساس خمفض إذا كانت ستخفض التدفقات النقدية لتسوية القرض؛ تكاليف البيع على 

 :إذا كان معدل الفائدة التعاقدي خيتلف على أساس التغريات يف عامل مستقل ، ميكن للدائن االختيار بني 

 احتساب الفائدة الفعلية على أساس العامل مادام يتغير على مدى مدة القرض، أو؛ .أ
 ثابتة بالمعدل الجاري في تاريخ اإلنخفاض. احتساب الفائدة الفعلية كفائدة .ب

 ينبغي أن تكون تقديرات التدفقات النقدية أفضل تقدير للدائنني على أساس معقول وافرتاضات مدعومة؛ 

  تتطلب التغريات املعتربة اليت حتدث يف قيم القياس إعادة احلساب وتعديل بدل التقييم. ال ينبغي أن يتجاوز صايف
  ؛قرض االستثمارات املسجلةالقيمة الدفرتية لل

 2من جهة أخرى، ينبغي أن يشمل اإلفصاح عن إخنفاض قيمة القرض عند الدائنني مايلي:

 سياسة االعرتاف بدخل الفائدة )مبا يف ذلك كيفية تسجيل املقبوضات النقدية(؛ 

 إعطاء نتائج العمليات لكل فرتة؛ 

 مقدار إيرادات الفوائد المعترف بها؛ .أ
في أصل القرض، والمبلغ  المبلغ المسجل كتخفيض ،من المقبوضات النقدية المبلغ اإلجمالي .ب

 المسجل كفائدة؛
 االستثمار المتوسط المسجل. .ت
 خبسائر االئتمان. االستثمارات املسجلة املصنفة حسب ما إذا كان هناك بدل متعلق 

                                                           
1Idem  
2, p 13.Income Recognition and Disclosures—Accounting by Creditors for Impairment of a LoanSFAS 118,   
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 إلالتزامات الناتجة عن املعالجة البيئيةثالثا: 

بعني االعتبار اإللتزامات احملتملة اليت قد تواجهها بسبب اآلثار البيئية لعملياهتا. أن تأخذ  )م.غ.ه.ر(ينبغي على 
بط عادة بعمليات التصنيع الكيميائي اليت غالبا ما تتعلق باملؤسسات التجارية، ميكن أن تال تر  )م.غ.ه.ر(يف حني أن 

غلها يف نشاط ملوث للبيئة. باإلضافة إىل تنجم بعض اإللتزامات عن اقتناء املؤسسة مثال لقطعة أرض كان مالكها يست
يف ذلك تلك اليت تديرها الكليات واجلامعات واملستشفيات،  ، مبا)م.غ.ه.ر(ذلك، قد تكون مرافق البحوث اليت تديرها 

 *مصادر حمتملة للتلوث مما يؤدي إىل إلتزامات بيئية. ويشمل التوجيه احملاسيب لألحكام التالية:
وتقييم اإللتزام المقدر )المراحل التي يعتقد أنها مهمة للتأكد من وجود ومبلغ معايير استحقاق  .1

 اإللتزام( وهي:

  التحقق من كون مؤسسة ما مسؤولة عن اإللتزام احلاصل؛ 
 تلقي أمر إداري من جانب واحد؛ 

 املشاركة كطرف حيتمل أن يكون مسؤوال يف التحقيق حول اإللتزام أو دراسة اجلدوى؛ 

 اإلصالح من خالل التشغيل والصيانة، مبا يف ذلك املراقبة ما بعد اإلصالح. تصميم عملية 

 يتأثر مقدار اإللتزام الحاصل بما يلي:  .2

 حصة المؤسسة من المسؤولية التي تقع على الموقع المحدد؛ -
 حصتها من المبالغ المتعلقة بالموقع التي لن تدفع من قبل أي طرف مسؤول آخر. -
 تضمينها في االلتزامات المستحقة هي:التكاليف التي يتم  .3

  التكاليف اإلضافية املباشرة لعملية اإلصالح نفسها؛ 

 .تكاليف التعويضات واملزايا للموظفني املعنيني بشكل مباشر بعملية اإلصالح 

 التكاليف المباشرة اإلضافية تشمل العناصر التالية: .4
 ة بعملية اإلصالح؛الرسوم املدفوعة للمؤسسات اخلارجية مقابل أشغال متعلق 

 التكاليف املتعلقة باستكمال التحقيق أو دراسة جدوى اإلصالح؛ 

 الرسوم املدفوعة ملكاتب االستشارات والشركات اهلندسية للتحقيقات حول املوقع ووضع خطط العمل؛ 

 تكلفة اآلالت واملعدات املخصصة لعملية اإلصالح اليت ليس هلا استخدام بديل؛ 

 يانة، مبا يف ذلك التكاليف ما بعد اإلصالح املطلوبة مبوجب خطة العمل. تكاليف التشغيل والص 

                                                           

 FASB ASC 410-30 تحت مفهوم العناصر الطارئة وهي مفصلة في المعيار:تندرج هذه اإللتزامات البيئية  * 
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ينبغي أن ينعكس أي مبلغ مسرتجع معرتف و ال ميكن إجراء مقاصة بني املبالغ املسرتدة احملتملة واإللتزام املقدر؛ 
 املسرتدة فقط. ية املستقبلبه كأصل بالقيمة العادلة، مما يعين أنه سوف يتم تسجيل القيمة احلالية للمبالغ 
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 املبحث الرابع: عمليات الاندماج والاستحواذ

ولكن مهما كان شكلها سيتم اعتبارها إما عمليات شراء )يشار  ،قد تتخذ اجملمعات عددا من األشكال القانونية
إليها باسم "االستحواذ"( أو جتميع مصاحل )يشار إليها باسم "االندماج"(. يف هذا اجلزء من البحث، حناول تقدمي 

واحد. كما  بعض النظريات واملتطلبات األساسية ملعاجلة اجلمع بني العمليات جملموعة من املؤسسات اجملمعة يف كيان
 حمل الرتكيز يف هذا البحث. )م.غ.ه.ر(فيها سنعرض معلومات عن شروط ومتطلبات اجملمعات،  مبا 

 

 )م.غ.ه.ر(لـملجمعات امحاسبة املطلب ألاول: 

، لتقدمي التوجيه الذي طال انتظاره هلذه املعامالت املتعلقة بــــ 164البيان رقم:  )م.م.م.م(، أصدر 2009يف أفريل 
ومت  ،164أخذ هذا البيان مكونات البيان رقم: .  ASU 2010-07البيان:  )م.م.م.م(أصدر  ،2010ويف جانفي  *.)م.غ.ه.ر(

 * *.ASC 958 FASB-805 :بـ )م.م.م.م( حتتدجمها يف قاعدة البيانات اخلاصة 

عملية اندماج أو استحواذ. تحديد أوال ما إذا كانت عملية التجميع عبارة عن ب )م.غ.ه.ر( 164يلزم البيان رقم: 
بالنسة لالندماج، تستخدم طريقة الرتحيل، وهي تشبه أسلوب جتميع املصاحل. أما عمليات االستحواذ، فيتم فيها 

 .الرحبية التجارية املؤسساتاستخدام طريقة الشراء، وهي مماثلة لتلك املستخدمة من قبل 

مازالت )م.غ.ه.ر( تستخدم طريقة جتميع مثة حاجة إىل توجيهات وقوانني تنظم هذا اجملال ألنه حىت اآلن، 
املصاحل حملاسبة اندماج مؤسستني اثنتني. هذا األسلوب يعتدم أساسا على إضافة القيم الدفرتية لألصول واخلصوم 

مع. اآلن، وبعد أن أقصى )م.م.م.م( هذه الطريقة من املسجلة من املؤسستني معا للوصول إىل البيانات املالية للمج
من جهة أخرى، ال يبدو أن طريقة الشراء مناسبة  االستخدام ، هناك فراغ يف التوجيه احملاسيب جملموعات )م.غ.ه.ر(.

                                                           
* Not-for-Profit Organizations: Mergers and Acquisitions (SFAS 164) 

Profit Entities: Mergers and Acquisitions)-for-Topic 958 Not—for Profit Entities-(Not 805-FASB ASC 958 * * 

 

 

 املطلب ألاول: محاسبة املجمعات لـ)م.غ.ه.ر(

 املطلب الثاني: قضايا أخرى ذات صلة
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 حتويل مبالغ نقدية أو أوراق مالية من حملاسبة اجملمعات من )م.غ.ه.ر(، ألن هذه املعامالت عادة ال تنطوي على
 شأهنا أن توفر قيمة عادلة للمؤسسات املكتس بة يف عمليات االندماج.

 164أوال: محاسبة املجمعات قبل اعتماد املعيار: 

. 164قبل اعتماد املعيار رقم:  )م.غ.ه.ر(سارية املفعول بالنسبة لـ يصف هذا القسم قواعد احملاسبة اجملمعات 
ملية التجميع بينهما أن اهلدف من وراء ذلك هو احلفاظ على عندما تشرتي مؤسسة ما مؤسسة أخرى، يفرتض يف ع

 مصاحل امللكية لكافة أصحاب هذه املؤسسات قبل عملية االندماج أو االستحواذ.

عندما يتم حماسبة اجملمعات على أساس طريقة الشراء، يتم تسجيل األصول واخلصوم املكتسبة بالقيمة العادلة. 
ميثل شهرة  (أو العجز) غري سعر الشراء اإلمجايل، فإن الفائض ،افية من مبلغ آخرإذا كانت هذه األصول واخلصوم ص

احملل للمؤسسة املشرتاة. تظهر شهرة احملل يف سياق عمليات االندماج حسب طريقة الشراء فقط، ألنه يف طريقة 
 التجميع، ُتسجل األصول واخلصوم بالقيمة الدفرتية قبل االندماج. 

ما يف مؤسسة أخرى، أو عندما يتم توحيد املؤسستني معا يف كيان ثالث جديد، يتم  عندما يتم دمج مؤسسة
تسجيل مجيع األصول واخلصوم مباشرة على دفاتر املؤسسة اجلديدة، ويتم التعامل مع هذه الصفقة إما بطريقة التجميع 

العادية للكيان املكتسب، لن يتم أو الشراء. ومع ذلك، عندما حتصل املؤسسة املستحوذة على أغلبية )أو كل( األسهم 
 بتحضري )م.م.م.ع(، تلزم تسجيل األصول واخلصوم للمؤسسة املكتسبة على دفاتر املؤسسة املستحوذة. يف هذه احلالة

 البيانات املالية املوحدة، واستخدام إما طريقة التجميع أو الشراء حسب الظروف.

 1البيانات املالية املوحدة هي كما يلي:القضايا احملاسبية الرئيسية للمجمعات وإعداد 

 األساس احملاسيب السليم لألصول واخلصوم للمؤسسات اجملمعة؛ 

 سواء بطريقة جتميع املصاحل أو الشراء؛ ،قرار اختيار الطريقة املناسبة للمعاجلة احملاسبية للمجمع 

  اجملمع. إقصاء األرصدة واملعامالت بني املؤسسات اجملمعة يف إعداد بيانات الكيان 

                                                           
1226(2007), Op. Cit, P Warren Ruppel  
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 164طبقا للمعيار: عمليات الاندماج والاستحواذ ثانيا: 

تنطبق على املعامالت أو األحداث األخرى اليت ينطبق  164متطلبات معايري احملاسبة الصادرة عن البيان رقم: 
 1عليها تعريف االندماج أو االستحواذ، واليت يتم توفريها على النحو التايل:

  عن السيطرة على تلك  )م.غ.ه.ر(من ملة يتم فيها ختلي جمالس إدارة اثنني أو أكثر معا هو )م.غ.ه.ر(اندماج
املؤسسات خللق مؤسسة جديدة موحدة غري هادفة للربح. التنازل أو التخلي عن السيطرة يتطلب أن املؤسسات 

  ؛املندجمة ال حتتفظ بالسيطرة املشرتكة يف الكيان اجلديد

  م.غ.ه.ر(معاملة يتم فيها فرض السيطرة على واحدة أو أكثر من أنشطة  هو .ر()م.غ.هلـــ االستحواذ بالنسبة( ،
 وتعرتف بأصول وخصوم هذه الشركات يف بياناهتا املالية.

 :164وتستثنى العمليات التالية على وجه التحديد من نطاق البيان رقم: 
 تشكيل مشروع مشرتك؛ 

  عمل أو نشاط غري رحبي؛شراء أصل أو جمموعة من األصول اليت ال تشكل أي 

  حتت السيطرة املشرتكة؛ )م.غ.ه.ر(بني تكوين اجملمعات 

  ولكن ال يتم توحيد حسابات هذه األخرية.  ،)م.غ.ه.ر(املعامالت اليت يتم فيها السيطرة على 
 محاسبة عمليات االندماج .1

هذه الطريقة اجلمع بني  جيب أن يطبق الكيان الذي ينتج عن عملية االندماج طريقة ترحيل احلسابات. تتطلب
األصول واخلصوم للمؤسسات املدجمة اعتبارا من تاريخ االندماج، مع بعض التعديالت اليت مت وصفها أدناه على النحو 

 2التايل:

  ؛)م.م.م.ع(طرف ال ينبغي أن يعرتف الكيان اجلديد بأي أصول أو خصوم إضافية مل تطلب من 
  املالية، جيب على  بياناهتايف  اجملمعة باستخدام أساليب حماسبية خمتلفةإذا مت قياس األصول من قبل املؤسسات

 املؤسسة املوحدة ضبط وتعديل تلك املبالغ لتعكس أسلوبا متناسقا؛
 خصومها وصايف األصول اعتبارا  ،أصوهلا جيب على املؤسسة املوحدة القضاء على آثار أي معامالت داخلية على

 من تاريخ االندماج؛
                                                           

1for Profit Entities: Mergers and Acquisitions)-805 (Not-FASB ASC 958  
 
2Interpretation and Application of Generally : Profit GAAP-for-NotRichard F. Larkin & Marie DiTommaso,  

Accepted Accounting Principles for Not-for-Profit Organizations, Op. Cit, p367 
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 بدأ فرتة التقرير األوىل للمؤسسة املوحدة بتاريخ االندماج. كما جيب تضمني جمموع األصول واخلصوم ينبغي أن ت
 اعتبارا من بداية الفرتة املشمولة بالتقرير األويل. ،وصايف األصول من املؤسسات املندجمة

 

 

 محاسبة عمليات االستحواذ  .2

تعقيدا من تلك املتعلقة بعمليات االندماج. باإلضافة أكثر  )م.غ.ه.ر(تبدو احملاسبة عن عمليات االستحواذ يف 
منظمة خمتلفة جذريا عنها يف بيئة املؤسسات  )م.غ.ه.ر(يف بيئة إىل ذلك، ميكن أن تكون عمليات االستحواذ 

على أخرى  )م.غ.ه.ر(التجارية. على سبيل املثال، ال تتم عمليات تبادل النقدية واألوراق املاليةكثريا  يف استحواذ 
 .)م.غ.ه.ر(بيئة يساعد تطبيق طريقة الشراء يف  164مثلها. التوجيهات اإلضافية املنصوص عليها يف معيار احملاسبة رقم: 

 الضرورية يف تطبيق طريقة الشراء: وفيما يلي اخلطوات

 تحديد المستحوذ .أ

 1الضرورية لتحديد املستحوذ كما يلي: على الشروط 164ينص البيان رقم: 

 لتزامات املستحوذ عليها؛االوتتحمل  ،حوذ عادة هو املؤسسة اليت حتول األصول إليهااملست 

 ( مثلاملستحوذ عادة هو املؤسسة اليت يكون حجمها النسيب )األصول واإليرادات، أو التغري يف صايف األصول :
 بشكل ملحوظ أكرب من املؤسسة أو املؤسسات األخرى يف اجملمع؛

 اجملمعة باملهمة واالسم القانوين للمؤسسة املستحوذة؛ غالبا ما حتتفظ املؤسسة 

  يف عمليات االستحواذ اليت تنطوي على أكثر من مؤسستني، حتديد املستحوذ يشمل النظر يف أي من املؤسسات
 ، فضال عن احلجم النسيب للمؤسسات اجملمعة.أوال يف هذه الصفقة تشرع

 تحديد تاريخ االستحواذ  .ب
املؤسسة املستحوذ  يفتاريخ االستحواذ هو التاريخ الذي حتصل فيه املؤسسة املستحوذة على نفوذ وسيطرة واسعة 

تاريخ انتقال أي اعتبار أو التاريخ الذي تصبح فيه املؤسسة املستحوذة العضو الوحيد هذا ومن املرجح أن يكون  ؛عليها
على فرتة احلصول على السيطرة، والذي قد يكون تاريخ هناية دورة  164يف املؤسسة املستحوذ عليها. يركز البيان رقم: 

2حمددة، ولكن ميكن أيضا احلصول عليها قبل تاريخ اخلتام، اعتمادا على وقائع وظروف الصفقة.
  

 قياس األصول المكتسبة والخصوم المتحملة .ت

                                                           
12Paul A. Copley (2011), Op. Cit, P32  
2Idem  
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اعتبارا من تاريخ االستحواذ، تعرتف املؤسسة املستحوذة باحلصول على األصول املستحوذ عليها واخلصوم 
املتحملة، وأي مصلحة غري مسيطر عليها يف املؤسسة املستحوذ عليها، ويتم قياس هذه العناصر بالقيمة العادلة. يف 

يد األصول املستحوذ عليها واخلصوم املتحملة الواجب توجيهات خاصة متعلقة بتحد 164هذا اإلطار، يوفر البيان رقم: 
 1ما يلي: ، واليت تشملاالعرتاف هبا يف عمليات االستحواذ

 عقود اإلجيار؛ 

 احلقوق املعاد شراؤها؛ 

 قوائم العمالء واجلهات املاحنة؛، عقود العمالء والعالقات ،القوى العاملة اجملمعة 

 ألصول املعنوية املتعلقة بالتسويق؛العالمات واألمساء التجارية، وغريها من ا 

 الطلبيات املرتاكمة؛ 

 اتفاقيات األصول املعنوية على أساس العقد )الرتاخيص، حقوق البث، اتفاقيات االمتياز، اخل(؛  

 .التحصيالت* 

على بعض االستثناءات ملبادئ االعرتاف والقياس املوضحة أعاله، نوردها  164من جهة أخرى، ينص البيان رقم: 
 2ا يلي:فيم

 :ال ينبغي على المؤسسة المستحوذة أن تعترف بالعالقات مع  العالقات مع الجهات المانحة
 الجهات المانحة المكتسبة كأصل معنوي بشكل منفصل عن شهرة المحل؛

 فإنه ال المقتنيات: إذا كانت المؤسسة المستحوذة تتبع سياسة عدم رسملة المقتنيات المجمعة ،
االعتراف بتكلفة العناصر  )أ(. بدال من ذلك، ينبغي عليها: مقتياتهاينبغي عليها إضافتها إلى 

عدم  )ب(المجمعة على أنها انخفاض في صافي األصول، وتسرب نقدي ألنشطة االستثمار؛ 
االعتراف بالقيمة العادلة للعناصر المجمعة المساهم بها إما بوصفها أصوال أو إيرادات 

 مساهمة؛
   ال ينبغي االعتراف بها إال إذا تم استيفاء الشروط بشكل كبير اعتبارا نح المشروطةوعود الم :

 من تاريخ االستحواذ.
 :القيمة العادلة لألصول أو الخصوم الناجمة عن الطوارئ، فينبغي  أمكن تحديدإذا  المؤونات

االعتراف بها بهذه القيمة. إذا لم يمكن تحديدها، فينبغي االعتراف باألصول أو الخصوم إذا 
من المحتمل أن األصول كانت موجودة، أو أن الخصوم تم تحملها في تاريخ  )أ( تحقق:

 ول أو الخصوم؛يمكن تقدير قيمة األص )ب(االستحواذ. 
                                                           

1, P36Ibid 9 

الرسوم المتفق من التي تم جمعها  الماليةلغ امباللوصف  في الجامعات والمستشفياتفي مجال المحاسبة عادة مصطلح يستخدم  * 
 . )م.غ.ه.ر(وقد تكون مبالغ التبرعات المالية المجمعة في  .مقابل الخدمة المقدمة عليها

2373-Op. Cit, 371 Profit field guide,-for-Richard F. Larkin & Marie DiTommaso (2003), Not  
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 ينبغي تقييم األصول المحتفظ بها لغرض البيع )أو األصول المحتفظ بها لغرض البيع :

 * *المجموعة الجاري التنازل عنها( بالقيمة العادلة بعد طرح تكاليف البيع.
 تقاس هذه الحقوق على أساس المدة التعاقدية المتبقية للعقد ذي الصلة الحقوق المعاد شراؤها :

 النظر عن مدى تأثير التجديدات المحتملة في تحديد القيمة العادلة.بغض 
 االعتراف وقياس شهرة المحل المكتسبة أو المساهمات المحصلة: .ث

 يكن من املتوقع أن تكون عمليات املؤسسة املستحوذ عليها مدعومة يف ملعلى أنه، ما  164ينص البيان رقم: 
االستثمارات، فإنه جيب على املؤسسة املستحوذة االعرتاف بشهرة احملل الغالب عن طريق التربعات والعائدات على 

 كما هو موضح أدناه:  (2)و ( 1)بدءا من تاريخ االستحواذ مقاسة بالفرق املوجب بني : 

 إجمالي ما يلي:( 1)
 الِعو ض املنقول املقاس بالقيمة العادلة يف تاريخ االستحواذ )املبني أدناه(؛ 

  مصلحة غري مسيطر عليها يف املؤسسة املستحوذ عليها؛القيمة العادلة ألي 

  يف عمليات االستحواذ اليت تتم على مراحل، القيمة العادلة حلقوق امللكية للمؤسسة املستحوذة يف املؤسسة املستحوذ
  تاريخ الشراء.يفعليها 

 صافي مبالغ األصول المكتسبة والخصوم المتحملة في تاريخ الشراء. (2) 

يتم نقل أي عوض )وليس هناك أي  ، ال)م.غ.ه.ر( االستحواذ فيبعض عمليات في مالحظة: 
حقوق ملكية في السابق أو مصالح غير مسيطر عليها(. في هذه الحالة، فإن قياس شهرة المحل 

 (2)يمثل مقدار زيادة في الخصوم المتحملة على األصول المكتسبة. في بعض الحاالت، المبلغ 
. في هذه الحالة، يجب على المؤسسة المستحوذة التعامل مع الفائض (1)أعاله سيتجاوز المبلغ 

اعتبارا من تاريخ االستحواذ. بهذا تمت معاملة االستحواذ  ،كرصيد منفصل في بيان أنشطتها
كمساهمة محصلة. في جوهرها، فإن المؤسسة المستحوذة تكسب أكثر في صافي أصولها مما 

  1مة.تتخلى عنه كعوض، ويعتبر الفرق مساه
 ذات صلةاملطلب الثاني: قضايا أخرى 

 وض املنقول الع  أوال: 

 164تضمنت عملية حساب مبلغ شهرة احملل أعاله العنصر املشار إليه بـــ:" العوض املنقول". يوفر البيان رقم: 
توجيهات حمددة تشرح كيفية التوصل إىل هذا العنصر. على وجه التحديد، ينبغي قياس العوض املنقول يف االستحواذ 

                                                           
 SFAS 144 (ASC 360-(10لغرض البيع ببيان منفصل وهو:  بها المحتفظ خص األصول (م.م.م)م. تجدر اإلشارة إلى أن * *
 
1bid, P374I  
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واليت حتتسب كمجموع القيمة العادلة يف تاريخ الشراء لألصول املكتسبة وااللتزامات املتحملة من طرف  ،بالقيمة العادلة
ضا للمالك السابق للمؤسسة املكت س بة. من أمثلة األشكال احملتملة املؤسسة املستحوذة. قد تنقل هذه األخرية عو 

 1للعوض، جند النقدية واألصول األخرى، األعمال التجارية أو النشاطات غري الرحبية للمؤسسة املستحوذة.

من جهة أخرى، يف حالة نقل املؤسسة املستحوذة األصول املكتسبة إىل طرف ثالث كشرط يف عملية االستحواذ، 
ة سيطرهتا على تلك األصول. جيب إال إذا أبقت املؤسسة املستحوذِ  ،ةجيب اعتبار ذلك عوضا منقوال للمؤسسة املكتسب  

حينها قياس هذه األخرية بالقيمة الدفرتية مباشرة قبل تاريخ االستحقاق، وال ميكن االعرتاف بأي أرباح أو خسائر يف 
 2لي:بيان األنشطة. من األمثلة على ذلك نذكر ما ي

 أو إىل طرف آخر يتم التحكم فيه من قبل  ،يتم نقل األصول إىل املؤسسة املكتسبة بدال من مالكها السابقني
القدرة على إلغاء النقل أو توجيه استخدام  املؤسسة املستحوذة. حبكم سيطرهتا على املتلقي، املؤسسة املستحوذة لديها

 إحدى الشركات التابعة؛ األصول لنفسها أو

 ألصول هو قابل لإللغاء، السداد، أو االسرتداد؛نقل ا 

 ،ة،ة، املؤسسة املستحوذِ أو ملصلحة، املؤسسة املكتسب   يتم نقل األصول مع النص على أن يتم استخدامها بالنيابة عن 

  املؤسسة املوحدة، أو الشركات التابعة هلا.

 فترة القياسثانيا: 

ن كاملة قبل هناية السنة املالية اليت حدثت فيها. يف هذه احلالة،  احملاسبة األولية لعملية االستحواذ قد ال تكو 
جيب على املؤسسة املستحوذة تقرير مبالغ مؤقتة لعناصر عملية االستحواذ. خالل ما يعرف باسم "فرتة القياس"، ينبغي 

لتعكس املعلومات اجلديدة اليت مت احلصول عليها عن الوقائع  ،على املؤسسة املستحوذة ضبط املبالغ املؤقتة بأثر رجعي
من تاريخ االستحواذ. جيب على املؤسسة املستحوذة أيضا االعرتاف باألصول أو ابتداء والظروف اليت كانت موجودة 

 اخلصوم اإلضافية الناجتة عن احلصول على معلومات جديدة عن الوقائع والظروف اليت كانت موجودة من تاريخ
االستحواذ. تنتهي فرتة القياس حاملا يتلقى املستحوذ املعلومات الكاملة عن الوقائع والظروف اليت كانت موجودة اعتبارا 
من تاريخ االستحواذ، أو أن يتأكد من أنه لن يتحصل على أي معلومات إضافية. ومع ذلك، فإن فرتة القياس جيب 

 3أال تتجاوز سنة واحدة من تاريخ االستحواذ.

                                                           
1805, Op. Cit, P10-FASB ASC 958  
2Ibid, P14  
3Ibid, P18  
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 شهرة املحل املعترف بها سابقاالثا: ث

 164يف الغالب على املسامهات والعوائد على االستثمارات هي ملزمة من قبل البيان رقم:  املعتمدة )م.غ.ه.ر(

بشطب أو ترصيد شهرة احملل احملققة من قبل عن طريق مصاريف منفصلة يف بيان األنشطة، وهذا من أجل تغيري الطريقة 
فيجب أن تتبع  ،لك املؤسسات غري املعتمدة يف الغالب على املسامهات والعوائد على االستثماراتاحملاسبية. أما ت

 ( حملاسبة شهرة احملل.FASB ASC 350) 142إرشادات املعيار رقم: 

 إلافصاح عن الاندماجرابعا:

 1نها:جيب على املؤسسة اجملمعة اإلفصاح عن املعلومات التالية عن عملية االندماج اليت نتجت ع
 الفرعية المكونة لها؛ المؤسساتاسم ووصف كل  .1
 تاريخ االندماج؛ .2
 ؛األسباب األساسية لالندماج .3
 بالنسبة لكل مؤسسة فرعية: .4

. المبالغ المعترف بها اعتبارا من تاريخ االندماج لكل فئة رئيسية من األصول والخصوم أ
 واألصول الصافية؛

الوعود المشروطة المستحقة أو التحصيالت( أو  مثل:أي أصول معتبرة ) . طبيعة ومبالغب
 الوعود المشروطة مستحقة الدفع(؛  مثل:الخصوم )

 طبيعة ومقدار أي تعديالت معتبرة لتوحيد السياسات المحاسبية الفردية للمؤسسات المندمجة؛  .5
 إذا كانت المؤسسة الجديدة مؤسسة عمومية، يجب توفير المعلومات الشكلية التالية: .6

الة عدم حدوث االندماج في بداية التقارير السنوية للدورة، يجب اإلفصح عن . في حأ
 المعلومات التالية:

 اإليرادات؛ 

 مؤشر األداء بالنسبة للمؤسسة اخلاضعة ملؤشر الرعاية الصحية؛ 

 .التغريات يف صايف األصول غري املقيدة، املقيدة مؤقتا، واملقيدة بشكل دائم 

ة تعرض المعلومات المالية المقارنة في فترة النشرة السنوية إذا كانت المؤسسة الجديد .ب
للسنة الالحقة لحدوث االندماج، يجب يجب توفير المعلومات الشكلية التكميلية كما لو أن 

 تاريخ االندماج كان في بداية فترة إعداد التقارير السنوية السابقة.
الفقرة الفرعية غير عملي، يجب على إذا كان اإلفصاح عن أي من المعلومات التي تتطلبها هذه 

 المؤسسة أن تفصح عن هذه الحقيقة وتفسر السبب في كونه غير عملي.

                                                           
120Ibid, P  
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 إلافصاح عن الاستحواذخامسا: 

على اإلفصاح عن المعلومات التي تسمح لمستخدمي  المؤسسة المستحوذة )م.م.م.م(يلزم 
 1بياناتها المالية بتقييم طبيعة واألثر المالي لالستحواذ الذي يحدث في:

 خالل الدورة الحالية، أو؛ -

 بعد تاريخ إعداد التقارير، ولكن قبل إصدار البيانات المالية أو إتاحتها لالستخدام. -
ؤسسة المستحوذة اإلفصاح عن المعلومات التالية المتعلقة الستوفاء هذه المتطلبات، ينبغي على الم

 *بأي استحواذ يحدث في فترة إعداد التقارير:

 اسم ووصف المؤسسة المستحوذ عليها؛ .1
 تاريخ االستحواذ؛ .2
 مثل أدوات حقوق التصويت؛المكتسبة  نسبة حقوق الملكية .3
المؤسسة المستحوذ ذ على األسباب الرئيسية لالستحواذ، ووصف كيفية سيطرة المستحو   .4

 عليها؛
الوصف النوعي للعوامل، مثل التعاون المتوقع من الجمع بين عمليات المؤسسة المستحوذ  .5

عليها والمستحوذة، واألصول المعنوية التي ال يمكن االعتراف بها بشكل منفصل، أو عوامل 
 أخرى، مثل عدم االعتراف بالتحصيالت؛

وض المنقول الكلي، إن وجد، والقيمة العادلة في القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ لم .6 بلغ الع 
 وض؛كل فئة رئيسية من هذا الع   تاريخ االستحواذ من

بالنسبة للمبالغ المستحقة المكتسبة، فيجب اإلفصاح عن: قيمتها العادلة، إجمالي المبالغ  .7
 التعاقدية المستحقة وأحسن تقدير للتدفقات النقدية التي ال يتوقع تحصيلها؛

النسبة لألصول والخصوم الناجمة عن الحاالت الطارئة المعترف بها تاريخ االستحواذ: ب .8
 المبالغ المعترف بها في تاريخ االقتناء وأسلوب القياس المطبق وطبيعة هذه الحاالت؛ 

بالنسبة للمعامالت المعترف بها بشكل منفصل عن األصول المكتسبة والخصوم المتحملة،  .9
 وطريقة معالجتها محاسبيا. فينبغي وصف كل معاملة

 

 

 

 

 

                                                           
125-Ibid, P21  

سبق اإلشارة بالتفصيل لإلفصاحات الضرورية عن: األصول المكتسبة والخصوم المتحملة، شهرة المحل، العالقات مع الجهات  * 
المشروطة، المؤونات، األصول المحتفظ بها بغرض البيع والحقوق المعاد المانحة، التحصيالت والمساهمات، وعود ال منح غير 

 شراؤها؛ لذلك سوف نستثنيها في هذا الجزء.
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املحاسبة عن عقود إلايجاراملبحث الخامس:   

 سبل املؤسسات عن من حبث العديد يف السنوات األخرية بسبب بشكل كبري ومنت اإلجيار تطورت معامالت
 املكتبية، باملعدات اخلاصة اإلجيارات من هذه املعامالت جند:. هبا اخلاصة الثابتة األصول اإلضافات يف لتمويل جديدة

 هلذه توفر اإلجيارات بالنسبة لــ )م.غ.ه.ر(،. اهلاتف وشبكات التصوير وآالت الشخصية الكمبيوتر أجهزة ذلك يف مبا
 يتم فيها اليت الفرتة مدى على املعدات تكلفة توزع حيث أكرب، بسهولةاألصول  لتمويل اقتناء وسيلة العناصر

 عن جوهرها يف ختتلف الرأمسالية ال اإلجيار لعقود احلالية القيمة حلساب الفصل هذا يف الواردة املفاهيم. استخدامها
 يتضمن .الطويل املدى على للرهون العقارية احلالية القيمة )م.غ.ه.ر( حلساب قبل من استخدامها ميكن اليت تلك
 على يوافق األصل، ميلك الذي املؤجر،. تأجريها سيتم اليت واألصول واملستأجر، املؤجر األقل: على طرفني اإلجيار عقد

 عقود )م.غ.ه.ر( يف تدخل. دورية إجيار دفعات مقابل يف الوقت من حمددة لفرتة باستخدامه للمستأجر السماح
 أقل هي املباشر التمويلي اإلجيار وعقود املبيعات نوع من اإلجيار عقود. التجارية املؤسسات طريقة بنفس اإلجيارات

"حماسبة  13باالعتماد على املعيار:  املعامالت من األنواع هذه أساسيات ولكن سيتم التطرق إىل يف )م.غ.ه.ر(، شيوعا
 (FASB ASC 840): معامالت اإلجيار"، واملندرج حتت

 

 ألاساسية والقواعد املفاهيماملطلب ألاول: 

 ألاساسية املصطلحات تعريفاتأوال: 

 1:التالية نعرف بعض املصطلحات الضرورية سوف ،اإلجيار عقود حاسبةمب واإلملام فهمال من أجل

 األرض)لمعدات، أو ا اآلالت، الممتلكات، استخدام في الحق نقل : اتفاقLeaseاإليجار  عقد -
 .الزمن من معينة لمدة عادة( كليهما أو لالهتالك القابلة األصول أو

                                                           
1Laurence Scot (2010), Cit, P178 & Warren Ruppel, Op. Cit, P1308 & p. Donald E. Kieso et al (2012), O 

Op. Cit, p168 

 املطلب ألاول: املفاهيم والقواعد ألاساسية

 املطلب الثاني: املعالجة املحاسبية لعقود إلايجار
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 المؤجر شراء األصل خيار للمستأجر يمنح حكم :Bargain purchase option صفقة شراء خيار -

 تاريخ في لألصل المتوقعة العادلة القيمة بشكل كاف  من أقل اإليجار، دفعات باستثناء بمبلغ،

 تفعيل الخيار.
 اإليجار لتجديد عقد الخيار للمستأجر يمنح حكم :Bargain renewal option صفقة خيار تجديد -

 .تفعيل الخيار تاريخ في األصل الستئجار المتوقعة العادلة القيمة من أقل إيجار بدفعات
 أو الزيادة تمثل التي يجاراتإلاهي  :Contingent rentals أو الطارئة المحتملة اإليجارات -

 ومع. عليها تستند التي العوامل في التغيرات عن تنجم اإليجار التي دفوعاتم في النقصان
األصل  اقتناء أو بناء تكلفة في العابرة الزيادات بسبب التغييرات استبعاد ينبغي ذلك،

 مؤشر مثل ،موجود معدل أو مؤشر على ستندت يتال اإليجار اتدفعتعتبر طارئًة . المستأجر
ف أوسعر فائدة مميز  أو المستهلك أسعار يل يت   .ض 

 المدة :Estimated economic life of leased propertyالمؤجر  لألصل االقتصادي المقدر العمر  -
 صيانة مع اقتصاديا لالستعمال صالحا يكون فيها األصل أن المتوقع من التي ،المتبقية المقدرة
 العادي، التدهور التغييرات التكنولوجية، مثل بعوامل االقتصادي يمكن تحديد العمر. عادية

 . واالستخدام
هي  :Estimated residual value of leased propertyالمؤجر  لألصل المقدرة المتبقية القيمة -

 .اإليجار مدة نهاية في المؤجر لألصل المقدرة العادلة القيمة
 والضرائب والصيانة التأمين مثل التكاليف هي تلك :Executory costsالتنفيذية  التكاليف -

 . المستأجر أو المؤجر طرف من المسددة سواء ،المؤجرة األصول على المترتبة
مقابل  المستأجرالمطلوب دفعها من  : الدفعاتMinimum lease paymentsالدنيا  اإليجار دفعات -

 والتزام يجارات الطارئةلإل المقدمة الضماناتويستثنى منها  استخدام األصل المؤجر،
 .تنفيذيةال تكاليفالبدفع  المستأجر

هي سعر بيع األصل في معاملة : Fair value of leased propertyالمؤجر  لألصل العادلة القيمة -
 يكون المؤجر عندماأو صفقة مبنية على أساس تنافسي حر، وبين أطراف غير ذات عالقة. 

 البيع سعر صافي عادة هي اإليجار عقد في بداية لألصل العادلة القيمة فإن ،تاجرا أو صانعا
 تكون قد السوق، ظروف بسبب وذلك الحاالت، بعض في. الخصومات أو التجارة حجم من

 .األصل تكلفة حتى أو العادي البيع سعر من أقل العادلة القيمة
 معدلال :Incremental borrowing rate للمستأجر اإلضافي االقتراض على الفائدة سعر -

 لشراء الالزمة األموال القتراض اإليجار، عقد بداية في ،المستأجرمن طرف  المتحمل
  (.اإليجار عقد مدة تساوي القرض مدة أي) مماثلة فترة مدى المؤجر على األصل

 على تطبيقه عند الذي، الخصم معدل :Implicit interest rate الضمني للمؤجر الفائدة سعر -
 ربح أي مع المؤجر، قبل من المدفوع التنفيذية التكاليف جزء باستثناء اإليجار الدنيا دفعات
 هذا المعدل يجعل المؤجر؛ لصالح المستحقة المضمونة غير المتبقية والقيمة الشأن، هذا في

عند المؤجر  لألصل العادلة للقيمة مساوية اإليجار فترة بداية في اإلجمالية الحالية القيمة
 (.المباشرة ةالتمويلي اإليجار عقود حالة في المباشرة األولية التكاليف إلى باإلضافة)

 لجأي ال التي االقتراض أو اإلقراض أنشطة: Nonrecourse financingالرجوع  حق دون تمويل -
 .الصفقة في كضمان المستخدم األصل إلى اللجوء حق لديه ولكن ،الدائن للمدينفيها 
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 بيع صفقات عن المحاسبة طريقة :Sale-leaseback accountingاالستئجار  إعادة بيع محاسبة -
 الممتلكات جميع ويزيل ،البيع   ،المستأجر أي ،البائع فيها التي يسجل االستئجار إعادة

 إعادة ويصنف البيع، من الخسارة أو بالربح ثم يعترف ميزانيته، من الصلة ذات وااللتزامات
 .القسم لهذا وفقا التأجير

 للعقار المقدرة المتبقية القيمة :Unguaranteed residual value المضمونة غير المتبقية القيمة -
كان الضامن  إذا. أخرى جهة أي أو المستأجر، قبل من ضمونم جزء أي المؤجر باستثناء

 .ضمونةم غير متبقيةال قيمةال عتبرت لمؤجر،با على عالقة
 إلايجار عقود تصنيفثانيا: 

 المستأجر عند .1

 على أساس التشغيل أو رأس املال. :اإلجيار عقد تصنيف يف ناخيار  ستأجرللم ،واإلبالغ احملاسبة ألغراض

. ايلرأمس إجيار عقد أنه على اإلجيار عقد تسجيل جيب ،إىل املستأجر ملكيةالِ  فوائد أو اطرخم من كل  نقل مت إذا
 1:التالية املعايري من واحد أي استيفاء مت إذا املستأجر إىل منقولة ملكيةالِ  فوائد أو خماطر مجيع تعترب

 ؛اإلجيار مدة هناية يف املستأجر إىل اإلجيار ملكية نقل 

  ؛صفقة شراء خيار على اإلجيار حيتويجيب أن 

 من ٪25 خالل التأجري فرتة بداية تكون وال ،لألصل املقدر االقتصادي العمر من أكثر أو ٪75 ساويت اإلجيار مدة 
 له؛ املتبقي العمر

 احلالية القيمة (PV )عند  العادلة السوقية القيمة من أكثر أو ٪90 اإلجيار هي مدة بداية يف الدنيا اإلجيار دفعات من
 (PV)حلساب  املعدل املستخدم يكون أن جيب. املؤجر قبل من حمتفظ به استثماري قرض أي مطروحا منها املؤجر

 .متوفرا وأقل الضمين عدلامل كان  إذا إال للمستأجر، اإلضايف االقرتاض على الفائدة هو سعر

 دفاتر يف تشغيلي إجيار عقد أنه على يصنف أعاله، الواردة األربعة املعايري من أياً  اإلجيار عقد مل يستوف إذا
 .املستأجر

 المؤجر عند .2

املباشر،  التشغيل، املبيعات، التمويل :على أساس هيو  ،املؤجر عند اإلجيار دو عق تصنيفل أربعةهناك خيارات 
 االقرتاض.و 

                                                           
19-SFAS 13 (FASB ASC 840), p 6  



 مواضيع املحاسبة العامة املطبقة على املؤسسات غير الهادفة للربح الفصل الثالث..................

 

 
215 

 

 من وكل ،أعاله المحددة ألربعةا األنواع من واحد أي يندرج تحت اإليجار عقد كان إذا 
 إيجار أو ،المباشر التمويل ،المبيعات نوع من إيجار عقد إما يصنف أدناه، المبينة المؤهالت

 1فهي: المؤهالتأما  .اإليجار عقد بداية في الحالية للظروف تبعا باالقتراض،
 ؛معقول بشكل الدنيا اإلجيار دفعات تحصيلب التنبؤ ميكن 

 اإلجيار عقد مبوجب املؤجر واليت يدفعها بعد، لسدادغري مستحقة ا تكاليفال بلغمب حتيط شكوك ال. 

 أو المباشر، التمويل المبيعات، حسب التصنيف معايير التأجير معاملة تستوف لم إذا 
 . تشغيلي إيجار كعقد المؤجر دفاتر في فإنها تصنف أعاله، محدد هو كما االقتراض،

  واالقتراض مباشرال التمويل مبيعات،حسب الاإليجار  عقود بين التمييز .3

 املؤجر يعرتفمث  ،أعاله الواردة املعايري عندما يستويف نوع املبيعاتمن  إجيار عقد أنه على اإلجيار عقد يصنف
 تكون أن جيب ، حيدث هذا وحىت. الفوائد إيرادات إىل باإلضافة الصفقة يف اخلسارة أو الربحب( تاجر أو منتج عموما)

 (. الدفرتية القيمةأي ) التكلفة عن ةخمتلف لألصل العادلة القيمة
 سارةخ أو ارحب ققحي ال املؤجر أن كون  يف املبيعات حسب اإلجيار عقد عن املباشر التمويل إجيار خيتلف عقد

 ،األحيان معظم يف(. الدفرتية القيمة) تكلفةال تساوي اإلجيار عقد بداية يف صللأل العادلة والقيمة. الفائدة إيرادات عدا
 بنكا يكون ما عادة) املؤجريقوم . التمويل عمليات يف تشاركاليت  املؤسسات اإلجيار عامالتم من النوع هذا يشمل

 الصفقة العتبار كثرية  اقتصادية أسباب هناك. املستأجر إىل هايؤجر  مث ومن ،األصول بشراء( أخرى مالية مؤسسة أو
 :التايل النحو على هيو ا، إجيار 
 ؛٪100 بنسبة متويل على احلصول على قادر( املقرتض) املستأجر 

 ؛الضريبية املزايا استخدام مرونة 

 اإلجيار مدة هناية يف املتبقية بعض القيمة مع األصل عن فضال الفائدة يعادل ما املؤجر يتلقى. 

 اإلجيار دو عق تصنيفكيفية   تصور على التايل البياين الشكل يساعد قد ،وباختصار:  

 
 
 

 تصنيف عقود إلايجار حسب املبيعات ، التمويل املباشر: 1-3 الشكل رقم

 
 

  

                                                           
1Ibid, P10  

 التمويل

 المباشر

اإلستثمارات  تكلفة األصل

 الكلية
$ 0  
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 المصدر: من إعداد الباحث، باالعتماد على
Donald E. Kieso et al (2012), Intermediate Accounting, 14th ed, John Willey & Sons, Inc, New 

Jersy, USA, p1295 

 خيتلف ولكن املباشر، التمويل إجيار عقدل احملددة املعايري جبميع يفيفهو  على أساس اإلقرتاض اإلجيار عقدأما 
 دو عقهلذا النوع من  األخرى صائصاخل. واملؤجر الدائن املستأجر،: األقل على أطراف ثالثة على ينطويعنه يف كونه 

 1:يلي كما  هي اإلجيار

 على للمؤجر، العام حلسابعلى ا الرجوع حق دون الطويل املدى على الدائن من املقدم التمويل يكون أن جيب 
  ؛املؤجر األصل على حيتفظ حبق الرجوع الدائن أن من الرغم

 قبل اإلجيار عقد مدة من األخرية السنوات خالل ويرتفع ،األوىل السنوات خالل لمؤجرل االستثمار صايف ينخفض 
  اإلهناء.

  إلايجار  عقوداملطلب الثاني: املعالجة املحاسبية ل

 أوال: عند املستأجر

 التشغيلية اإليجار عقود .1

 اإلجيار دفعات ا أننه يفرتض. السداد مستحقة تكون عندما تُدفع أو مصاريفك  اإلجيار اتدفع يتم تسجيل
 املادي الستخداما أفضل ميثل بشكل آخر ومنطقي منهجي أساس ، إال إذا كان هناكالثابت القسط أساس على تدفع

 هليكل تبعا مسبقا دفوعم إلتزام أو أصل إما إنشاء الضروري من سيكون احلالة هذه مثل يف. املؤجر صللأل الفعلي
 .اتللدفع زمينال دولاجل

 ألصلبا الميزانية في اعتراف هناك ليسف تشغيليال يجاراإل عقد حالة في أنه يجدر التنبيه إلى 
 أن يجعلنا نتوقع سبب أي يوجد ال. فقط تأجير مجرد هو اإليجار عقد جوهر ألن ،رالمؤج  

                                                           
1, p 250, Lease accounting, Revised August 201543-25-10-FASB ASC 840  

عوائد الفائدة غير 

 المكتسبة
FMV & PV 

 المبيعات

$ 0  
اإلستثمارات  تكلفة األصل

 الكلية

عوائد الفائدة غير 

  FMV & PV ≠    FMV المكتسبة

 

 سعر البيع

 الربح اإلجمالي

PV: present value 

 

FMV: Fair Market Value 
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 فترة بعد ما المؤجر األصل من مستقبلية اقتصادية منافع أي يستفيد من سوف المستأجر
  1.اإليجار

  الرأسمالية اإليجار عقود .2

 اإلجيار لدفعات احلالية القيمة يعادل مببلغ والتزام ،كأصل الرأمسايل اإلجيار عقد تسجيل املستأجر على جيب
 والقيمة الدنيا اإلجيار لدفعات احلالية القيمة بني قلبالقيمة األ األصل سجلي أن جيب. اإلجيار فرتة بداية يف الدنيا

 الفائدة معدل فإن الدنيا، اإلجيار لدفعات احلالية القيمة من أقل لألصل العادلة القيمة تكون عندما. له العادلة السوقية
 ويتساوى املعدالن ؛املؤجر قبل من حمدد هو كما  ٪90 اختبار يف ذلك عن ختلفسي اإلجيار التزام إلطفاء املستخدم

 2.الدنيا اإلجيار لدفعات احلالية القيمة ،تساوي أو ،من أكرب العادلة السوقية القيمة تكون عندما

 عدلامل حتديد للمستأجر عمليا يكن مل ما لمستأجرل اإلضايف االقرتاض معدل باستخدام احلالية القيمة حتسب
 .اإلضايف االقرتاض معدل من أقل هوو  ر،املؤجِّ  قبل من احملسوب الضمين

 3:يلي ما إىل باإلضافة لإللغاء قابلةال غري ةثابتي املدة اله ةاحلالي قيمةال سابح يف املستخدمة اإلجيار فرتة
 الصفقة؛ جتديد خيارات عن طريق الفرتات املغطاة مجيع 
 املستأجر؛ على عقوبة إىل فرض جتديدها يف أدى الفشل اليت الفرتات كل 

 ر؛األصل املؤج   على راملؤجِّ  املستأجر خالهلا دين يضمن اليت الفرتات كل 

 تفعيل  تاريخ العادية حىت التجديد خيارات عن طريق املغطاة الفرتات كلBPO؛ 

 خليار املؤجر. تبعا اإلجيار لعقد متديدا أو جتديدا متثل الفرتات اليت مجيع  
 صللأل العادلة القيمة يتجاوز الدنيا اإليجار لدفعات حالية قيمةك المحسوب المبلغ كان إذا 

 .له العادلة القيمة هو المسجل المبلغ يكون أن يجب اإليجار، عقد بدء عند المؤجر
  في المستأجر، إلى لم ينقل حق الملكية إذا اإليجار فترة مدى على المؤجر األصليتم اهتالك 

 حق الملكية كان إذا ،للمستأجر العاديةاإلهتالك  سياسة مع يتفق نحو علىاهتالكه  يتم حين
 يتم أن يعني أنه على األخير الوضع هذا تفسير ويمكن. المستأجر إلى المطاف نهاية فيينقل 

ذلك تسجيل قيد  يكون  فيه  يتطلب. ي لألصل المؤجراإلنتاج العمر مدى على األصل اهتالك
 المؤجرة األصول إهتالك يمكن الكما . المتراكم االهتالك إلى مبلغ امدين مخصص االهتالك

  .المقدرة المتبقية القيمة من أقلب

 4:أعاله املذكورة املفاهيم التالية األمثلة توضح

                                                           
169Laurence Scot (2010), Op. Cit, p1  
2105, pOp. Cit(2003),  Edward J. McMillan  
3252, p Op. Cit, , Lease accounting, Revised August 201543-25-10-FASB ASC 840  
4Profit field -for-Cit, P148 & Richard F. Larkin & Marie DiTommaso (2003), NotWarren Ruppel, Op.  

guide, Op. Cit, P451 & Laurence (2010), Op. Cit, p131 
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 المؤجر إلى العائدة األصول -الرأسمالي عن محاسبة اإليجار مثال .أ

  عند املؤجر إىل املعدات عودت. سنوات 3 :املتوقع اإلنتاجي العمر مع للمعدات اإلجيار عقد بدأ، 2014-01-01يف 
 ؛اإلجيار عقد انتهاء

 القيمة السوقية العادلة للمعدات: FMV= 135,000$؛ 

  املستأجر قبل من سنويا دفعي $1000 قدره إضايف، باإلضافة إىل مبلغ $50,000 مببلغ مؤجرثالث دفعات مستحقة لل 
 ؛تأمنيك

 ؛ 2016-01-01 يف $10,000 قدرها للمؤجر متبقية قيمة املستأجر يضمن  

 عمره هناية بعد لألصل الباقية لقيمةا كونت أن املتوقع من ،$10,000 املقدر بـــ املتبقية القيمة ضمان عن النظر بغض 
 ؛2016-12-31 يف $1000 :اإلنتاجي

 ؛(معروف غري لمؤجرل الضمين عدلامل) ٪10 هو للمستأجر اإلضايف االقرتاض معدل 

 :القيمة العادلة لإللتزام املرتتب عن اإلجيار حتسب كالتايل 

 7,513 [* 0.7513×  10,000]القيمة احلالية للقيمة املتبقية املضمونة 

 124,345 [**2.4869×  50,000]القيمة احلالية للدفعات السنوية       

 القيمة العادلة لإللتزام
 ٪10املستحقة يف ثالث فرتات بـــمعدل  $1القيمة احلالية لـــ  *

 ٪10املستحقة يف ثالث فرتات بـــمعدل  $1بـــعادية  سنوية دفعةل القيمة احلالية **

131,858 

 

 مدة هذه الحالة، في. اإليجار عقد هي تصنيف اإليجار صفقة محاسبة في األولى الخطوة 
 اختبار أن كما نالحظ. لألصل المتوقع اإلنتاجي العمر من ٪100 تساوي التي سنوات 3 اإليجار

 FMV من٪ 90 من أكبر( $131,858) الدنيا اإليجار دفعات من PV ألن ،أيضا فىمستو 90٪

 ؛رأسمالي إيجار عقد اإليجار اعتبار يتم وبالتالي، ،(121,500$)

 التنفيذية التكاليف أن أعاله، نالحظ القيمة العادلة لإللتزام المترتب عن اإليجار حساب عند 
 تم كما الدنيا، اإليجار دفعات في مدرجة ليست( وهي مصاريف التأمين في هذا المثال)

 لم الضمني المعدل ألن الحالية القيمة لتحديد للمستأجر اإلضافي االقتراض معدل استخدام
 .للتحديد يكن قابال

 2014-01-01 :في ويتم تسجيل القيد التالي في بداية عقد اإليجار 
 

  131,858  المؤجراألصل 

 131,858  اإللتزام المترتب عن اإليجار 
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حدث  إذا. FMV من أقل احلالة، هذه يف يه اليت ،الدنيا اإلجيار لدفعات PV اإلجيار بـــ تسجيل مت هأن الحظن 
 .FMV بـــ اإلجيار عقد تسجيل يتم سوف ،العكس

 لكل اإليجار التزام في نخفاضالوا الفائدة بين السليم التخصيص تحديد هي التالية الخطوة 
 :أدناه موضح هو كما الفعلية الفائدة طريقة باستخدام ذلك ويتم. دفعة

 تبقى ما ختصيص ويتم فرتة، لكل اإلجيار التزام لرصيد( اإلضايف االقرتاض معدل) ٪10 بنسبة الفائدة احتساب يتم
. سنوي أساس على تأمنيك  $1000 دفع أيضا املستأجر من يطلب. اإلجيار التزام يف اخنفاض إىل $50,000 مبلغ الدفعة من
 كالتايل:  الثالث السنوات من سنة لكل اإلجيار عقدب املتعلقة الدفعات مجيع حساب يتم

 

 

 احلال هو كما  ذلك، ومع. $131,858 هو احلساب هذا رصيد. كأصل  املسجلة اإلجيار عداتم هتالكإ جيب كما
اإلهتالك يتم على  أن الحظن) $1000 من املتبقية التقديرية القيمة من أقلب يهتلك أن ميكن ال ،أخرى أصول أي مع

 الثابت القسط طريقة تطبيق يتم احلالة، هذه يف(. ضمونةامل املتبقية القيمة وليس الفعلية، املتبقية املقدرة القيمة أساس
. اإلجيار فرتة هناية يف راملؤجِّ  إىل يعود األصل ألن األصل، عمر وليس اإلجيار، عقد مدة وهي ،سنوات 3 مدى على

 :سنة كل  هناية يف التايل تسجيل القيد يتم سوف لذلك،

 
  43,619  مخصصات اإلهتالك

 43,619  [3( ÷ 1000-131.858)]المتراكم  اإلهتالك 

 

 االنخفاض في إلتزام مصاريف الفائدة الدفعات الثابتة السنوات
 اإليجار

 اإليجار رصيد إلتزام

   131,858  تاريخ إنشاء العقد

1 50,000 13,186 36,814 95,044 

2 50,000 9,504 40,496 54,548 

3 50,000 5,452 44,548 10,000 

 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 

 1000 1000 1000 مصاريف التأمني

168,13 مصاريف الفائدة  504,9  452,5  

814,36 اإلجيار إلتزام  496,40  548,44  

000,51 الثابتة الدفعات  000,51  000,51  
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 للمؤجر متبقية قيمة ضمن املستأجركما أن (.  املؤجر) املالك إىلاألصل  ملكية تعود، 2016-12-31 يف وأخريا،
 الفعلية املتبقية والقيمة املضمونة املتبقية القيمة بني الفرق تعويض املستأجر على جيب لذلك، ونتيجة. $10,000 قدرها

 :املستأجر دفاتر من املتعلق به تزاملواال املؤجر األصل إزالة القيد التايل يوضح. للمؤجر نقدي مبلغ دفعب

 
 
 
 
 

 صفقة شراء خيار حتت) أخرى حالة يف. ألصل للمؤجرا يعود أن فيها املقرر من اليت احلالة املثالهذا  يوضح 
 العمر مدار على املستأجرة األصول إهتالك يتم ،املستأجر ألصل معا يبقى أن املتوقع من حيث( ملكية نقل أو

 شراء خيار سعر ضمونة،امل املتبقية قيمةال اإلجيار التزام رصيد يساوي أن جيب اإلجيار، عقد هناية يف. االقتصادي
 .هناءاإل غرامة أو الصفقة،

 المستأجر إلى نقل ملكية األصول -الرأسمالي عن محاسبة اإليجار مثال .ب

  ؛سنوات 5 :املتوقع اإلنتاجي العمر مع ،سنوات 3ملدة  للمعدات اإلجيار عقد بدأ، 2013-01-01يف 

 املؤجرة: القيمة السوقية العادلة للمعدات FMV= 140,000$؛ 

  جيب التنبيه إىل أن الدفع يف بداية السنة يغري  ،2013-01-01 بداية من $52,000 مببلغ مؤجرثالث دفعات مستحقة لل(
 ؛تأمنيك  املستأجر قبل من دفعي $2000 قدره إضايف(. باإلضافة إىل مبلغ PVيف حساب 

 خبيار شراء الصفقة  املستأجر يتمتعBPO  ؛$10,000املتوقعة:  تبقيةامل قيمةلل  2015-12-31يف  

 ؛2016-12-31 يف $1000 اإلنتاجي عمره هناية بعد لألصل الباقية لقيمةا كونت أن املتوقع من 

 (معروف غري لمؤجرل الضمين عدلامل) ٪10 هو للمستأجر اإلضايف االقرتاض معدل. 

 1القيمة العادلة لإللتزام المترتب عن اإليجار تحسب كالتالي:
 BPO [10,000  ×0.7513 *] 7,513القيمة احلالية لـــ  

 136,775 [**2.7355( × 2000-52,000])القيمة احلالية للدفعات السنوية  

 القيمة العادلة لإللتزام
 ٪10املستحق يف ثالث فرتات بـــمعدل  لمبلغالقيمة احلالية لـ *

 ٪10املستحقة يف ثالث فرتات بـــمعدل  سنويةال دفعةلل القيمة احلالية **

288,144 

                                                           
1Profit field -for-& Richard F. Larkin & Marie DiTommaso (2003), Not 87Cit, P1Warren Ruppel, Op.  

guide, Op. Cit, P453 & Donald E. Kieso et al (2012), Op. Cit, p1305 

  10.000  اإليجار إلتزام

  130.858   اإلهتالك المتراكم

 9.000  النقدية )الفرق( 
 131.858  األصل المؤجر 
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 املبلغ اهذ معاملة يتم تأمني،ك  سنويا $2000 يدفع املؤجر وألن. لألصل FMV من أكرب لاللتزام PV أن الحظن
 لألصل FMV بـــ اإللتزام سجلي أن جيب السبب، هلذا. سنويةال للدفعات PV حساب من ويستثىن تنفيذية كتكاليف

  2013-01-01 يف: املؤجر

  140,000  األصل المؤجر

 140,000  الرأسماليإلتزام اإليجار  

 

 من املتبقي الرصيد على يطبق ثابت دوري فائدة معدل استخدام هبا عرتفامل الفوائدمصاريف  تعكس جيب أن
 املستخدم نفسه وه املستخدم الفائدة معدل فإن ،لاللتزام PV أكرب من أو تساوي املؤجر لألصل FMV إذا كانت .االلتزام

 من جديد معدل استخدام جيب ،يف احلالة العكسية(. الضمين عدلامل أو اإلضايف االقرتاض معدل أي) PV حلساب
 1.واخلطأ التجربة حسب طريقة احلسابية العمليات من سلسلة خالل

 عند املؤجر إلايجار  عقودثانيا: املعالجة املحاسبية ل

التشغيلية، املبيعات، التمويل املباشر كما سبق ذكره أعاله، هناك أربعة تصنيفات لعقود اإلجيار عند املؤجر وهي: 
 و االقرتاض. وفيما يلي نتطرق إىل املعاجلة احملاسبية لكل نوع على حدة:

 التشغيلية اإليجار عقود .1

 بالغفم ؛املؤجر عن تلك املطبقة من طرف للمستأجر التشغيلية بالنسبة اإلجيار عقودال ختتلف احملاسبة عن 
 عقد أن أو ،الثابت القسط أساس على االجياردفعات  تختلفا إذاكذلك .  يراداتكإ  يتم تسجيلها احملصلة اإلجيار
يكن   مل الثابت ما القسط أساس على اإليرادات تسجيل يتمف اإلجيار، فرتة مدى على جمدولة زيادةيتضمن  اإلجيار
 .املؤجر لألصل الفعلي االستخدام ميثل بشكل أفضل بديل أساسهناك 

 وينبغي." املؤجرة األصول يف االستثمار" عنوان حتت املركز املايل بيانيف  راملؤج   األصل إظهار راملؤجِّ  على جيب
 .األخرى الثابتة األصول باقي مثل الطريقة بنفس يهتلكو  الثابتة، األصول جبانب أو ،مع احلساب هذا يظهر أن

 أساس على هبا ومعرتف استئجار ختفيضات أهنا على املستأجر إىل راملؤجِّ مقدمة من  حوافز أي مع التعامل يتم
  .اإلجيار فرتة مدى على الثابت القسط

  مبيعاتال إيجار عقود .2

                                                           
143, Op. Cit, p 61-25-10-FASB ASC 840  
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 العادلة القيمة، اإلمجايل االستثمار :بالغم حتديد لمؤجرل الضروري فمن نوع املبيعات، من اإلجيار دو عق حماسبة يف
 صفقة وحساب لتسجيل الالزمة احلسابية العمليات من تبقى ما إجراء ميكن املبالغ هذه من. التكلفةو  املؤجر لألصل
 :التايل القيد إلمتام الالزمة املبالغ حتديد هو األول اهلدف. اإلجيار

 
 
 
 
 
 
 

 باستثناء) اإليجار الدنيا مجموع دفعات =( دفعات اإليجار المستحقة) االستثمار إجمالي 
 . المضمونة غير المتبقية القيمة + (التنفيذية التكاليف

 اإليجار دفعات) لمكوناته الحالية القيمة -اإلجمالي االستثمار= المكتسبة  غير الفائدة إيرادات 
 .(المضمونة غير المتبقية والقيمة الدنيا

 الفائدة إيراداتيتم إطفاء . الضمني الفائدة وسعر اإليجار مدة باستخدام الحالية القيمة تحسب 
 على ثابت دوري عائد معدل إلى يؤدي وهذا ،الفعلية الفائدة طريقة باستخدام المكتسبة غير

  (.مكتسبال غير دخلال - اإلجمالي االستثمار = االستثمار صافي) االستثمار صافي
  التنويه إلى أنه في حال كون األصل المؤجر عقارا، فيجب على المؤجر اعتماد معالجة يجدر

 SFAS وهي مفصلة في المعيار تشبه تلك التي يعتمدها بائع نفس األصل. مختلفة، محاسبية

 661. 
 

 

 مباشرال يتمويلاإليجار ال عقود .3
 ومع. املبيعاتنوع من  اإلجيار عقود املطبقة علىتشبه كثريا تلك املباشر  اإلجيار التمويلي عقود عن احملاسبة

 االستثمار: حتديد مبالغ على احلصول جيب بذلك، القيام أجل من. كبري  حد إىل العناصر هذه عالج تلفخي ذلك،
 .املتبقية القيمةو  التكلفة، اإلمجايل

                                                           
1 , updated in Dec 2011.Property, Plant, and Equipment, topic: real estate sales20, -FASB ASC 360  

  XX  دفعات اإليجار المستحقة

  XX   تكلفة البضاعة المباعة

 XX  المبيعات 

 XX  مخزون البضاعة 

 XX  الفائدة غير المكتسبة  
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غري  وال ينتج عنه ،أخرى مالية مؤسسة أو متويلي تأجري شركةوجود  عموما يتضمن هذا النوع ،اسابق ناذكر  كما
 على ربح أي إثبات يتمال  بالتايل،. تكلفةتساوي ال( البيع سعر) FMV ألن وذلك ؛راملؤجِّ  من احملصلة الفائدة إيرادات
 *.احلالية اإلجيار صفقة

 من النوع هذا. املؤسسات املماثلة من لغريها بتأجريها بدورها مث تقوم أصول اكتساب )م.غ.ه.ر(ميكن لـــ 
  .املباشر يالتمويل جياراإل دو عق حماسبة عايريمل ميكن معاجلته طبقا املعامالت

 :التايل القيد إلمتام الالزمة املبالغ حتديد هو األول اهلدف نوع املبيعات، من اإلجيار عقد مثلمتاما 

 
 
 
 

 كما يجب تسجيل الخاص التالي القيد
 :األولية المباشرة التكاليفب
 
 
 

 األولية المباشرة التكاليف المكتسب + غير )الدخل -اإلجمالي االستثمار االستثمار= صافي 
 . المستهلكة( غير

 فترة مدى على الدخل على األولية المباشرة والتكاليف المكتسبة غير الفائدة يجب إطفاء 
 تأثير فإن وهكذا،. االستثمار صافي على ثابت دوري معدل تحصيل يتم حيث اإليجار،
 .اإليجار عقد مدى على لمؤجرل الضمني الفائدة سعر تقليل هو األولية المباشرة التكاليف

 1:السابقة المبادئ يوضح التالي مثالال
 

 

 المباشر التأجيري التمويلعن محاسبة  مثال

 البحث أنشطة لتوسيع املعدات من جديدة جمموعة إىل )م.غ.ه.ر( وهو، الصحية الرعاية أحباث مركز حيتاج
املؤسسة  تقام سبب،الذا هل. الوقت هذا يف هذه األصول لشراء األموال من يكفي ما ليس للمؤسسة ،ولكن والتطوير؛

                                                           

على مدى فترة  الفائدةإيرادات و الصفقة،من األرباح على  كاليتضمن الذي  المبيعاتنوع من وهذا يختلف عن عقد اإليجار  * 
 اإليجار.

1Profit field -for-& Richard F. Larkin & Marie DiTommaso (2003), Not 89Cit, P1Warren Ruppel, Op.  

guide, Op. Cit, P457 & Donald E. Kieso et al (2012), Op. Cit, p1330 

القابلة  اإليجاردفعات 
 للتحصيل

 XX  

 XX  األصل 

الفائدة غير  
 المكتسبة 

 XX 

  XX   األولية المباشرة التكاليف

 XX  النقدية 
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 املعلومات تنطبق. ABC من األصل باستئجار املؤسسة ستقوم  املقابل، يف. األصول لشراء ABC تأجريال وكالة بتوظيف
 :اإلجيار عقد شروط على التالية

  سنوات، تكلفة األصل  5 املتوقع: اإلنتاجي العمر سنوات، مع 3ملدة  للمعدات اإلجيار عقد ، بدأ2013-01-01يف
 ؛FMV  وهي نفسها 131,858$

  مع إهناء العقد؛ رالثالث يف هناية كل سنة، ويعود األصل إىل املؤجِّ تستحق الدفعات السنوية 

 ؛$10,000غري املضمونة املتوقعة يف هناية مدة اإلجيار:  تبقيةامل قيمةال  

  ؛(الضمين املعدل) ٪10حتسب الدفعات السنوية على أساس عائد لصاحل املؤجر بنسبة 

 أي ،$131,858املضمونة هي:  غري املتبقية القيمة احلالية لدفعات اإلجيار الدنيا والقيمة FMV مبعدل اخلصم  ،لألصل
 املنصوص عليه.

 قبل من $7,500 :األولية املباشرة التكاليف تتحمل ABC اإلجيار صفقة يف. 

 كالتالي: الدفعات السنوية للمؤجرتحسب 
 7,513 [* 0.7513×  10,000]القيمة احلالية للقيمة املتبقية  

  القيمة احلالية للقيمة املتبقية      -القيمة احلالية لدفعات اإلجيار= سعر البيع

[131,858- 7.513] 124,345 

 PV3, 10% ÷القيمة احلالية لدفعات اإلجيار=  الدفعات السنوية
124,345 ÷ (2.4869) 

50,000 

  ٪10املستحق يف ثالث فرتات بـــمعدل  لمبلغالقيمة احلالية لـ *

 

 لنوع العقد  مناسبال تصنيففي ال األولى الخطوة تتمثل إيجار، صفقة أي مع الحال هو كما .
FMV  (131,858 .)من ٪90 تتجاوز( $124,345) اإليجار لدفعات الحالية القيمة فإن الحالة، هذه في

 كالتالي:  االستثمار وصافي المكتسبة غير الفائدة تحديديتم  ذلك، بعد
 160,000    [10,000( + 3×  50,000]) يف اإلجيارإمجايل اإلستثمار 

 131,858 تكلفة األصل املؤجر     

 28,142 الفائدة غري املكتسبة

 اإلجمالي، االستثمار إلى المستهلكة غير المباشرة األولية التكاليف تضاف أن كما يجب 
 صافي تحديد يتم. االستثمار صافي إلى للوصول المكتسبة غير الفوائد وخصم إيرادات

 :التالي النحو على المثال لهذا االستثمار
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 معدلالحساب  إعادة يجب ولذلك، ،األولية المباشرة التكاليف بمبلغ االستثمار صافي ارتفع 
 متبقيةال قيمةال وأن ،سنويا $50,000هو: اإليجار دفعات مبلغ أن نعلم .٪10 يعد لم الذي الضمني

 عطيت ،(الواردة التدفقات) المدفوعات هذه مقابل في. اإليجار مدة نهاية في $10,000 هي

 صافي مع األولية المباشرة تكاليفال كبدتوت ،(ات الصادرةتدفقال) معداتال المؤسسة
 التجربة خالل من يه الجديد الضمني معدلال على للحصول الوحيدة الطريقة. االستثمار
 كالتالي: والخطأ

 139.358 =
50000

(1+𝑖)
1 +

50000

(1+𝑖)
2 +

50000

(1+𝑖)
+ 3 

10000

(1+𝑖)
 3،   𝑖 7.008 % ي هو المعدل الضمن =  𝑖 

 

 لإليجار التمويلي املباشر: جدول الاهتالك 3-3الجدول رقم 

 

a دفعات اإليجار (b-c)  االنخفاض في التكاليف المباشرة األولية 

b االنخفاض في الفائدة غير المكتسبة (a-b)+d االنخفاض في القيمة الحالية الصافية لالستثمار 
c القيمة الحالية مقابل المعدل الضمني (f)(n+1) = (f) n – (e) القيمة الحالية الصافية لالستثمار 

 Richard F. Larkin & Marie DiTommaso (2003), Not-for-Profit المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على:
field guide, Op. Cit, P458 & Donald E. Kieso et al (2012), Op. Cit, p1321 

 المقدرة المتبقية القيمة يساوي اإليجار مدة نهاية في االستثمار صافي أن يجب أن نتذكر .

 :التالي النحو على هو اإليجار عقد بداية في ABC القيد المسجل من وكالة

 160,000 إمجايل اإلستثمار يف اإلجيار 

 131,858 املستهلكة غري املباشرة األولية + التكاليف

 500,167 

 28,142 الفائدة غري املكتسبة -

 358,139 االستثمار صايف

 a b c d e f 

    (b-c) (a-b)+d (f)(n+1) = (f) n – (e) 

0      139.358 

1 50.000 13.186 9.766 3.420 40.234 99.124 

2 50.000 9.504 6.947 2.557 43.053 56.071 

3 50.000 5.455 3.929 1.526 46.071 10.000 

 150.000 28.145 20.642 7.503 129.358  

(b.1) $131,858 × 10% = $13,186; 

 (b.2) [$131,858 – ($50,000 - 13,186)] × 10% = $9,504; (b.3) [$ 95,044 – ($50,000 - 9,504)] × 10% = $5,455 

  160,000   * دفعات اإليجار القابلة للتحصيل

 131,858  األصل المكتسب من اإليجار [10000( + 3×  50000])
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 التاليتسجيل القيد  يجب ،( دفعالب االلتزام أو) المباشرة األولية التكاليف دفع ما يحدثعند: 

 

 

 السنوات من سنة كل خالل التاليةتسجل القيود  ،)جدول اإلهتالك( أعاله الجدول باستخدام 

 :إليها المشار

 :أخيرا، عندما يرجع األصل إلى المؤجر، يجب تسجيل القيد التالي 

 
 
 
 وهي أيضا إجمالي اإلستثمار في اإليجار *

 Leveraged leases   اإلقتراض إيجار عقود .4

عنه  خيتلف ولكن ،املباشر يالتمويل التأجري عقدل احملددة املعايري جبميع على أساس اإلقرتاض اإلجيار يفي عقد
سوف لن نفصل يف هذا النوع من عقود  .واملؤجر الدائن املستأجر،: األقل على أطراف ثالثة على ينطوييف كونه 

 )م.غ.ه.ر(.اإلجيار ألنه ال يستخدم عادة من طرف 

 خاصة ثالثا: حاالت

 عقود عن احملاسبة يف )م.غ.ه.ر( قبل من مواجهتها ميكن اليت اخلاصة اخلاالت بعض إىل يلي نتطرق فيما
 .اإلجيار

 التجارية المجمعات في اإليجار عقود .1

 28,142  المكتسب غير اإليجار دخل 

  7500  المباشرة األولية التكاليف
 7500  النقدية 

 3السنة  2السنة  1السنة   
  50,000  50,000  50,000  النقدية

دفعات اإليجار  
 * ق.ت

 50,000  50,000  50,000 

  5,455  9,504  13,186  م غ. اإليجار دخل

 1,526  2,557  3,420  م األولية التكاليف 

 3,929  6,947  9,766  إيرادات الفائدة 

  10,000  األصل المستخدم

 10,000  * ق.تدفعات اإليجار  
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 يف اإلجيار، عقد تعديل مت إذا ذلك، ومع. اإلجيار عقد تصنيف على تأثريأي  اهل ليس اذاهت حديف اجملمعات  
 حكامألل وفقا هتصنيف وإعادة اجديد ااتفاق ذلك اعتبار ينبغي ،له األصلي تصنيفال لتغيري اجملمعةإطار املؤسسة 

 طريقةل اجملمعات املتبعة يف باإلقرتاض اإلجيار حملاسبة التالية اإلجراءات تطبيق املستحوذة املؤسسة جيب على .املراجعة
 1:*الشراء

 باإلقرتاض؛ اإلجيار تصنيفعلى  يتبق أن جيب 

 التدفقات أساس على( الضرائب خصم بعد احلالية، القيمة)عادلة  سوقية قيمة االستثمار صايف عطىي أن جيب 
 ؛املتبقية املستقبلية النقدية

 غري دخلالو  ،املقدرة املتبقية القيمة ،املستحقة جياراتإلصايف ا: عناصر ثالثة إىل االستثمار صايف تقسيم يتم 
 ؛كتسبامل

 بيانه.سبق  كما  اإلقرتاض إجيار عقد يسجل أن ينبغي ذلك، بعد 
 الضرائب من لمعفاةاالديون استرجاع  عن الناجمة اإليجار عقود في التغيرات عن المحاسبة .2

 ،املؤجر قبل من الضرائب من عفاةامل لديونا اسرتداد عن ناجم اإلجيار عقد يف تغيريحدث  إذا ،اإلجيار فرتة خالل
 ايلرأمس إجيار عقدك  الذي متت مراجعته االتفاق تصنيف ميكن (2) و ،لالسرتداد االقتصادية املزايا املستأجر يتلقى (1): و

 2:التايلك  التغيري حماسبة ينبغيو   .املؤجر قبل منباشر م تأجريي تمويلوك ،املستأجر قبل من

 للديون: إطفاء بمثابة التغيير اعتبار تم إذا  .أ
 باستخدام حساهبا اليت يتم الدنيا، املستقبلية اإلجيار لدفعات احلالية لقيمةبا اإلجيار التزام تعديل المستأجر على جيب 

 ؛املعدل االتفاق على املطبق الفائدة معدل

 اخلسارة أو بالربح االعرتاف ينبغي كما.  املقدرة املتبقية والقيمة ةستحقامل اتاإلجيار  رصيد تعديل المؤجرعلى  جيب 
  .الراهن الوقت يف

 للديون: إطفاء بمثابة التغيير اعتبار لم يتم تم إذا .ب

 هذه إطفاء يتم أن جيب. املؤجر إىل ردهاب يلتزم اليتو  ،الديونب متعلقة تكاليف أيمن  المستأجر تحققي أن جيب 
 ؛لدينا سداد تاريخ إىل اسرتجاعها تاريخ من الفرتة خالل الفائدة طريقة خالل من التكاليف

 كإيرادات  الديون سرتدادال املدفوعة تكاليفال لتغطية املستأجر من حمصلة تعويضات أيب المؤجر عرتفي ينبغي أن . 

                                                           

 *  .واالستحواذ من هذا الفصل االندماج عملياتسبقت مناقشة طريقتي تكلفة الشراء وتجميع الفوائد بالتفصيل في مبحث  
11334Op. Cit, p), Donald E. Kieso et al (2012   
212-30-30-FASB ASC 840  
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 Sale-Leaseback Transactions  االستئجار إعادةو  بيعال معامالت .3

 من يستأجره الفور على مث ه،بيعب( املستأجر-البائع) األصل صاحب يقوم يتم هذا النوع من الصفقات عندما
 متويل مشاكل ،نقدية تدفقات املستأجر البائع شهدي ماعند املعامالت هذه حتدث قد(. املؤجر-املشرتي) اجلديد املالك

 بيع هناك أوال،. لألصل اديم نقل هناك ليس هأن نالحظ أن املهم فمن ذلك، مع. مفيدة ضريبية مزايا بسبب أو
 ذلك ويتضح. املؤجر هو األصلي واملشرتي املستأجر هو األصلي البائع األصل، لنفس إجيار عقد هناك وثانيا، ،لألصل

   1 من الشكل التايل:

 مفهوم معامالت البيع و إعادة الاستئجار: 2-3 الشكل رقم

 
 
 
 
 
 

 أو من أكبر األصل بيع سعر حيث يكون االستئجار وإعادة البيع معاملة هيكلة تتم ما عادة 
 مدى على أعلى إيجار دفعات هي األعلى البيع سعر ونتيجة. الحالية السوقية القيمة يساوي
 .بها المرتبطة الضريبية المزايا بسبب عادة مطلوبة هذه المعاملة. اإليجار فترة

 وخصم األصل بيع عن الناتج الربح زيادة بسبب األسعار ارتفاع من المستأجر-البائع يستفيد 
 وأساس اإليجار دفعات ارتفاع من كل من المؤجر المشتري ويستفيد. اإليجار دفعات

  اإلهتالك.
 يكون أن ينبغي فقط، أرضا المؤجر األصل عندما يكون أعاله، إليها المشار الظروف في 

 تصنيف تم إذا عما النظر بغض اإليجار، فترة مدى على الثابت القسط أساس على اإلطفاء
 .تشغيلي أو كرأسمالي اإليجار عقد

 إعادة بيع صفقة في التي يتم تأجيلها األرباح حساب في تنفيذية تكاليف إدراج ينبغي ال 
 .االستئجار

 إذا اباشرم تمويال اتأجيرويعتبرها  ،شراء بمثابة الصفقة المشتري -لمؤجرا أن يعالج يجب 
 خالفإذا حدث . المبيعات المباشر أو التأجيري التمويل عقد إما معايير يلبي االتفاق كان
 .تشغيلي وإيجار شراء مثابةب تفاقاال معالجة ينبغي ذلك،
 :االستئجار إعادة و بيعال لمعامالت المحاسبيةالمعالجة  أدناه البياني الرسم يلخص

 
 
 
 

                                                           
134-32Equipment, p20, Property, Plant, and -FASB ASC 360  

المشتر

 ي
نقل ملكية  البائع

 األصل

المؤ

 جر
نقل حق استخدام 

 األصل
المستأج

 ر

المعامالت التي تنجم عنها 

 خسائر
 اإلعتراف بالخسائر مباشرة

 املحاسبية ملعامالت البيع وإعادة الاستئجار: املعالجة 3-3الشكل رقم 

 من إعداد الباحثالمصدر: 
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 عقارات )أراضي ومباني( تتضمن نقل لحق الملكية عن تأجير مثال .أ

 املقدر العمر لقطعة أرض ومبىن. سنوات 10ملدة  غري قابل لإللغاء إجيار عقد"أبواب اخلري" يف  م.غ.ه.ر() بدأت 
 FMV = 75,000$ األرض:؛  FMV = 310,000$ و ،ةسن 12 :للمبىن

  :؛$50,000القسط السنوي املستحق للمؤجر يف بداية كل سنة هو  

 ؛(للمؤجر غري معروف الضمين املعدل) ٪10 هو: معدل االقرتاض املرتاكم 

 .تنتقل ملكية األصول املؤجرة إىل املستأجر بعد هناية مدة اإلجيار 

 من جزءال حساب يتم. *( 6.75902 × 50,000)= $  337,951 ي:ه الدنيا اإليجار لدفعات الحالية القيمة

 على اإليجار عنصري من لكل تتم رسملته أن ينبغي الذي الدنيا اإليجار دفعاتل الحالية القيمة

 1:التالي النحو

 FMV 75,000  ألرضل 

FMV 310,000 للمبىن 

 FMV 385,000   اإلمجالية 

                                                           
1Profit field -for-& Richard F. Larkin & Marie DiTommaso (2003), Not 192Cit, PWarren Ruppel, Op.  

guide, Op. Cit, P470 & Donald E. Kieso et al (2012), Op. Cit, p1336 

المعامالت التي تنجم عنها 

 أرباح

واالهتالك على مدى تأجيل الربح 
 عمر األصل أو مدة اإليجار
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75,000 اجلزء من ق.ح املخصص لألرض 

385,000
× 337,951   65,835 

310,000اجلزء من ق.ح املخصص للمبىن

385,000
× 337,951   272,116 

 337,951  ق.ح اإلمجالية املرمسلة 

 ٪10بـــمعدل  لمدة عشر سنواتالمستحق في السنوي  لمبلغالقيمة الحالية لـ *

 و يجب تسجيل اإليجار مبدئيا كالتالي:

 

 

 

 الحق، وقت يف وفقا االلتزام ختفيض سيتم
 .املقدر له اإلنتاجي العمر مدار على املؤجر املبىن إهتالك سيتمو . الفعلي الفائدة معدل لطريقة

عقارات )أراضي ومباني( دون نقل لحق الملكية أو خيار حق شراء  عن تأجير مثال .ب

 BPOصفقة 
 اإلجيار يزالال  .اإلجيار عقد هناية يف نقلي ال امللكية قح أن إال ،السابق املثال يف كما  الوقائع نفس نبقي على

 املؤجرة العقارات جمموع من ٪25 من أقل ألرضل FMV مبا أن. العمر االقتصادي من ٪75 من أكثر عقدال دةألن م رأمساليا
. واحد إجيار عقد على أنه اإلجيار احتساب سيتمغري مادي، لذلك  اعنصر  األرض عتربت ،٪(19 = 75,000/385,000) :

 1:التايل النحو على اإلجيار عقد تسجيل لذلك، يتم

 

 

 نفس نبقي على في كما الوقائع

حق  ينقل ال أخرى مرة  275,000 = لمبنىل FMVو $ 110,000 = ألرضل FMV أن إال السابق المثال

 األرض عتبرت ،٪(28=  110,000/385,000) اإلجمالية FMV من٪ 25<رضلأل FMV بما أن. الملكية

 .عنصرين إلى اإليجار عقد يقسمس ا، بالتالي،اديم اعنصر

 التالي النحو على لألرض الدنيا بالنسبة السنوية اإليجار دفعات احتساب يتم: 
FMV معامل /ألرضل= PV 110,000

 ∗6.75902
   = 16,275 

 ٪10بـــمعدل  لمدة عشر سنواتالمستحق السنوي  لمبلغالقيمة الحالية لـ *

 :ويخصص الجزء المتبقي من الدفعات السنوية الخاص للمبنى كالتالي 

 50,000 الدفعة السنوية
                                                           

11350Op. Cit, p), Donald E. Kieso et al (2012  

األرض 
 المؤجرة 

 65,835  

المبنى 
 المؤجر

 272,116  

 33,7951  التزام اإليجار 

  337,951  األصل المؤجر

 337,951  التزام اإليجار 
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 16,275 اجلزء املخصص لألرض-

 33,725 املبلغ السنوي املخصص للمبىن

 :وتحسب القيمة الحالية لدفعات اإليجار الدنيا الخاصة بالمبنى كالتالي  
 

 

 

 

الجزء الذي  تسجيل ويتم تمت رسملته من اإليجار

 :التالي النحو على

 
 
 

اخلاص  اإلجيار عقد مع التعامل سيتم ألنه األرضلدفعات اإلجيار الدنيا اخلاصة ب احلالية القيمة حساب يتم لن
 إجيار اريفكمص  $50,000:اإلجيار من دفعة $16,275 يتم تسجيل مبلغ: سنة كل  السبب، هلذا. تشغيلي إجيار كعقد  هبا

 .الفعلي الفائدة معدل طريقة باستخدام اإلجيار التزام مقابل( $ 33,725) ةالسنوي الدفعة من تبقى ما تطبيق سيتم. األرض

 إلافصاح رابعا: متطلبات

 الخاصة بالمستأجر اإلفصاح متطلبات .1

 1اإللتزام مبتطلبات اإلفصاح اخلاصة بعمليات اإلجيار حسب نوع عقد اإلجيار كما يلي: )م.غ.ه.ر(جيب على 

 اإلفصاح عن العناصر التالية:يجب عقد اإليجار الرأسمالي:  .أ
 مصنفة حسب الفئة، ،ايلم ركزم بيان تاريخ كل من اعتبارا الرأمسايل اإلجيار حتت املسجلة ألصولل اإلمجايل املبلغ 

  تها؛وظيف أو تهاطبيعلوفقا 

 ؛املايل لمركزل األخري البيان صدور تاريخ من اعتبارا الدنيا املستقبلية اإلجيار دفعات  

 ؛الدخل بيان يف دورة لكل فعال املتحملة اإلجيارات الطارئة جمموع 

 املالية القوائم حول اإليضاحات يف أو ،املايل للمستأجر املركز بيان يف منفصل املرتاكم بشكل االهتالك حتديد جيب .
 نفس البيان. يف منفصل بشكل الصلة ذات االلتزامات حتديد فإنه ينبغي وباملثل،

 :لإللغاء غير قابلةتلك  أو األولية اإليجار عقد شروط ذات التشغيلية اإليجار لعقود بالنسبة .ب

                                                           
1122 Op. Cit, pFASB ASC 840,   

 33,725 اخلاصة باملبىن دفعات اإلجيار الدنيا

 PV 6.75902معامل

 PV 227,948 لمبىنللدفعات اإلجيار الدنيا 

  227,948  المبنى المؤجر

 227,948  التزام اإليجار 
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  ؛املايل لمركزل األخري البيان صدور تاريخ من اعتبارا الدنيا املستقبلية اإلجيار دفعات 

 تاريخ من اعتبارا ،لإللغاء غري القابلة الفرعية جياراإل عقود ظل يف املستقبل يف سرتد اليت الدنيا االجيارات جمموعه 
 . ايلم ركزم بيان أحدث

 :التشغيلية اإليجار عقود لجميع بالنسبة .ت

 الطارئة اإلجيارات الدنيا، الجياراتل منفصلة مبالغ مع ،اتالنشاط بيان املبينة يف دورة  لكل اإلجيار مصاريف
 شهر اليت مدهتا إجيار عقود مبوجب دفعات اإلجيار تأجريفيما خيص هذه األخرية، ليس من الضروري إدراج . الفرعيةو 

 .جتدد مل اليتو  أقل أو
 نموذج إفصاح عن اإليجارات الرأسمالية والتشغيلية لدى المستأجر

 األصول تسجيل يتم. العقارات واملعدات من معتربا ، عددام.غ.ه.ر()الصحية، وهو  العناية مركزيستأجر 
 لدفعات احلالية لقيمةل ساويةامل الصلة، ذات االلتزاماتوتسجل . رأمسالية جيارإ كعقود  ة ذات صفات امللكيةاملؤجر 

 تسجيل يتمو . ة األجلطويل لديونل العامة موعةاجمل يف اإلجيار، عقود من املتبقية املدة خالل املستحقة الدنيا اإلجيار
 للسنة اإلجيارات هذه على املصاريف إمجايل بلغ. تشغيلية إجيار كعقود  ة، اليت ال تتمتع بصفات امللكية،املؤجر  األصول

 الدنيا يةاملستقبل دفعات اإلجيار كانت  ، 2010 جوان 30 من اعتبارا.  XXX ,XXX مبلغ 2010جوان  30 يف املنتهية املالية
 :التايل النحو على واحدة سنةل ةتجاوز امل املتبقية املدة مع والتشغيلية الرأمسالية اخلاصة بالعقود

 إفصاح عن إلايجارات الرأسمالية والتشغيلية لدى املستأجرنموذج : 4-3 الجدول رقم

 اجملموع تشغيلي رأمسايل 
 XXX XX XXX ,X 2010 جوان 30 يف املنتهية املالية الدورة

2011 XXX XX XXX ,X 

2012 XXX XX XXX ,X 

2013 XXX XX XXX ,X 

2014 XXX XX XXX ,X 

2015 XXX XX XXX ,X 

 XXX XX XXX ,X بعد ذلك

 XXX XX XXX ,X الدنيا املستقبلية اإلجيار دفعات

 XXX   الفوائد -

PV الدنيا املستقبلية اإلجيار دفعات   XXX 
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-Richard F. Larkin & Marie DiTommaso (2011), Not-for المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على:

Profit GAAP : Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles for 

Not-for-Profit Organizations, Op. Cit, P474  

 الخاصة بالمؤجر اإلفصاح متطلبات .2

 البيانات يف التالية املعلومات عليها اإلفصاح عن ينبغي ،املؤجر يف عقد اإلجيار )م.غ.ه.ر( الطرفإذا كانت 
 :هلا املتممة اإليضاحات أو املالية

 يجب اإلفصاح عن العناصر التالية: عقد اإليجار التمويلي المباشر: .أ

 املستقبلية  اإلجيار دفعات عرض كل ميزانية مبا فيها: تاريخ من اعتبارا اإلجيار عقود يف االستثمار صايف مكونات
 ؛املكتسب غري الدخلو  األولية املباشرة التكاليف ،املؤجر لصاحل املستحقة املضمونة غري املتبقية القيم املستحقة، الدنيا

 دورة. لكل اإليرادات يف املدرجة الطارئة االجيارات جمموع  

 

 
 عقد اإليجار التشغيلي: .ب
 مبلغ و  وظيفتها أو وفقا لطبيعتها مصنفة حسب الفئة، املؤجرة لألصول اختلفتا، إذا والقيمة الدفرتية، التكلفة مقدار

  مايل؛ مركز بيان تاريخ كل من اعتبارا( وجد إن) املرتاكم الكتااله

 ؛مايل مركز بيان أحدث تاريخ من اعتبارا غري القابلة لإللغاء اإلجيار لعقود الدنيا اإلجيار دفعات 

 دورة. لكل اإليرادات يف املدرجة الطارئة االجيارات جمموع 
 لمؤجرنموذج إفصاح عن اإليجارات الرأسمالية والتشغيلية لدى ا

 تدريب مرافقك  الستخدامها أخرى جلامعة اململوكة املمتلكات بعض، )م.غ.ه.ر(تستأجر "جامعة التقدم"، وهي 
 العشرين السنوات مدى على خمتلفة فرتات يف وتنتهي ،املباشر التمويل إجيار كعقود  العقود هذه وتصنف. الطالب

 عند) ، 2010جوان  30 من اعتبارا املباشرة التمويلية اإلجيار عقود يف جامعةلل االستثمار صايف مكونات يلي وفيما .املقبلة
 1(.تني احلالية والسابقةسنمن ال لكل املعلومات تعرض سابقة، لسنة املايل املركز بيان تقدمي

 XXX,XXX املستحقة الدنيا املستقبلية اإلجيار دفعاتجمموع 

 XXX ,X التكاليف التنفيذية -

 XXX,XXX القابلة للتحصيل الدنيا املستقبلية اإلجيار دفعات

                                                           
1Profit field -for-& Richard F. Larkin & Marie DiTommaso (2003), Not 195Cit, PWarren Ruppel, Op.  

guide, Op. Cit, P477 & Donald E. Kieso et al (2012), Op. Cit, p1355 
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 XXX ,X للتحصيل القابلة غري اإلجيار دفعات بدل -

 XXX,XXX القابلة للتحصيل الدنيا املستقبلية اإلجيار دفعاتصايف 

 XXX ,X القيمة املتبقية املقدرة لألصول املؤجرة

 XXX,XXX 

 XXX ,X X الدخل غري املكتسب -

 XXX ,X X   املباشرة التمويليةصايف االستثمار لعقود اإلجيار 

 حدثت إذا إالال تشمل اإلجيارات الطارئة املمكن حتصيلها طبقا لعقد اإلجيار،  الدنيا املستقبلية اإلجيار دفعات
 اإلجيار دفعات تسجلو .  XXX ,X بلغمب 2010جوان  30اإلجيارات الطارئة للسنة املالية املنتهية يف  .معينة تشغيل ظروف
 كالتايل:  الدنيا

 

 

 

 املبالغ السنة املالية
2012 XXX,X 

2013 XXX,X 

2014 XXX,X 

2015 XXX ,X 

2016 XXX,X 

 XXX,X بعد ذلك

  XXX ,X الدنيا اإلجيار دفعاتجمموع 

 على اإلجيارية اإليرادات إمجايل. األسبوع هناية يف جلامعة أخرى الستخدامها أيضا بعض املباين اجلامعةتؤجر 
 هذه على طارئة اجيارات اجلامعة تتلقى قد .XXX ,X بلغمب 2010جوان  30 يف املنتهية املالية للسنة يةالتشغيل العقود هذه

 دفعات ،2010جوان  30 يف.  XXX ,X بلغمب 2010جوان  30 يف املنتهية املالية السنة يف احملتملة الطارئة اإلجيارات. العقود
 :يلي كما  هي الالحقة سنواتال مساخل من لكل الدنيا اإلجيار

 املبالغ السنة املالية
2012 XXX,X 

2013 XXX,X 
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2014 XXX,X 

2015 XXX ,X 

2016 XXX,X 

 XXX,X بعد ذلك

  XXX ,X املستقبلية اإلجيار دفعاتجمموع 
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 الثالث خالصة الفصل

، واملتمثلة (ر.ه.غ.م)واليت تنبطق على الـ الرحبية، التجارية مؤسساتلل اسبيةاستعرضنا يف هذا الفصل املواضيع احمل
عمليات ، األصول املعنوية، األصول املعمرة ، االهتالك، واخنفاض القيمة، املخزوناتو  األصول واخلصوم املتداولةيف 

 .احملاسبة عن عقود اإلجيار، و اخلصوم طويلة األجل، االندماج واالستحواذ

 )م.غ.ه.ر( تصنف ،ناءات املتعلقة بالقيود املفروضة من اجلهات املاحنة على استخدام السيولةمع بعض االستث

التمييز بني األصول واخلصوم املتداولة وغري املتداولة  يعتمدو  ،األصول واخلصوم مثلما تصنفها املؤسسات التجارية الرحبية
 حماسبة املخزون يفأما  .ملفهوم التقليدي لسنة واحدةقدرة املؤسسة على تصفية هذه العناصر ضمن اعموما على غاية و 

األساس األويل  فإن )م.م.م.م(،لـ  وفقا، و ليست متشعبة كثريا كما هو احلال بالنسبة للمؤسسات التجاريةف )م.غ.ه.ر(
 .هو التكلفة حملاسبة املخزونات

ولكن مهما كان شكلها سيتم اعتبارها إما عمليات شراء  ،قد تتخذ اجملمعات عددا من األشكال القانونية 
تحديد أوال ما ب )م.غ.ه.ر( . تقوم)يشار إليها باسم "االستحواذ"( أو جتميع مصاحل )يشار إليها باسم "االندماج"(

تشبه إذا كانت عملية التجميع عبارة عن عملية اندماج أو استحواذ. بالنسة لالندماج، تستخدم طريقة الرتحيل، وهي 
 .يف القطاع الرحبي أسلوب جتميع املصاحل. أما عمليات االستحواذ، فيتم فيها استخدام طريقة الشراء

 عقود يف هذه األخرية تدخل ، حيث)م.غ.ه.ر(من بني أكثر املعامالت استخداما يف  اإلجيارات عقودتعترب 
 أقل هي املباشر التمويلي اإلجيار وعقود املبيعات نوع من اإلجيار عقود. التجارية املؤسسات طريقة بنفس اإلجيارات

  .يف )م.غ.ه.ر( شيوعا
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 بيل وميلندا غايتس الخيرية ووقف جامعة هارفارد تي:  دراسة حالة مؤسسالرابعالفصل 

بعد املعاجلة النظرية للبيانات والقوائم املالية ملؤسسات القطاع الثالث، يأيت هذا الفصل ليبني خمتلف آليات املعاجلة 
. هارفارد جامعة وقفو  اخلريية غايتس وميلندا بيل مؤسسةاحملاسبية للقطاع الثالث بالتطبيق على مؤسستني أمريكيتني مها 

حيث مت اختيار القطاع الثالث األمريكي بسبب تنوعه ومسامهته املعتربة يف الناتج احمللي اإلمجايل من جهة، واعتماده 
بل حيث سنناقش الطرق احملاسبية املنتهجة من قعلى نظام حماسيب دقيق وشامل لكل اجلوانب املالية هلذا القطاع. 

 وذلك وفقا للمباحث التالية: املؤسستني حمل الدراسة، مث نقيم مدى التزامها باملعايري احملاسبية املقبولة عموما؛ 
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 املبحث ألاول:  مدخل للتعريف بالقطاع الثالث في أمريكا

 العديدة العقود مدى على العامل أحناء مجيع يف البلدان من العديد يف املدين اجملتمع دور توسع فقد شك، دون
 االجتماعية، اخلدمات توفري يف هاما دورا الثالث القطاع استبدادا، يؤدي أكثر أو انفتاحا أكثر بيئات يف سواء. املاضية

 الفقر من واحلد املعيشة تطوير سبل يف واملسامهة واملظلومني، الفقراء حقوق عن الدفاع السياسات، وضع يف املسامهة
 االجتماعي، املال رأس وتزايد فعالية، أكثر الدولية املساعدات جيعل مما ذلك، فعل أو السوق للدولة ميكن ال عندما

  .االجتماعية املشاريع يف واملسامهة

 اليت القيود من الكفاية فيه مبا فهو حر. للمجتمع االجتماعي املال رأس لتوفري التطوعي القطاع اجته باختصار،
لذلك فإن  ؛(السيطرة على للحفاظ احلاجة) والقطاع العام ،(الربح إلظهار املستمرة احلاجة) القطاع الرحبي تقيد

   1.فكرة معينة تقيد نشاطها أو مببدأ االلتزام دون تتصرف أن القطاع هلامؤسسات هذا 

 

 والاقتصادية لنشأة القطاع الثالث السياسية املطلب ألاول: الخلفية

 وظروف نشأة القطاع الثالثأوال: تاريخ 

 امليزانية ختفيضات حول "ريغن" إدارة الرئيس محلة خالل املتحدة الوالياتيف  العام الوعي إىل )م.غ.ه.ر( مت دفع
 غري اإلسراف االجتماعية ربامجل مرادفا احلكومة وأصبح اسم. بداية الثمانينات يف الرفاه دولة لتفكيك إعدادها مت اليت

. واملعوقني املسنني، األطفال، للفقراء، احلكومي غري املنقذ باعتبارها اخلريية للجمعيات الرتويج ومت. للبريوقراطيني الفعالة
 .احلكومية للربامج رخيصة كبدائل  )م.غ.ه.ر( واعتربت

                                                           
1: The nature of the nonprofit sector,  David Horton Smith (2001), The impact of the voluntary sector on society, from 

edited by J. Steven Ott, Westview Press, p80 

 الخلفية السياسية والاقتصادية لنشأة القطاع الثالثاملطلب ألاول: 

 هيكل القطاع الثالث في أمريكااملطلب الثاني: 
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 قيادة وتعزيز لتطوير "ريغن" الرئيس قبل من The Task force on Private Sector :"اخلاص القطاع يف العمل فرقة" تعيني مت
 وتأثري )م.غ.ه.ر( وقدرة دور هذا التنظيم جتنب ذلك، ومع. املاسةالعامة  االحتياجات لتلبية اخلاص القطاع

  1.اجلمهور خدمة على قدرهتا على امليزانية يف التخفيضات

بداية  يف. للربحغري اهلادف  القطاع عمليات وحجم نطاق حنو قصد دون احلكومة سياسات فعتدُ  لذلك، وفقا
مت إجراء  هأن رغم ،)م.غ.ه.ر( إيرادات من كبرية  نسبة وفرت احلكومية والعقود املنح أن يكن معروفا مل ،الثمانينات

 يف غري اهلادف للربحالقطاع  حجم توثق اليت Filer Commissionفيلر"  جلنة" قبل من السبعينيات منتصف يف رائدة ثو حب
 أشار اإلطار، هذا ويف. هلذا القطاع التمويل مصادر ثلث يزيد عن ما وفرت احلكومة أن توكشف األمريكي االقتصاد

 املنظمات على تعتمد ،الدراسة مشلتها اليتو  ،األقل على احلكومية املؤسسات نصف أن 1982 عام أجري الذي املسح
 أن إىل البيانات هذه وتشري. العامة والصحة ،واملسنني األطفال رعاية ،االجتماعية الرعاية خلدمات احلكومية غري

  2.كمؤسسات متعاقدة  )م.غ.ه.ر( تفضل احلكومات

 السياسة صعود أعقاب يف والتطور التقدم على املهيمن النموذج باعتبارها الدولة   السوقُ  تِ ف  ل  من جهة أخرى، خ  
 والرتويج الفيدرالية الضرائب ختفيض مت أمريكا، يف. الشيوعية واهنيار أوروبا، يف الغنية الدول يف التقشف احملافظة،

 عرب والتسويق التربعات مجع االتصاالت، التسويق، اخلدمات، رسوم زيادة: )م.غ.ه.ر( جلميع السوقية سرتاتيجياتلال
 خالل من أساسا التسعينيات خالل املايل النمو على احلفاظ يف احلكومية غري املنظمات جنحت بعيد، حد إىل. اهلاتف
  3منها. اخلريية وأ التجارية سواء للدخل، املدرة األنشطة من وغريها اخلدمات رسوم إىل التحول

 في أمريكا غير الهادف للربح القطاع بروز  أسبابثانيا: 

 4أمريكا إىل سببني رئيسيني: يف غري اهلادف للربح يرجع سبب بروز مؤسسات القطاع

 فشل السوق:  -8

 بشكل استهالكها يتم اليت واخلدمات السلع إلنتاج مناسب بشكل يعمل السوق أن إىل االقتصاديون يشري
 :مجاعي بشكل استهالكها يتم اليت واخلدمات للسلع بالنسبة الغذائية، ولكنه قد جيد مشاكل واملواد املالبس مثل فردي،

                                                           
1Richard W. Lyman (1989), Reagan among the Corinthians, perspective series, center for the study of philanthropy,  

City University of New York, P20 
2edged sword of social service contracting: public accountability versus -James M. Ferris (1999), the double 

nonprofit anatomy, from: the nature of the nonprofit sector, edited by J. Steven Ott, Westview Press, p394. 
3 Elizbath T. Boris (1999), the nonprofit sector in the 1990s, from: Philanthropy and the nonprofit sector in a changing America, edited by: Clotfelter & Ehrlich, Indiana 

University Press, p4. 
4 Jeffrey L. Brudney, Voluntarism, from: The nature of the nonprofit sector, edited by J. Steven Ott, Westview Press, p59 



 دراسة حالة مؤسستي بيل وميلندا غايتس الخيرية ووقف جامعة هارفارد الفصل الرابع ....................

 
240 

 

 مشاركتها ميكن هفإن السلع، هذه توفري مبجرد نهأل ،العامة أو اجلماعية السلع جتعلهم يفضلون قوية اقتصادية دوافع لألفراد
 مثل اجلماعية، للسلع اإلنتاج كفاية  عدم ستكون النتيجة فإن احلساب، نفس حيسبون األفراد مجيع أن ومبا. اآلخرين مع

 أو اخلصائص ذوي األفراد من جملموعات ميكن ،)م.غ.ه.ر( يف. الطبيعة على واحلفاظ األمن، ،اجملتمع سالمة
 التدخل غياب يف اخلدمات أو السلع إلنتاج مموارده عيجتم شرتكة،امل قتصاديةاال أو جتماعيةاال ، ثقافيةال هتماماتاال

 1.احلكومي

 فشل الدولة:  -9

 يف صعوبات احلكومات تواجه السوق، فشل على املرتتبة املشكالت على التغلب على قدرهتا من الرغم على 
 .وشاقة طويلة عملية يكون أن ميكن اجلمهور لعمل الالزم الدعم تأييد تعبئة األول، املقام يف. اجلماعية السلع توفري

 املرور من بدال ،احملددة االحتياجات وتلبية اخلدمات لتقدمي ةكومياحل غري املؤسسات يفضلون األفراد فإن باختصار،
 2.للحكومة البريوقراطية اإلجراءات عرب

 للقطاع الثالث  ألاساسية ألابعاد عامة عن ملحة ثالثا:

مهما  ليس غري اهلادف للربح القطاع. اجملال هذا يف الرائدة األمريكية املتحدة الواليات تبقى األمم، صعيد على
 صندوق قبل من اإلحصاءات اليت أجريت ألحدث ووفقا. األمريكي اجملتمع يف جدا بل إن حجم وجوده عظيم فقط،

 :يلي مبا هذا القطاع ، جاء the American Volunteer Endowment Fundاألمريكية  التطوعية اهلبات

 األمريكية من كل  املتحدة الواليات يف )م.غ.ه.ر( 1,521,052 من أزيد هناك ،2015 حسب سنة
 ؛3 األنواع )اخلاصة، التابعة للشركات التجارية أو احلكومية(

 احمللي الناتج من٪ 5.4 تقريبا يعادل ما وهو ،مليار $905.9 إيرادات تقدر بـــ املؤسسات هلذه كان 
 االجتماعية املشاريع وبعض ،الثقافة ،التعليم ،الصحة على هذه املداخيل معظم أنفق. األمريكي اإلمجايل
 ملعظم اإلمجايل احمللي الناتج تجاوزل ،مستقال ابلد القطاع اخلريي األمريكي كان  لو الواقع، يف. واملدنية
 4؛سبانياإو  وهولندا واهلند وكندا أسرتاليا ذلك يف مبا العامل، يف البلدان

                                                           
1c Studies and Research Valentin Ciprian Filip (2013), The third sector and the new paradigm, Review of Economi 

Virgil Madgearu, 2015, P17 
2Halm Falk (1999), Op. Cit, P473  
3retrieved on 18/04/16, statistics-giving-resources/charitable-http://www.nptrust.org/philanthropic  
4Urban Institute (2015), the nonprofit sector in brief, Public Charities, Giving, and Volunteering, p01  

http://www.nptrust.org/philanthropic-resources/charitable-giving-statistics


 دراسة حالة مؤسستي بيل وميلندا غايتس الخيرية ووقف جامعة هارفارد الفصل الرابع ....................

 
241 

 

 902 بــــــأيضا املاحنة اجلهات سامهتكما   كمنح،  دوالر مليون 646 توزيع مت ،2015 املالية السنة خالل 
 1مليون دوالر؛

 القطاع يف العاملة القوى من٪ 10.3 ميثل ما وهو وظيفة، مليون 11.4 )م.غ.ه.ر( وفرت ،2012 عام يف 
 بنسبة غري اهلادف للربح القطاع يف معدل التوظيف منا ،2010 و 2000 عامي بني. أمريكا يف اخلاص

 نسبة )م.غ.ه.ر( يف األجور متثل. عام بشكل األمريكي الكلي االقتصاد من أسرع معدل وهو ،18٪
مليار $  587 غري اهلادف للربح القطاع مثال دفع املتحدة، الواليات يف املدفوعة األجور من٪ 9.2

 2؛2010 عام ملوظفيه يف وفوائد كأجور

 89 ٪؛بانتظامتتطوع  األمريكية العائالت من 

 الفرتة خالل$  مليار 27 من أكثر اهلبات علىو  الوصايا مناألمريكية  اخلزانة وزارة صلحت أن املتوقع من 
 3؛(1998-2052)

 يف واخلرباء االقتصاديني من االهتمام من القليل األقل على يستحق القطاع هذا أن تسلم جدال النتائج هذه
 :2015-1998 خالل الفرتة: وردت اليت املرتاكمة املسامهات تطور التايل الشكل يوضح. اجملال

  
 :األمريكية حسب جمموع األصول )م.غ.ه.ر(ترتيب أكرب  التايل اجلدول ويوضح

                                                           
1Giving USA 2015 report.  

2 http://www.independentsector.org/ ,retrieved on 18/04/16 
3Profit Accounting Auditing-Marc JEGERS (2002), The Economics of Non :Suggestions for A Research Agenda,  

Annals of Public and Cooperative Economics, P430 

مبلغ العطايا والمنح 

 السنوية
مبلغ العطايا والمنح 

 التراكمية
Source: The National Philanthropic Trust, 2015 annual report 

 : مبالغ املنح والعطايا خالل الفترة1-4رقم  الشكل

1998-2015 

http://www.independentsector.org/
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 2015ألامريكية حسب مجموع ألاصول لسنة  )م.غ.ه.ر(ترتيب أكبر : 1-4الجدول رقم: 

مجموع  االسم النوع الترتيب

 األصول
 President and Fellows of Harvard College (MA) 72,763,619,000 جامعات 1

 الصحة أنظمة 2

 المجتمعية

Kaiser Foundation Hospitals (Or) 39,709,611,780 

 Stanford University Board of Trustees of the جامعات 3

Leland Stanford Ju (CA) 

31,539,947,659 

 Yale University (CT) 28,911,175,542 جامعات 4

 Trustees of Princeton University (NJ) 22,272,320,000 جامعات 5

 Howard Hughes Medical Institute (MD) 19,677,721,527 طبية أبحاث 6

 Kaiser Foundation Health Plan Inc (Or) 16,312,511,712  المجمعات الصحية 7

 Trustees of Columbia University  14,639,477,138 جامعات 8

 الصحة أنظمة 9

 المجتمعية

Partners Healthcare System Inc (MA) 13,371,605,172 

 الصحة أنظمة 10

 المجتمعية

Dignity Health (CA) 12,569,336,861 

  http://nccsweb.urban.org/ Statistics,The Urban Institute, National Center for Charitableالمصدر: 

 رابعا: العطاء الخيري حسب املستفيدين 

 عدة يف تصنيفها ميكن للمستفيدين منها، واليت املنح غري اهلادف للربح طرق ختصيص أحباث القطاع تغطي
 التايل:  على النحو منح على هذه الفئات حتصلت ، 2014األمريكي لسنة  العطاء لتقرير وفقا. فئات

 2014الفئات املستفيدة من املنح لسنة : 2-4الجدول رقم: 

 نسبة الزيادة عن السنة السابقة  ($المنح )مليار الفئة المستفيدة

9,114 الدين  2.5٪  

٪4.9 54.62 التعليم  

٪3.6 42.10 البشرية الخدمات  

37.30 الصحة  5.5٪  

 9.2٪ 17.23 اإلنسانية والعلوم والثقافة الفن

 7٪ 50.10 والحيوانات البيئة

 7٪ 29.26 العام خدمات النفع

 2٪- 15.10 الدولية الشؤون

 Lily School of Philanthropy, Indiana university(2015), Giving USA media kit, p3المصدر: 

http://nccsweb.urban.org/%22http:/nccsweb.urban.org/%22
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غري اهلادف للربح  تشكيلة القطاع يف الدينية للمؤسسات يرجع الكبري الدور إىل اإلشارة جتدر من خالل اجلدول،
 لتحسني اإلميان تستخدم ألهنا فعالية األكثر الوسيلة احملافظني القادة بعض قبل من مت اعتبار هذه املؤسسات. األمريكي
 386,000 عن يقل ال ما هناك ، 2015 احلضري لسنة املعهد رلتقري وفقا. التبعية على القضاء وبالتايل، االجتماعية، الظروف
العطاء  إمجايل من ٪35 تتلقى وهي العامل، أحناء مجيع يف معظمها تعمل األمريكية، األراضي على موجودة دينية مؤسسة
  .اخلريي

 عام مليار يف $ 258.51 بلغت الفردية التربعات أن 2015 األمريكية لسنة املتحدة الواليات يقدر تقرير العطاء يف
 .2014 عام يف وردت اليت التربعات مجيع من % 72 ميثل وهذا. 2013 عام عن % 7.1  بنسبة بزيادة ،2014

 التوظيف في الثالث القطاع دور خامسا: 

 للواليات العاملة القوى من ٪10 ميثل وهذا. وظيفة مليون 11.4 )م.غ.ه.ر( توفر ،2014 عام حسب إحصائيات
 التمويل، قطاعات البناء، التحويلية، وقبل والصناعات التجزئة جتارة بعد حمتلة بذلك املرتبة الثالثة بأكملها، املتحدة
   1.والنقل التأمني

  2010إلى  2000: تطور نسب التشغيل السنوية في القطاعين الربحي وغير الهادف للربح من  2-4رقم  الشكل

 
 Lester M. Salamon, S. Wojciech Sokolowski, and Stephanie L. Geller, center for civil society :المصدر

studies, Johns Hopkins University, p8. 

                                                           
1http://www.bls.gov/home.htmUS department of Labor, Bureau of labor statistics,   
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http://www.bls.gov/home.htm
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 الثالثومنظمات القطاع  هيكلاملطلب الثاني: 

 الوالئية الرسوم من عموما تعفى اليت اخلاصة املنظمات من واسعة جمموعة من غري اهلادف للربح القطاع يتكون
 هو ،املؤسسات وصف هذهل عادة يستخدم والذي ،"رحبي غري" مصطلح اجلمهور. بعض ختدم أهنا أساس على ليةواحمل
 يف زيادة وجود ميكن املطاف هناية يف ،مبعىن أنه األرباح، كسب  املؤسسات ذههل يسمح: خاطئة تسمية الواقع يف

. هذه املؤسسات مديرينعلى موظفي أو  رباحمن هذه األ أي توزيع هو ظوراحمل ؛معينة سنة يف النفقات على اإليرادات
  1."للربح موزعة غري "مؤسسات باعتبارها املؤسساتهذه  إىل بدقة أكثرب نشري أن ميكن الفنية، الناحية من

 أوال: هيكل القطاع الثالث

 ميكن مجع املؤسسات املكونة للقطاع الثالث يف أمريكا يف الشكل التايل:

                                                           
1 Lester M. Salamon (2010), The Resilient Sector: The Future of Nonprofit America, p6 
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 Public serving organizations    : منظمات القطاع الثالث: ثانيا
 قد. أنفسهم املنظمات أعضاء من بدال ،عام بشكل اجلمهور خلدمة األول املقام يف موجودةهي  املنظمات هذه

 الدينية، أو الثقافية األنشطة رعاية والتعليمية، الصحية اخلدمات توفريمثل  ،اخلدمات من متنوعة جمموعة عرب ذلك يكون
من  مليون 1.2 يوجد أكثر من إمجاال،. ذلك شابه وما األخرى، )م.غ.ه.ر( متويل ،القضايا العامة الدفاع عن بعض

  1.قطاعالتوظيف يف هذا ال من ٪90 متثل ، وهياملنظمات هذه

                                                           
1 Lester M. Salamon (2001), Scope and structure: the anatomy of the America’s nonprofit sector, from The nature of the nonprofit sector, edited by J. Steven Ott, 

Westview Press, p24 

 

 المستقلة
التابعة 

 المجتمع للشركات

 العاملة

United way 

American Cancer Society 

Other 

 القطاع غير الربحي

 المنظمات ذات النفع العام

 وسطاء التمويل

 المؤسسات الخيرية

االتحادية المؤسسات  

مؤسسات جمع األموال 

 المحترفة

United Art Appeal 

 :   هيكل القطاع الثالث ألامريكي 3-4الشكل رقم 

Lester. M. Salamon (1999(; Scope and Structure: The Anatomy of America’s Nonprofit Sector, P26 
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اليت  الرئيسية املنظمات وهي. التمويل وسطاء هي املتحدة الواليات يف اجلمهور ختدم اليت )م.غ.ه.ر( بني من
  .األخرى )م.غ.ه.ر( إىل اخلاص، اخلريي الدعم للقطاع خاصة املايل، الدعم توجيه هتدف إىل

 األمر الذي ،غري اهلادف للربح لقطاعل والتقدم التخصص من الرفيع املستوى يعكس التمويل يف الوسطاء وجود
، اخلاص اخلريي العطاء أيضا يعكسو  ؛األموال وتوزيع التربعات مجعيف  حصرا خصصةتامل املنظمات ظهور إىل أدى

  .)م.غ.ه.ر( احملصلة من طرف سامهاتامل من العظمى الغالبية األفراد حيث عطاء

 Foundationsاملؤسسات الخيرية الخاصة  -10

 املصطلح هذا يتم استخدام. غري اهلادف للربح يف القطاع ظهورا األكثر املؤسات بني من هي اخلاصة املؤسسات
. األوقاف أرباح من عادة األخرى، احلكومية غري للمنظمات املنح يف تقدمي ختصصا األكثر بالنسبة للمؤسسات عادة

 $ مليار 52 و مليار $ 715 األصول بـــ إمجايل مع مؤسسة خريية، 86,192 موطنا لــــ املتحدة الواليات كانت  ،2012 سنة يف
 1بثالث مرات. أصوهلا إمجايل وتضاعفت املنظمات، هذه عدد يف ظرف عشرية واحدة، تضاعف. كمنح

 المؤسسات الخيرية الخاصة  أنواع .أ

 .املاحنة األسر أو األفراد قبل من تؤسس عادة. املؤسسات الكربى معظم وتشمل: Independentالمستقلة  -

 األسر أو األفراد قبل من تؤسس عادة. أحيانا املنح تعطي هاولكن هبا، اخلاصة الربامج تعمل على: Operatingالعاملة  -
 .املاحنة

 الكربى، الشركات أو لألسر اململوكة املتاجر بكل أنواعها، سواء شركاتال قبل من سسؤ ت: Corporateالشركات  -
 .قانونيا منفصلة أهنا وحدات من الرغم على

 يفحمددة  جغرافية منطقة ضمن األفراد ينخرط العام، حيث اجلمهور من األموالتستمد : Communityالمجتمعية  -
 .املنح تقدمي

 2014اخلاصة حسب جمموع األصول واملنح لسنة  اخلريية املؤسسات يوضح اجلدول التايل ترتيب أنواع

 

 

 

 

 

                                                           
1-Constantin Deaconu & al (2011), Accounting Treatments Regarding Costs and Income of Non-Lect. Sorin 

Patrimonial Entities, Revista Tinerilor Economişti (The Young Economists Journal), P28 
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 2014ترتيب أنواع املؤسسات الخيرية الخاصة حسب مجموع ألاصول واملنح لسنة  :3-4الجدول رقم: 

 % ($المنح )مليار % ($األصول )مليار % العدد النوع

 82 35,4 82 584 91 78,582 المستقلة

 12 6 6 43,3 5 4,218 العاملة

 11 5,5 3 23,2 3 2,629 الشركات

 10 4,9 9 64,9 1 763 المجتمعية

  526  715  86,192 المجموع

 Key fact about US foundations, Foundation center 2014 report, P3المصدر: 

 المؤسسات الخيرية الخاصة أشهر .ب
 ومت األصول، من الدوالرات من املليارات مئات على تسيطر املتحدة الواليات يف اخلاصة املؤسسات أكرب

 للعمل املؤسسات كل أصوهلا هذه تكرس. لعدة أجيال تارخيها يعود اليت الثرية أو العائالت األفراد قبل من تأسيسها
 السيارات وصناعة واألدوية النفط جمال يف ثرواهتا من متول وهي اجلغرافية، واملناطق اجملاالت من واسعة جمموعة يف اخلريي
 املتحدة مرتبة حسب األصول و العطاء اخلريي.  الواليات يف اخلاصة يبني اجلدول املوايل أكرب املؤسسات .وغريها

 2014أكبر املؤسسات الخيرية الخاصة الخمسة لسنة  : 4-4الجدول رقم: 

 مجموع األصول المنح اسم المؤسسة الترتيب
1 Bill & Melinda Gates foundation $3,320,725,374 $41,310,207,525 

2 Ford Foundation $560,335,883 $12,259,961,589 

3 J. Paul Getty Trust $12,778,308 $11,110,918,337 

4 The Robert Wood Johnson Foundation $337,561,658 $10,173,403,442 

5 W. K. Kellogg Foundation $294,891,874 $8,621,183,526 

data.foundationcenter.org :المصدر    

 Federated fundersالفدرالية:  التمويلمنظمات  -11

 وسطاء من أخرى واسعة جمموعةالفدرالية  تعترب املؤسسات املمولة ،اخلريية اخلاصة املؤسسات إىل باإلضافة
 املؤسسات من عدد عن نيابة اخلاصة التربعات معجت املنظمات هذه. غري اهلادف للربح القطاع تشكل اليت التمويل
 ومجعية ، United Arts Appeal املتحدة الفنون ، نداءUnited Wayالطريق املتحد : جند املنظمات هذه عن األمثلة ومن. اخلدمية

 يقرب ما يف تعمل شبكة عن عبارة وهي ،United Wayمنظمة  يه أشهرها ولعل. American Cancer Society األمريكية السرطان
 األرقام املنظمة حققت ،2014 عامل لتقريرها وفقا. العامل حول ومنطقة بلدا 40 من أكثر عرب اجملتمعاتمن  1,800 من

   1:التالية

                                                           
1-Annual-UWCC-content/uploads/2015/05/2014-http://www.unitedway.ca/wpUnited Way 2014 report,  

, retrieved on: 20/04/16, p42Report.pdf 

http://fdo.foundationcenter.org/grantmaker-profile?collection=grantmakers&key=JOHN015
http://fdo.foundationcenter.org/grantmaker-profile?collection=grantmakers&key=KELL005
http://www.unitedway.ca/wp-content/uploads/2015/05/2014-UWCC-Annual-Report.pdf
http://www.unitedway.ca/wp-content/uploads/2015/05/2014-UWCC-Annual-Report.pdf
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 ؛$86,642,586 والنفقات$ 88,521,000 بـــ قياسيا رقما املوحدة ايراداهتا بلغت 

 احلمالت  التجارية، العالمة العامة، السياسة الدولية، الشبكة املستثمرين، عالقات الربامج نفقات مشلت
 الرتوجيية؛ املواد ومبيعات العامة والعالقات

 ؛$ مليون 66,704 كانت  اليت 2013 سنة مع باملقارنة$  مليون 76,179 األصول إمجايل بلغ 

 1والشفافية؛ املساءلة مقياس يف 83.46 و 100/  61.76 احتلت املرتبة املايل، الوضع حيث من 

 العامل؛ أحناء مجيع يف الطويل املدى على اتاجملتمع لدعم$  مليار 5.18 وفرت ،2014 عام يف 

 تشجيع العطاء ،$( 9,585,039) تأثري اجملتمعات:: التايل النحو على رئيسيةال ربامجنفقات ال كانت 
 $(. 8,924,683) املتحدة الواليات وشبكة$(  33,312,209) :الدويل

 Professional fundraisersاملحترفة:  ألاموال جمع مؤسسات -12

 احملرتفة، األموال مجع هي مؤسسات الثالث للقطاع كبريةال األمهية املاليني ذوي الوسطاء من األخرية اجملموعة
 األحيان، من كثري  يف. اخلاصة )م.غ.ه.ر( لصاحل اخلاصة املسامهات مجع يف املختصة والشركات املتمثلة يف األفرادو 

 ختتار وقد. موظفيها ضمن طاقم األموال جامعيمن  نيناث أو شخص واحد األقل على الكبرية )م.غ.ه.ر( توظف
. التربعات يمعاج من أكثر أو 50 وظفي الذيو  ،تطوير مكتب هلا يكون أن الثقافية املؤسسات أو الضخمة اجلامعات

 2( هي املنظمة املمثلة هلذه اجملموعة.AFP) التربعات مجع حمرتيف رابطة

 ومع. العمليات وحجم املساءلة حيث من الدولة حمل حتل أن القطاع الثالث ملؤسسات ميكن النشري إىل أنه 
 سابق، وقت يف رأينا كما.  عديدة جماالت يف أن تتحمل جزء كبريا من عبء احلكومات هلذه املؤسسات ميكن ذلك،
 قبل من بالكامل متُو ل واملستشفيات، اجلامعات ذلك يف مبا العامة، اخلدمة مؤسسات من اآلالف ،)م.غ.ه.ر( بفضل

 لألمل منارة غري اهلادف للربح القطاع أصبح. يف هذا الصدد جيد مثال هي هارفارد جامعة واألوقاف؛ اخلريية اجلمعيات
 يف قائمة تزال ال اليت االجتماعيةاالقتصادية و  املشاكل ملعاجلة اليت وفرها فعالةال البدائل وهذا بفضل ،ةاملاضي دو العق يف

 3.الثروة وتوليد الدميقراطية تنامي خضم

  :وأمهها اهلامة، البيانات بعض إىل الوصول ميكن اجلداول واملعلومات السابقة، خالل من

                                                           
1http://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=search.summary&orgid=4629#.Vs3YYn2LRdhSee:   
2https://www.afpnet.org  
3Evidence from Taiwan, International  -Profit Hospitals -Fang Tan & al (2011), Earnings Management in Non-Hui 

Journal of Electronic Business Management, Vol. 9, No. 3, p243 

http://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=search.summary&orgid=4629#.Vs3YYn2LRdh
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 يقارب القطاع حجم ألن وذلك العاملي، املستوى على مرموقة مكانة األمريكي اخلريي العمل قطاع حيتل 
 بنسبة أيضا القطاع كما يساهم.  الثابتة واألصول الواردة واهلبات التربعات إمجايل من دوالر تريليون 5.8
 ، كان الناتج2015مليار )حسب سنة  $1028.5 من أكثر أي األمريكي اإلمجايل احمللي الناتج من٪ 5.5

 (؛مليار  $18,700اإلمجايل األمريكي احمللي

 ،من الكثري هناك وألن مسجلة، منظمة 1,469,667 املتحدة الواليات يف )م.غ.ه.ر( عدد بلغ رمسيا 
  مؤسسة؛ ونصف مليون من أكثر العدد اإلمجايل إىل يصل قد املسجلة، غري املنظمات

 مليار، 88 أصوهلا وجمموع ،$ مليار 79 اليت مسجلة، بلغت إيراداهتا كنيسة  161,141 من أكثر هناك  
 األوقاف الدينية؛  على االعتماد الكبري يؤكد وهذا

 وأصوهلا بلغت مداخيلها ؛6,199 إىل للدولة، غري التابعة ،غري اهلادف للربح املستشفيات يصل عدد 
 التأمني متنح ال املتحدة الواليات حكومة أن من الرغم على هذا مليون، $435 و 473: التوايل على

 اجملتمع؛  خلدمة الشامل الصحي
 من األقل على ماليني 7 أيضا القطاع الثالث يوظف سوق العمل، يف املعتربة حصته إىل باإلضافة 

 القطاع. هلذا واملستمرة احليوية العاملة القوى ميثلون الذين املتفرغني املتطوعني
غري  والقطاع اخلريي العمل أثر لتعزيز املطلوبة اخلطوات يف النظر القرار وصناع االقتصاديني على جيب وأخريا،
حماولة االستفادة  القادم، اجليل وإشراك توعية واخلاص، العام القطاعني بني العالقات معاجلة ينبغي كما  .اهلادف للربح

 1.األمريكية لـــ)م.غ.ه.ر( من التجربة الرائدة

 

  

                                                           
1Teaching Nonprofit Mark S. Blodgett & al (2014), Enhancing Business Ethics or Governance Curriculum:  

Organizational Ethics, Journal of the Academy of Business Education. Elsevier Journal of Accounting Education: J. of 
Acc. Ed. P11 
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 بيل وميلندا غايتس الخيرية ةدراسة حالة مؤسساملبحث الثاني: 

أسسها  العامل مؤسسة خريية خاصة يف أكرب هي( BMGF خيتصر بـــــ أو كما غيتس، مؤسسة أو) غيتس وميليندا بيل
العاملي تتمثل  الصعيد على للمؤسسة األساسية األهداف. 2000 عام يف إطالقها غيتس، حيث مت وميليندا بيل الزوجان
. املعلومات تكنولوجيا إىل والوصول التعليم فرص هتدف إىل توفري أمريكا، ويف الفقر؛ من واحلد الصحية الرعاية يف تعزيز

 من نيودهلي، بيكني، لندن، أديسا بابا، جوهانسبورغ و أبوجا.سياتل، ولديها فروع يف كل  يف املقر الرئيسي للمؤسسة
 . بافيت غيتس ووارن مليندا غيتس، بيل: هم أمناء ثالثة يدير املؤسسة

 األعمال تقنيات لتطبيق تسعى اليت والطريقة املؤسسة حجم. دوالر مليار 44.3 وقف بــــ من جهة أخرى، للمؤسسة
 املنح خالل من املؤسسة متويل يتم .اخلريية املشاريع يف الرائدة الشركات من ةواحد جيعلها من أجل العمل اخلريي 

 حتقيق أجل املؤسسةمن ومتويل االستثمارية األصول إدارة هو للصندوق الرئيسي الدور. الصندوق الوقفي من هذا الواردة
 .للمؤسسة اخلريية األهداف

مليار دوالر  3مليار دوالر وأكثر من  44أمريكا مبجموع أصول يفوق  يف نالت املؤسسة املرتبة األوىل ،2015 عام يف 
  .كمنح و عطايا

 990 البيانمن خالل السياسات املحاسبية املطلب ألاول: 

 الدخل ضريبة من املعفاة للمؤسسات البيان املالي :990طريقة قراءة البيان أوال: 

Income Tax from"Return of Organization Exempt  

بسبب اعتمادنا إياه كمرجع أساسي الستقاء البيانات  990يف هذا اجلزء من البحث سنتطرق لتعريف البيان 
 املتعلقة باملؤسستني حمل الدراسة. 

الذي يصدر  الداخلية اإليرادات خدمةبيان  هو" الدخل ضريبة من املعفاة للمؤسسات البيان املايل" 990 البيان:
 هذا البيان يكون ما غالبا. اهلادفة للربح غري املؤسسات عن املالية املعلومات للجمهور مقدوي ،املتحدة الواليات يف

 استغاللسوء  من املؤسسات هذه ملنع احلكومية الوكاالت قبل من ستخدمي أنه كما.  املعلومات هلذه الوحيد املصدر
 املستشفيات مثل مشوال، أكثر تقارير إعداد متطلبات لديها اهلادفة للربح غري املؤسسات بعض. الضرييب اإلعفاء

 1.األخرى الصحية الرعاية ومؤسسات

                                                           
1e. "Instructions for Form 990 (PDF), Return of Organization Exempt from Income Tax".  Internal Revenue Servic

2015. Retrieved April 4, 2016. P3. 
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، صفحتني كان البيان يف شكل وثيقة من.  1941 عام يف ةاملنتهي ألول مرة يف السنة املالية 990 مت استخدام البيان
ويتضمن قسم التعليمات حيتوي البيان اليوم على اثنا عشرة صفحة، . 1947 عام يف( التعليمات ذلك يف مبا) وبلغ أربع

على مائة صفحة من اإلرشادات والوجيهات عن طريقة استخدام هذه الوثيقة بشكل مبسط حىت يفهمه كل األطراف 
 1املعنية، مبا فيها املؤسسسات املقررة، اجلهات املاحنة، فردية كانت أو مؤسسات، احلكومات واجلمهور العادي.

التابعة لوزارة  (IRC)اإليرادات الداخلية  ملصلحة أنشطتها عن باإلبالغ ملزمة الدخل ضريبة من املعفاة املؤسسات
 املؤسسة ألنشطة صورة واجلمهور احلكومة منح إىل هذا األخري ويهدف، وهي اجلهة املصدرة هلذا البيان املايل.  املالية
 كمية  املنح من عدمه، وهذا ألن قرارات املاحنني على هذا البيان يف اختاذ يعتمد كثري من أن املفرتض ومن. عام كل

تسلم  مل إذا شديدة لعقوبة ختضع أن للمؤسسة ميكنكما .  النطاق واسعة املؤسسة شاملة و من املطلوبة املعلومات
 2.احملدد الوقت يف البيان

 990أنواع البيان  -13

  :990منوذج-EZ :من طرف منه بدال يستخدم أن هذا البيان هو أصغر حجما من البيان الرئيسي، وميكن 
  3.$000,500 من أقل األصول وجمموع ،$000,200 من أقل اإليرادات إمجايل ذات املؤسسات

 :منوذجN-990  :عليها جيب أقل أو $50,000 عادة السنوية اإلمجالية تكون إيراداهتا اليت الصغرية املؤسسات 
 بديال يصنف أن املمكن من ولكن هلذا البيان، ورقي شكل أي يوجد ال . N-990 الكرتوين البيان ملء

 EZ- 990.4منوذج   أو 990 للبيان

 :منوذج PF-990 :اخلاصة  املؤسسات اخلريية من طرف هذا النموذج يودعPrivate Foundations .يتضمن وهو 
يودع هذا البيان لدى مصلحة اإليرادات . املعلومات من وغريها للمنح، الكاملة والقائمة املالية املعلومات
 5.للمؤسسة كحد أقصى املالية السنة انتهاء بعد أربعة أشهر ونصف من الداخلية

 

                                                           
1Cheryl Chasin, Debra Kawecki and David Jones (2002). "G. Form 990" (PDF). Internal Revenue Service,  

, 13/04/16tege/eotopicg02.pdf-b.archive.org/web/20150702072044/http://www.irs.gov/pub/irshttps://we 
2 Instructions for Form 990 (PDF), Op. Cit, P6  
3April 4, 2016. P3 ervice. 2015. Retrieved(PDF). Internal Revenue S EZ"-"Instructions for Form 990   
4N, Internal Revenue Service. -Form 990 —"Annual Electronic Filing Requirement for Small Exempt Organizations  

Retrieved April 4, 2016. 
5PF". Foundation Center. Retrieved April 13, 2016.-"Demystifying the 990  

https://web.archive.org/web/20150702072044/http:/www.irs.gov/pub/irs-tege/eotopicg02.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i990ez.pdf
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 : 990مرفقات البيان  -14

، املنظمات املعفاة من الضرائب ملزمة بإرفاق جمموعة متنوعة من متطلبات اإلفصاح 990باإلضافة إىل البيان 
وااللتزام املتمثلة يف جداول وبيانات خمتلفة. تعزز هذه البيانات اإلضافية وتوضح معلومات اإلفصاح واإلبالغ املودعة 

ملوضوعية اليت جتعل تقدمي مثل هذه البيانات . غالبا، تقدمي هذه البيانت إلزامي، لكن هناك بعض احلاالت ا990يف البيان 
 1.غري ممكن أو غري جمد

 : 990محتوى البيان  -15

 *على اثنا عشر قسما، جيب أن يتضمن كل قسم منها على معلومات حمددة كالتايل: 990حيتوي البيان 

على الرغم من أنه يشكل جزءا صغريا نسبيا من البيان، حيتوي اجلزء العلوي للبيان على املعلومات   :990رأس البيان  .أ
الشكل التايل يوضح أهم املعلومات اليت يوفرها رأس الضرورية اليت ميكن توجه القارئ خالل األقسام الالحقة للبيان. 

 :البيان
 

 
 

 

 

 

  OrganizationSummary of theعن املؤسسة:  القسم ألاول: ملخص .ب

                                                           
1structions for Form 990 (PDF), Op. Cit, P8In  
حيث قد يتجاوز  ،يحتوي البيان نظريا على اثنا عشرة صفحة، ولكن هذا ال يعني أنه محدود بهذا العدد من الصفحات، بل هو حسب حجم المؤسسة * 

 صفحة (. 79فيه  2014العمالقة )مثال تقرير مؤسسة بيل وميليندا غايتس الخيرية لسنة  عدد الصفحات المائة بالنسبة للمؤسسات

 990 قبل منالمغطاة  المالية السنة بداية IRS يستخدم. البيان سنة

. المالية لسنةل تاريخك المالية السنة نهاية ويستخدم. البيان لسنة

 في وانتهت 1/7/2015في  المالية السنة بدأت وإذا ،مثال

 هي المالية السنة لكن ،2015هي  سنة البيان فإن ،31/6/2016

 تاريخ بداية ونهاية السنة المالية. Aيبين في السطر . 2016
أي إما أن يكون  .البيان نوع هنا يحدد

 .PF-990 أو EZ-990 أو 990 البيان العام

 990: رأس البيان 04-4الشكل رقم: 

 معلومات يتضمن 990 أن إلى يشير

للمؤسسة األم إن  التابعة الشركات عن

 .وجدت

يؤش ر على هذه الخانة إن كانت 

المؤسسة تودع هذا البيان ألول 

  مرة.
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 املثال، سبيل على) املؤسسة وإدارة أنشطة عن معلومات ذلك ويتطلب. املؤسسة عن ملخص هو األول اجلزء
الشكل  .الصناديق أرصدة و الصافية أصوهلا ،نفقاهتا ،يراداهتاإ ،(ذلك إىل وما واملتطوعني، املوظفني وعدد مهمتها،

 :990 البيان من األول القسمالتايل يوضح أهم املعلومات اليت يوفرها 

 

 

 

 

 

 

 Signature Blockمة التوقيعات: القسم الثاني: قائ .ت

 مصدر إلى تشير قوسينب تنتهي األول القسم في األسطر من العديد

هذا يعني أنه إذا لم يتم . في األقسام األخرى من البيان المعلومات

 معلومات تجد لن األرجح على فإنك ،اإلشارة إلى مصدر المعلومات

 في أي قسم آخر من البيان أو الجداول المرفقة. إضافية

 هذا و. المؤسسة لمهمة موجز وصف

 كل ألن ، هذا القسم من جزء أهم هو

المعلومات عن نشاطات المؤسسة تعتمد 

أساسا على المهمة التي أسست من 

 أجلها.

 990 : القسم ألاول من البيان05-4الشكل رقم: 

فال  سرية نيالمانح عن المعلومات ألن ، وهذا990 في المانحين قوائم القراء من غياب يفاجأ ما غالبا

مع ذلك، يستثنى من ذلك البيانات المودعة  .الجمهور إلى 990 من نسخةنشر  عنديجب الكشف عنها 

 هي ، فمعلومات الجهات المانحة فيهاالسياسيةو المنظمات  الخاصة الخيرية المؤسسات من طرف

 .يجوز الكشف عنها معلومات عامة
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 ،باليمني احلنث عقوبة حتت املؤسسة السامني، فيه أحد موظفي شهدي حيث ات،التوقيع قائمة هو الثاين اجلزء
يوضح الشكل التايل أهم املعلومات اليت يوفرها  .و ال يشوهبا أي حتريف وكاملة صحيحة الواردة يف البيان املعلومات بأن

 :990 البيان من الثاين القسم

 

 

 

 

 

 Statement of the Organization’s Accomplishmentsالقسم الثالث: بيان إنجازات املؤسسة:  .ث

 برنامج ثالث ألكرب واإليرادات نفقاتالو  ،رسالتها بيان ذلك يف مبا ،املؤسسة إجنازات بيانمن ال الثالث اجلزءيبني 
 :990 البيان من الثالث القسميوضح الشكل التايل أهم املعلومات اليت يوفرها  .تقدمها

 

 

 

 

 طائلة تحت الضرائب لمصلحة تقدم  رسمية، وثيقةهو  990 البيان

 .الزور عقوبات

 990: القسم الثاني من البيان 06-4الشكل رقم: 

 المصدر: من إعداد الباحث

مهمة أو رسالة المؤسسة هي الغرض الذي أسست من 

هذا القسم من البيان وتؤثر أجله وهي أهم معلومة في 

 على األقسام الالحقة.

 990من البيان  الثالث: القسم 07-4الشكل رقم: 
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  Required SchedulesChecklist ofالقسم الرابع: قائمة الجداول املرفقة:  .ج

لتحديد اجلداول  .وهذا حسب نوع املؤسسة ،990اجلداول الواجب إرفاقها مع البيان  بيانمن الالرابع   اجلزءيبني 
 مجع نفقات السياسية، األنشطة يف املشاركة مثل وضوعاتامل بعض حول سؤاال 38 يف هذا القسم يطرح املطلوبة،
إذا أجابت . ، وغريها من األسئلةاملوظفني وكبار اإلدارة جملس ألعضاء املؤسسة قدمتها اليت القروض املدفوعة، التربعات

 من تانكامل  نتاصفح فيه اجلزءهذا . السطر هذا على املبني اجلدول إرفاق عليه جيب ،سؤال أي على" نعم"املؤسسة بـــــ
 :990 البيان من الرابع القسميوضح الشكل التايل أهم املعلومات اليت يوفرها   .990 البيان
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 Statements About Other IRS Filings لقسم الخامس: بيانات حول الالتزامات الضريبية ألاخرى: ا .ح

للمؤسسة حنو املنظمات األخرى  األخرى ةالضريبي اتااللتزام حول بياناتعلى  بيانمن ال اخلامس  اجلزءحيتوي 
 ما إىل تشري أن يجبف الضرائب، من معفاة مسامهات تتلقى أن للمؤسسة ميكن كان  إذا املثال، سبيل على. IRSعدا 

  1.لتربعاهتم املطلوبة اإلثباتات املاحنة جهاتلل قدمت قد كانت  إذا

 Governance, Management and Disclosureالقسم السادس: الحوكمة، إلادارة وإلافصاح:  .خ

اليت تنتهجها  واإلفصاحالسياسات اإلدارية وطرق احلوكمة  حول على أسئلة بيانمن الالسادس   اجلزءحيتوي 
سياسات التوظيف، طرق انتخاب جملس اإلدارة، العالقة مع حاملي  :املثال سبيل على. املؤسسة يف نشاطاهتا املختلفة

األسهم، إجراءات محاية الشفافية، العالقة مع املنظمات التابعة، الوسائط املستعملة يف اإلفصاح عن البيانات املالية، 
 2ذات الصلة. وغريها من املواضيع

 

 

 Compensationsالقسم السابع: التعويضات:  .د

                                                           
1, P5/2016, 15/04https://www.irs.govPDF): ( Form 990, retreived from  
2Ibid, P6  

 990: القسم الرابع من البيان 08-4الشكل رقم: 

وفي نهاية كل سؤال يشار إلى  38على يسار البيان األسئلة 

 "نعم"بـــــنوع الجدول الذي يجب إرفاقه في حالة اإلجابة 

 على يمين البيان.

 المصدر: من إعداد الباحث

https://www.irs.gov/
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 واملوظفني واألمناء اإلدارة جملس وأعضاء والسابقني احلاليني للموظفني املدفوعة التعويضات السابع يتضمن القسم
 100,000 من أكثر الذين تلقوا مستقلني متعاقدين مخسة وحىت ات،تعويضك  $ 100,000 من أكثر استلموا الذين الرئيسيني،

 يوضحها الشكل:هذا باإلضافة إىل معلومات كثرية أخرى  .املؤسسة من كدفعات  $

 

 

 

 

    
 

  

 

 Revenue Statement: القسم الثامن: بيان إلايرادات .ذ

 اإليراداتتلك املعفاة من الضريبة، باإلضافة إىل  أو الصلة ذات األموال من املؤسسة إيرادات بيان هو الثامن اجلزء
 1.(غري معفى من الضريبة الدخل وهذا ،T-990 منوذج تقدمي يتطلب والذي) غري ذات الصلة التجارية

                                                           
1Ibid, P9  

 الحاليين الموظفين جميع ذكر يجب

 لم ولو حتى ، اإلدارة مجلس أعضاءو

 مجلس أعضاء معظم. )يتقاضوا أي أجر

 (.هم متطوعون اإلدارة
 أو واألمناء، المديرين من بين وليس( 1) الذين األعلى أجرا 5 موظفينال ذكر يجب هنا

 غير المنظماتالمؤسسة أو  من $ 100,000 من أكثر واتلق( 2)و الرئيسيين الموظفين

 .الصلة ذات  الربحية

 990من البيان  السابع: القسم 09-4الشكل رقم: 

 $ 150,000 من أكثر تلقى (1) :الذي الشخص هو رئيسيال موظفال

( 2) و، الصلة ذاتالمنظمات  +المؤسسةالمؤسسة أو  من عويضكت

( 3)و المؤسسة، وأنشطة أصول من األقل على ٪10 على يسيطر
 .األكبر أجرا موظفا 20 بين من هي

 المصدر: من إعداد الباحث

التعويضات من المنظمات 

 غير الربحية ذات الصلة
هنا يجب ذكر الموظفين السابقين، سواء السامين أو المدراء 

 اعتمادا على األجر الذين كانوا يتقاضونه. 
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 Expenses & balance sheet : القسمان التاسع والعاشر: بيان النفقات و ميزانية املؤسسة .ر

 العامة، النفقات ،اإلدارة ،الربامج اتخدم نفقات إىل مقسمة ،املؤسسة لنفقاتتفصيال  التاسع اجلزء يوفر
تلك من  مع املالية السنة بداية من املالية املؤشرات يقارنف (املؤسسة ميزانية) العاشر اجلزءأما . التربعات مجع ونفقات

 1.تهاهناي

 : عشر: تسوية صافي ألاصول، القوائم املالية والثاني عشر  القسمان الحادي .ز

 القوائم طريقة إعداد يوضحف عشر الثاين اجلزءأما  .املؤسسة أصول صايفل تسوية عشر احلادي يتضمن القسم
طرق  من غريها أو االستحقاق طريقة النقدية،طريقة املستخدمة يف اإلبالغ سواء  املثال، سبيل على) املالية التقاريرو 

  2(.أم ال مستقل حماسب قبل من ومراجعتها املالية بياناهتا مجع هل متو  هذا البيان، إعداد

 ملؤسسة بيل وميليندا غيتس ملخص السياسات املحاسبية الهامةثانيا: 

 لقوائم املاليةأسس عرض ا -16

وعود  ذلك يف مبا املسامهات، املؤسسة تعترب .احملاسيب االستحقاق أساس على املوحدة املالية القوائم إعداد مت
 بناء عليها تطرأ اليت والتغيريات الصافية، األصول وتصنف: املسامهات،. الواردة الفرتة يف كإيرادات  املشروطة، غري املنح
 مت ،2015و 2014 ديسمرب 31 يف املنتهية للدورات بالنسبة. املاحنة اجلهات تفرضها اليت القيود وجود عدم أو وجود على

 .املاحنة اجلهات من قيود وجود عدم بسبب مقيدة كغري  املؤسسة أنشطة تصنيف

 النقدية -17

 .األجنبية والعمالت الدوالر األمريكي من النقدية تتكون

 Program-Related Investments (PRIs)  االستثمارات المتعلقة بالبرنامج -18

. اسرتاتيجياهتا مع تتماشى خريية أهداف لتحقيق أخرى منظمات مبثل هذه االستثمارات يف املؤسسة تقوم
 .والضمانات األسهم يف واالستثمارات القروض من األول املقام يف االستثمارات هذه وتتألف

 القروض:  .أ

 بالقيمة القروض قياس يتم. السوق سعر من أقل فائدة سعر حتمل اليت املسددة غري يف تلك القروض تتمثل
 القروض على اخلصم لتعكس الصايف أساس على القروض وتسجل. "املسامهة" وجود عنصر لتحديد البداية يف العادلة

 اخلسارة احتياطي تقديرات مراجعة تتم. معقول خسارة احتياطي أو( املسامهة عنصر وجود حالة يف)القابلة للتحصيل 
                                                           

1Ibid, P10, 11  
2Ibid, P12  
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 للوضع املؤسسة فهم أساس على اعتمادا التحصيل حدث تغري كبري يف خماطر إذا تعديلها ويتم سنوي، أساس على
  .الدفعات السابقة بيان أو للمقرتض املايل

 ألاسهم:  .ب

 األسهم يف االستثمارات وتسجل. األسهم صناديق يف واالستثمارات املباشرة االستثمارات من كال  األسهم تشمل
 للوصول. والسيطرة بالنسبة للمؤسسة امللكية أمهية على مدى اعتمادا امللكية حقوق طريقة أو العادلة القيمة باستخدام

 القيمة لتحديد مدققة مالية وبيانات دورية تقييمات على املؤسسة حتصل الطريقتني، من أي حسب املسجلة القيمة إىل
 املؤسسة تسجل. استثماراهتا عن الناجتة األرباح أو اخلسائر من حصتها تسجيل أو إلعادة تقييم إما املطلوبة، العادلة

 ختصيصها مت واليت البيع، أو التصفية عند اخلسائر احملققة واألرباح أو االستثمار حياة طوال احملققة غري اخلسائر األرباح أو
  .األنشطة املوحدة بيانات على املناسبة الوظيفية النفقات ضمن

 ال ميكن حتديد اليت االستثمار شركات يف لالستثمارات العادلة القيمة لتقدير عملية طريقة املؤسسة تستخدم
 القيمة هي طريقة األسهم بعض صناديق لتقييم هذه الطريقة اليت تستخدمها املؤسسة. بسهولة فيها العادلة القيمة

 حماسبة ملعايري وفقا حتسب اليت العادلة القيمة تساوي هذه القيمة ال قد احلاالت، بعض يف(. NAV) لألصول الصافية
 1.العادلة القيمة

 الضمانات:  .ت

 إىل للضمان العادلة القيمة أو للمؤسسة احملتملة اخلسارة نطاق ضمن مبلغ بأصغر كالتزام  الضمانات تسجل
. املفتوحة السوق معامالت يف دخلت لو كانت ستدفعه املؤسسة  املبلغ الذي للمستلم تساوي العادلة القيمة. املستلم

  .وعقالنية منهجية طريقة باستخدام االتفاق مدى على وإطفاؤها البداية يف الضمانات قياس يتم

 : القيمة العادلة -19

تطبق املؤسسة حماسبة القيمة العادلة جلميع األصول املالية واخلصوم اليت يتم االعرتاف هبا بالقيمة العادلة يف 
البيانات املالية. يف حتديد القيمة العادلة لالستثمارات، تستخدم املؤسسة تقنيات تقييم تعظم استخدام املدخالت 

ال ميكن مالحظتها إىل أقصى حد ممكن. حتدد املؤسسة القيمة  املمكن مالحظتها وتقلل من استخدام املدخالت اليت
العادلة على أساس االفرتاضات اليت يستعملها املتعاملون يف األسواق التنافسية لتسعري أصل أو التزام ما. وعند النظر يف 

                                                           
1es Foundation, Consolidated Financial Statements, Dec 2015Bill & Melinda Gat  
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غري القابلة للرصد واليت افرتاضات املشاركني يف السوق يف قياس القيمة العادلة، ميكن التمييز بني املدخالت القابلة و 
  1:تصنف يف واحد من املستويات التالية

متطابقة، واليت  ألصول أو خصوم نشطة أسواق يف تسويتها بعد يتم اليت مل املتداولة األسعار: المستوى األول •
 القياس. تاريخ يف من طرف املؤسسة ميكن االطالع عليها

 األسعار مثل( األول أسعار املستوى عدا) مالحظتها ميكن اليتاملدخالت  أساس على التقييمات: الثاني المستوى •
 ميكن اليت املدخالت من غريها أو النشطة؛ غري األسواق يف األسعار القياس، تاريخ يف املتماثلة لألصول املدرجة

 مباشر. غري أو مباشر بشكل سواء مالحظتها

الشاملة  العادلة القيمة لقياس ولكنها مهمة للرصد قابلة غري املدخالت على بناء التقييمات: الثالث المستوى •
 اإلدارة العامة للمؤسسة.    تقدير وحكم واليت تتضمن

الديون  املدفوعة مسبقا،األصول  العادلة بالنسبة للنقدية، القيمة تقارب املوحد املايل املركز بيان يف الدفرتية القيمة
  .األخرى واخلصوم املستحقة مستحقة الدفع،

 واملعدات املمتلكات -20

 اإلنتاجي العمر مدى على الثابت القسط أساس على وهتتلك بتكلفة الشراء واملعدات املمتلكات تسجيل يتم
  :التايل النحو على اإلجيار عقود شروط حسب أو يتم اهتالكها منها، لألصول املقدر

 كيفية اهتالك املمتلكات واملعدات في املؤسسة: 5-4 الجدول رقم

 العمر االقتصادي بالسنوات األصول

  3 والبرمجيات الكمبيوتر أجهزة

 5 والتركيبات األثاث

 7 معدات النقل

 30-3 مكونات المباني

 40 المباني

 المدة األقل بين مدى العقد أو العمر االقتصادي لألصل التعديالت على األصول المستأجرة

 Bill & Melinda Gates Foundation, Form 990, 2015 & 2014المصدر: 

 لتعكس الضرورية التعديالت وتسجل واملعدات املمتلكات يف سجالت القيمة اخنفاض سنويا تراجع املؤسسة
  .القيمة يف املادية اآلثار

                                                           
1Idem  
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  نفقات املنح -21

 ختضع شريطة أال املنحة، على التصديق فرتة يف أو املستفيد، إىل دفع مبلغ املنحة عند املنح تسجيل نفقات يتم
يستويف  اليت الفرتة يف مستحقة الدفع وكمنح منح كمصاريف  املشروطة االعرتاف باملنح يتم. معتربة مستقبلية لشروط

. املتوقعة املستقبلية للدفعات احلالية بالقيمة مستقبال املستحقة املنح تسجيل كما يتم.  الظروف املستفيد شروط تلك فيها
 هناية يف معّدل العائد على أدوات االستثمار اخلالية من املخاطر باستخدام املستحقة املنح خصم مت ،2015 ديسمرب 31 يف

  ٪.4.7 إىل٪ 0.4 بني تراوحت واليت املنح، مت فيها تقدمي سنة كل  ( عنyear-end risk-free rate) العام

 Self-Insurance الذاتي   التأمين -22

 للموظفني، الصحية للرعاية احملتملة االلتزامات لتغطية الذايت والتأمني التأمني آليات من جمموعة املؤسسة تستخدم
 يتم اليت باملخاطر املرتبطة االلتزامات. وغريها االلتزامات حنو املدراء و كبار املوظفني املمتلكات، تلف التعويضات،

 من التقييمات ة،السابق التجارب يف النظر خالل من جزئيا، وتقدر، خصمها يتم ال املؤسسة قبل من االحتفاظ هبا
 ديسمرب 31 يف املنتهية السنوات مدى على. االكتوارية االفرتاضات من وغريها الدميوغرافية العوامل اخلارجيني، اخلرباء

وهي  التوايل، على ،1335$ و $1577 للموظفني، الصحية واخلاصة بالرعاية الذايت، التأمني التزامات كانت  ،2015و ،2014
  1.املايل املوحد للمركز بيان يف األخرى واخلصوم املستحقةااللتزامات  يف مدرجة

 Contributed Services املساهم بها  الخدمات -23

 مهارات تتطلب أو املعمرة، األصول تعزز أو ختلق هذه اخلدمات كانت  هبا إذا املساهم باخلدمات االعرتاف يتم
 إذا دفع تكاليف هذه اخلدمات املؤسسة تضطر عادة، املهارات. هذه أصحاب األفراد قبل من توفريها يتم متخصصة،

 و $ 2،102 هذه اخلدمات جمموع بلغ ،2014و ،2015 ديسمرب 31 يف املنتهية السنوات مدى على. يتطوع هبا أصحاهبا مل
  2.املوحد بيان النشاطات يف األخرى واإليرادات املسامهات يف وتدرج التوايل، على ،$ 1873

 

                                                           
1& 2014, P4 , 2015Form 990Bill & Melinda Gates Foundation,   
2  17-Ibid, P16 
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 املرتبطة غير  ألاطراف من والوصايا املساهمات -24

 غري اهلبة وكانت ،شخصا طبيعيا املتربع إذا كان هلا هبا عالقة ال أطراف من والوصايا التربعات املؤسسة تقبل
. رجعية اتفاقات مبوجب األفراد من تركة بعض اختيارها كمستفيد مت أنه املؤسسة إعالم يتم آلخر، وقت من. مقيدة

 .لالسرتداد قابلة غري املبالغ تصبح وعندما املتربع وفاة فور كمسامهات  املبالغ هذه تسجل

 النشاطات املوحد بيان على املصاريف عرض -25

 احمللية، والربامج األمريكية العاملية الربامج بني األخرى واألنشطة الربامج ملختلف الدعم تقدمي تكاليف ختصيص مت
 والنفقات بني اإلدارة التشغيلية باألنشطة الصلة ذات األخرى اإلدارية التكاليف ختصيص مت كما.  األخرى اخلريية والربامج

  .العامة

 Tax-Exempt Status الضرائب  من إلاعفاء -26

 خريية خاصة مؤسسة أهنا على وتصنف ،(3)(c)501 اجلزء: مبوجب االحتادية الدخل ضرائب من معفاة املؤسسة
ملصلحة  990ؤسسة تسليم االستمارة املعلى  بناء على ذلك، .الداخلي اإليرادات قانون من (a) 509 املادة مبوجب

  1.الضرائب يف هناية كل سنة

 2015و 2014ثالثا: عرض وتحليل البيانات ألاساسية للمؤسسة لدورتي 

 Related Parties العالقة    ذات ألاطراف -27

وهو الوقف الذي حيمل اسم املؤسسة   صلة، ذي طرف قبل من متول اليت اخلريية األنشطة يف املؤسسة تشارك
Bill & Melinda Gates Foundation Trust .للمؤسسة املنح ويعطي االستثمارية، األصول يدير وميسك هذا الصندوق الوقفي 

 األمناء من اثنني يشرتك ذلك، ومع. أي مؤسسة منهما يف األخرى ال تتحكم. أهدافها املختلفة لتنفيذ الضرورة حسب
       2.التوايل على $873.388.4و $198.684.4 جمموعها بلغ للمؤسسة املنح صندوق قدم ،5201و 4201 عام يف. إدارهتما يف الثالثة

 الوقف أصول  صافي في العائد -28

 اخلريية األغراض لتحقيق ضرورية مبالغ بأي املؤسسة بتمويل تلزمه الوقف بناء عليها أسس اليت القانونية الوثائق
  بأكملها. األصول صايف مبلغ حىت ولو كان بأي املطالبة يف القانوين احلق لديها املؤسسة أن يعين وهذا. للمؤسسة

 صايف يف $ 43.440.032و 39.514.534$  للمؤسسة عائدا مببلغ املوحدة املالية عكست البيانات القانوين، احلق بسبب هذا

                                                           
1 1Ibid, P 
2.Idem  
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 صايف يف التغريات لتعكس سنويا العائد هذا تعديل ويتم. التوايل على ،2015 و 2014 ديسمرب، 31 يف الصندوق أصول
  .بالتقرير املشمولة الفرتة خالل املؤسسة إىل احملولة واملبالغ الصندوق أصول

 فيما تتلخص 2015 وعام 2014 عام ديسمرب 31 يف املنتهية للسنوات الوقف أصول صايف عائد يف التغريات جمموع
 التغيرات في عائد صافي أصول الوقف :6-4 الجدول رقم  :يلي

 2014 2015 

 43,440,032 40,472,654 الرصيد األولي

 التغير في صافي أصول الوقف قبل منح مساهمات

 BMGFلمؤسسة 

7,356,251 758,700 

 BMGF (4,388,873) (4,684,198)مساهمات الصندوق في مؤسسة 

 39,514,534 43,440,032 الرصيد النهائي

 Bill & Melinda Gates Foundation, Form 990, 2015 & 2014المصدر: 

 Program-Related Investments  املتعلقة بالبرنامج الاستثمارات -29

 .للمؤسسة األغراض اخلريية تعزيز وتوسيع وهو حمدد هلدف املنح، بعد ما إىل االسرتاتيجية، االستثمارات وهي
 جديدة استثمارات عشرة يف املؤسسة دخلت ،2015 عام يف. هلذه االستثمارات األساسي الدافع هو ليس الدخل زيادة

 االبتكار لتشجيع األسهم يف االستثمار املؤسسات الرئيسية، أو الشركاء منو لدعم القروض املوجهة حمفظتها وتشمل
  .األسواق يف اهليكلية التحديات ملواجهة والضمانات واقتصادات احلجم،

 القروض:  .أ

غري اهلادف املنظمات الرحبية و  يف املستثمرة احملولة والقروض القروض العادية من كل  القروض حمفظة وتشمل
 املنظمات متكن هذه القروض. النامية البلدان على تركز اليت العاملية االسرتاتيجيات لدعم هي القروض هذه معظم. للربح

 املؤسسة قامت كما  .الطبية التكنولوجيا وتطوير املالية، األنظمة إىل الزراعية، الولوج اإلنتاجية زيادة يف لالستثمار الشريكة
 بأسعار املسددة غري القروض على تستحق دفعات الفوائد. املتحدة الواليات اسرتاتيجيات لدعم قروض أيضا بتقدمي

  .2024 عام خالل املسددة غري القروض سداد املقرر ومن٪. 4 و٪ 0 بني ما عادة ترتاوح فائدة
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 :التايل النحو على 2015 و 2014 ديسمرب 31 يف املنتهية للسنوات أدناه اجلدول يف القروض وتتلخص

 2015و  2014القروض مستحقة التحصيل لدورتي  :7-4 الجدول رقم 

 2014 2015 

 81,240 91,555 رصيد بداية السنة للقروض المستحقة

 7,241 12,298 القروض اإلضافية

 (8,081) (15,249) من أصل القروضالدفعات المستلمة 

 (10,750)  رأس المالالقروض المحولة إلى 

 (3,800) (7,364) الخسارة المحققة من القروض

 65,850 81,240 المجموع الجزئي للقروض

 430 997 الفوائد مستحقة التحصيل

 66,280 82,237 صافي القروض

 (10,748) (13,250) الخصومات، و العالوات غير المحصلة

 55,532 68,987 رصيد نهاية السنة للقروض المستحقة

 Bill & Melinda Gates Foundation, Form 990, 2015 & 2014المصدر: 

 ذلك، إىل وباإلضافة. رأس املال إىل للتحويل القابلة القروض من $ 10.750 املؤسسة مبلغ حولت ،2015 عام يف
  .انتهائها تاريخ واليت اقرتب االستثمار على إصدارها سبق اليت الديون من $ 3.800 عن مبلغ عفت

 ألاسهم: .ب

 غالبية. األسهم صناديق يف االستثمارات عن فضال مباشرة، األسهم استثمارات املؤسسة أسهم حمفظة تشمل
 واملنصاتاللقاحات  يف االستثمار تشمل اليت البلدان يف العاملية االسرتاتيجيات لدعم هذه األسهم يف االستثمارات

 يف األسهم من استثمارات أيضا هبذا النوع املؤسسة قامت. الزراعة نظم وتعزيز التشخيص، وسائل وتطوير العالجية
 2014 ديسمرب 31 يف املنتهية للسنوات األسهم استثمارات يف الكلي التغيري ويتلخص. املتحدة الواليات يف التعليم دعم

 :التايل النحو على 2015 و

 

 

 

 

 2015و  2014استثمارات ألاسهم لدورتي  :8-4 رقم الجدول 

 2014 2015 

 69,432 49,190 رصيد بداية السنة الستثمارات األسهم
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 71,160 28,585 االستثمارات اإلضافية

 10,750 - االستثمارات المتحولة من القروض

 (10,135) (123) عوائد رأس المال

 (274) (8,220) الخسارة المحققة

 140,933 69,432 رصيد نهاية السنة الستثمارات األسهم 

   تعديالت التقييم المتراكمة:

 (15,172) 11,220 الخسارة أو الربح غير المحقق

 125,761 80,652 صافي رصيد نهاية السنة الستثمارات األسهم

 81,792 - الربح المحقق من بيع االستثمارات

 Bill & Melinda Gates Foundation, Form 990, 2015 & 2014المصدر: 

 أيضا املؤسسة تلقت أسهم، كما إىل للتحويل قابلة القروض من$  10,750 مت حتويل القروض، قسم يف ذكرنا كما
 أرباحا املؤسسة سجلت ذلك، على عالوة$.  274 مببلغ االستثمارات بيع من خسارة وسجلت املال رأس كعائد  $ 10135
$ و $ 9182 مببلغ األسهم، استثمارات لبعض العادلة القيمة خيار املؤسسة اختارت. $ 81792 استثمارات بـــ بيع من حمققة

 تقييمها مت بالربامج متعلقة كان للمؤسسة استثمارات  يف نفس التاريخ،. التوايل على ،2015 و 2014 ديسمرب 31 يف 10,024
. التوايل على 8445 $و $ 15,370لــــــــ العادلة القيمة بإمجايل عملية وسيلة باعتبارها،  NAV باستخدام طريقة صايف األصول

 التسلسل يف الثالث املدرجة يف املستوى املالحظة غري املدخالت العادلة بالقيمة األسهم املقيمة استثمارات غالبية تشمل
  .العادلة للقيمة اهلرمي

 الضمانات: .ت

 تكاليف حتمل على والقدرة الوصول إمكانية يتيح مما العاملية، اسرتاتيجياهتا لدعم هي الضمانات هذه غالبية
يف متويل  املتحدة الواليات اسرتاتيجيات على دعم الضمانات ركزت وقد. النامية البلدان يف الصحية والسلع اللقاحات

 .2008 عام مع أزمة بدأت اليت السوق لتحديات نتيجة املرافق التعليمية املختلفة

 يعكس الذي األمر التوايل، على 2014 و 2015 ديسمرب 31 يف 37,757 $و $ 24194 التزاما مببلغ املؤسسة سجلت
 وااللتزامات الضمان اتفاقيات. مستحقة السداد الضمان اتفاقيات جلميع املقدرة العادلة القيمة أو احملتملة اخلسارة

 2020.1 عام حىت متتد املرتبطة هبا

 واملعدات: املمتلكات  -30

  :يلي ما من تتكون واملعدات املمتلكات ،2015 و 2014 ديسمرب 31 يف 

 )املبالغ بالدوالر( 2015و  2014املمتلكات و املعدات لدورتي  :9-4الجدول رقم

                                                           
12Bill & Melinda Gates Foundation’s Trust, Consolidated Financial Statements, Dec 2015, P1  
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 2014 2015 

 93,945 93,945 األراضي

 66,771 67,196 المباني قيد اإلنجاز

 571,841 570,297 المباني اإلدارية

 73,440 67,967 اإلعالم اآللي والبرمجيات أجهزة

 18,970 17,112 األثاث والتركيبات

 20,656 18,369 تعديالت على األصول المستأجرة

 834,886 845,623 

 (170,800) (146,230) االهتالكات

 674,823 688,656 صافي الممتلكات أو المعدات

 Bill & Melinda Gates Foundation, Form 990, 2015 & 2014المصدر: 

 املصاريف: تصنيف -31

  :التايل النحو على املصاريف تصنيف كان  ،2014 و 2015 ديسمرب 31 يف

 )املبالغ بالدوالر( 2015و  2014تصنيف املصاريف لدورتي : 10-4الجدول رقم

 2014 2015 

   المصاريف:

   مصاريف البرامج:

 5,472,228 3,991,176 المنح

 330,464 437,871 المباشرةالعقود الخيرية 

   دعم البرامج والمصاريف اإلدارية:

 299,182 275,278 التعويضات والفوائد

 93,763 113,254 عقود الدعم التشغيلي

 41,945 42,659 المصاريف المتعلقة بسفريات الطاقم

 25,108 29,195 االهتالكات

 1,123 70 الرسوم الفدرالية وغيرها من الضرائب

 54,670 54,118 مصاريف أخرى

 6,318,483 4,943,621 مجموع المصاريف

 Bill & Melinda Gates Foundation, Consolidated Financial Statements, Dec 2015املصدر: 

تتعلق الربنامج . اآلخرين ملصلحة أنفقت اليت األعمال اخلريية تكاليف هي املباشرة اخلريية والنفقات املنح
    .اإلدارية التشغيلية التكاليف وكذلك املنح تقدمي عملية تدعم اليت باألنشطة اإلدارية واملصاريف
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 Grants Payable  مستحقة الدفع املنح -32

 $6,099,272و( $ 7,464,404 املخفضة إىل) $ 7,895,493 املستحقة املنح جمموع بلغ ،2014و 2015 ديسمرب 31 يف
 :يلي كما  املستحقة املنح نشاط حيث كان. التوايل على ،($ 5,757,160 املخفضة إىل)

 )املبالغ بالدوالر( 2015و  2014مستحقة الدفع  لدورتي  حركة املنح: 11-4 الجدول رقم

 2014 2015 

   المنح مستحقة الدفع   رصيد بداية الدورة من

 6,099,272 5,503,314 نشاط الدورة الحالية:

 6,037,286 4,069,095 المنح الجديدة واإلضافية

 (3,860,217 (3,439,154) المدفوعات

 (380,848) (33,983) تعديالت المنح والحاالت الطارئة

 7,895,493 6,099,272 المنح مستحقة الدفع   رصيد نهاية الدورة من

 Bill & Melinda Gates Foundation, Form 990, 2015 & 2014المصدر: 

املقبلة  السنوات يف الدفع مستحقة املنح املتوقع دفع من احملددة، املنح اتفاقيات أساس على ،2015 ديسمرب 31 يف
 :كالتايل

 

 مستحقة الدفع  في السنوات الالحقة  )املبالغ بالدوالر( بيان دفعات املنح: 12-4 الجدول رقم   

2016 2,573,451 

2017 1,901,340 

2018 1,186,010 

2019 602,404 

2020 393,671 

 1,238,617 الحقا

 7,895,493 

 (431,089) الخصومات ) لعرض المنح المستحقة بالقيمة الحالية(-

 7,464,404 صافي المنح المستحقة

 Bill & Melinda Gates Foundation, Form 990, 2015 & 2014المصدر: 

 الرسوم الفدرالية غير المباشرة:  -33
إذا مت استيفاء  ٪1، أو ٪2املؤسسة خاضعة للضرائب الفيدرالية املفروضة على املنظمات اخلريية اخلاصة مبعدل 

شروط معينة. تفرض الضريبة على صايف دخل االستثمارات، على النحو احملدد يف القانون االحتادي، والذي يشمل 
 ٪2و  ٪1من بيع  االستثمارات. مت احتساب هذه الرسوم مبعدل الفائدة واألرباح غري املوزعة، واألرباح الصافية احملققة 



 دراسة حالة مؤسستي بيل وميلندا غايتس الخيرية ووقف جامعة هارفارد الفصل الرابع ....................

 
268 

 

للسنة املنتهية  $ 24و  $ 802على التوايل. ومت تسجيلها كمصاريف مببلغ   2014و  2015ديسمرب  31للسنوات املنتهية يف 
 على التوايل.  2014و  2015ديسمرب  31يف 

 و املؤونات الالتزامات -34

زمة مبوجب عقود التشغيل املختلفة للمعدات وأثاث املكاتب، واليت تنتهي يف املؤسسة ملتإلايجار:  التزامات .أ
 31. احلدود الدنيا لدفعات اإلجيار املستقبلية املتعلقة هبذه العقود اعتبارا من 2023تواريخ خمتلفة خالل عام 

 هي كما يلي:  2015ديسمرب 
 )املبالغ بالدوالر( املستقبلية إلايجار  بيان دفعات التزامات :13-4 الجدول رقم

2016 5,239 

2017 4,531 

2018 4,257 

2019 3,473 

2020 3,179 

 4,859 الحقا

 25,538 مجموع التزامات اإليجار

 Bill & Melinda Gates Foundation, Consolidated Financial Statements, Dec 2015المصدر: 
 المنتهية للسنة $ 5394 و 2015 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة $ 6020 مبلغ اإليجار بلغت مصاريف

  .2014 ديسمبر 31 في

 مؤونات ألاخطار املحتملة: .ب

 األمور هذه مثل رأي اإلدارة، يف. قانونية معينة املؤسسة إلجراءات لنشاطات املؤسسة، ختضع العادي السياق يف
حيث مل يتم تسجيل أي مصاريف ذات صلة يف الدورة املنتهية  .للمؤسسة املايل املركز على جوهري تأثري هلا يكون ال

 2015.1 ديسمرب 31يف 

 الالحقة ألاحداث -35

فيه  تكون الذي التاريخ وهو 2016 ماي 10 إىل غاية 2015 ديسمرب 31 من الالحقة األحداث املؤسسة قيمت
 .إضافية إفصاحات أي عدم ضرورة وقررت لإلصدار، متاحة املوحدة املالية البيانات

 الصندوق الوقفياملطلب الثاني: 

وهو الصندوق التابع ملؤسسة بيل ومليندا غيتس، وهو مصدر متويلها األساسي، وهو حيتوي على االستثمارات 
 والعناصر التالية:

                                                           
114Bill & Melinda Gates Foundation’s Trust, Consolidated Financial Statements, Dec 2015, P  
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  املشتقات املالية -36

 وذلك املالية، املشتقات ذلك يف مبا املختلفة، املالية األدوات الصندوق يستخدم االعتيادية، األعمال سياق يف
 بأنشطة املرتبطة الفائدة سعر وخماطر األسعار إدارة أجل من .األجل طويلة االستثمارات على املخاطر إلدارة حماولة يف

 يوافق األدوات، هذه حتت. و املستقبلية اآلجلة العقود بني األول اجلمع املقام يف الصندوق يستخدم االستثمار،
العقود  هذه اهلدف من. عليه سلفا متفق وبسعر موعد يف األوراق املالية أو اآلجل للعمالت التسليم الصندوق على

و  العمالت، أو أسواق املالية يف األسواق السلبية النامجة عن التقلبات للصندوق االقتصادية املخاطر من التقليل هو
  .الفائدة أسعار خماطر من كذا احلد

األصول  تدرج. قانونيا النفاذ واجبة التسوية اتفاقيات حتت املشتقة واخلصوماألصول  يقوم الصندوق بتصفية بعض
 املبالغ املستحقة يف الصافية املشتقة اخلصوم املايل، وتدرج باملركز املرفقة البيانات على االستثمارات ضمن الصافية املشتقة

  .املايل باملركز املرفقة البيانات على وغريها االستثمارات عن مشرتيات

 من عنصرا بوصفها املشتقة األدوات لكافة العادلة القيمة يف التغريات وكذلك احملققة واخلسائر األرباح تدرج
 اخليارات املستقبلية، العقود اآلجلة، للعقود العادلة القيم كانت، 2014و 2015 ديسمرب 31 يف .االستثمار مداخيل عناصر

 :التايل النحو على و املبادالت

 )املبالغ بالدوالر( 2015و  2014ديسمبر  31بيان القيم العادلة للمشتقات املالية: : 14-4 الجدول رقم 

 المشتقات من الخصوم المشتقات من األصول 

 2014 2015 2014 2015 

 (152,388)  (67,418)   204,587  523,198 اآلجلة العقود

 (8,099) (7,012)  1,544  734 العقود المستقبلية

 (605) (175)  1,262  252 الخيارات

 (5,237) (21,069)  1,214  3,080 المبادالت

 (166,329) (95,674)  208,607  527,264 المجموع

 148,075 88,001 (159,794) (67,774) التصفية أو المقاصة  

القيمة العادلة على بيان المركز 

 المالي

459,490  48,813  (7,673) (18,254) 

 17,521 — (39,084) (454,029) النقديةالضمانات غير 

 (733) (7,673)  9,729  5,461 المبلغ الصافي

 Bill & Melinda Gates Foundation, Form 990, 2015 & 2014: : من إعداد الباحث باالعتماد علىالمصدر

  :التايل النحو ( علىoutstanding notional sales & purchases) من املشتقات املاليةاملستحقة  واملبيعات املشرتيات وكانت
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 )املبالغ بالدوالر( 2015و  2014ديسمبر  31املستحقة للمشتقات في  واملبيعات املشتريات :15-4 الجدول رقم

 المبيعات المشتريات 

 2014 2015 2014 2015 

 8,088,566 4,944,420  4,638,450 1,886,855 اآلجلة العقود

 5,235,082 5,512,326 736,186 831,442 العقود المستقبلية

 7,137 4,420 11,485 1,794 الخيارات

 193,508 49,600 33,076 933,100 المبادالت

 Bill & Melinda Gates Foundation, Form 990, 2015 & 2014: : من إعداد الباحث باالعتماد علىالمصدر

 بيانات يف به املعرتف املبلغ يف اخلسارة خطر من متفاوتة على درجات للصندوق املشتقة املالية األدوات تنطوي
 على تلبية املقابلة لألطراف احملتملة القدرة عدم أو السوق أسعار يف احملتملة التغريات من إما تنشأ واليت املايل، املركز

 وتعتقد. رةاخلسا خماطر تقليل أجل من العقود هلذه املستخدمة للشركات املايل الوضع الصندوق يراقب. عقودهم شروط
 ماديا على تؤثر أن شأهنا من اليت السوق أو االئتمان خماطر يؤدي إىل ال للمشتقات الصندوق استخدام اإلدارة أن

  .املالية البيانات

 املباشرة:  غير  الرسوم الفدرالية -37

 أو ،٪2 مبعدل اخلاصة املنظمات اخلريية على املفروضة الفيدرالية للضرائب املؤسسة متاما، خيضع الصندوق مثل
 2014 و 2015 ديسمرب 31 يف املنتهية للسنوات ٪2 و ٪1 مبعدل هذه الرسوم مت احتساب. معينة شروط استيفاء مت إذا 1٪

  .التوايل على 2014 و 2015 ديسمرب 31 يف املنتهية للسنة $ 60,343 و $ 41,091 ومت تسجيلها كمصاريف مببلغ  .التوايل على

. 2014 وعام 2015 عام يف ٪1 بنسبة سجلت واليت املؤجلة، املباشرة غري للضرائب مؤوناتبتسجيل  قام الصندوق
  .2014 و 2015 ديسمرب 31 يف املنتهية للسنوات $ 2436 و $( 40946) املؤجلة حيث كانت الضريبة

  مؤونات ألاخطار املحتملة:  -38

 ال األمور هذه مثل رأي اإلدارة، يف. قانونية معينة إلجراءات لنشاطات الصندوق، خيضع العادي السياق يف
 ديسمرب 31حيث مل يتم تسجيل أي مصاريف ذات صلة يف الدورة املنتهية يف  .املايل املركز على جوهري تأثري هلا يكون

2015.  

 Related Parties    العالقة ذات ألاطراف -39

 Bill & Melinda Gatesوهذا الطرف هو مؤسسة  عالقة، ذي طرف لتمويل أصول الصندوق حبيازة واستثمار يقوم

Foundation .املطالبة يف القانوين احلق وللمؤسسة. أهدافها لتنفيذ الضرورة حسب للمؤسسة سنوية منحا يعطي الصندوق 
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 جمموعها بلغ للمؤسسة منحا صندوق قدم ،2014و  2015 يف. كاملة  أصول الصندوق صايف إىل وصوال مبلغ، بأي
  1التوايل. على $873,388,4و 198,684,4$

 

 

 Conditional Pledge Receivable  املنح املشروطة تعهدات -40

بافيت  وارن تعهد ،2006 جوان 26 يف. الشروط استيفاء عند كإيرادات  املشروطة املنح تعهدات الصندوق يسجل
Warren Buffett، من( اجملزئة من األسهم مليون 500) الصندوق إىل سهم ماليني 10 املؤسسة، بدفع أمناء جملس عضو وهو 

 املتبقي الرصيد من ٪5 من سنوية إىل هبات األسهم حتويل وسيتم. ”Berkshire Hathaway “B "ب" هاثاواي بريكشاير أسهم
  :التايل النحو على السابقة والسنوات 2015 عام يف بافيت السيد من وكانت املسامهات. املخصصة األسهم من

 تعهدات املنح املشروطة من السيد: بافيت )املبالغ بالدوالر( :16-4 الجدول رقم

 القيمة األسهم* 
2006-2008 71,313 5,165,776 

2009 21,434 1,248,770 

2010 20,363 1,604,577 

2011 19,344 1,497,459 

2012 18,377 1,515,851 

2013 7,458 2,013,559 

2014 16,586 2,139,199 

2015 15,756 2,154,350 

 17,339,541 200,631 المجموع

 Bill & Melinda Gates Foundation, Consolidated Financial Statements, Dec 2015المصدر: 

 جميع تحويل تم وقد. 1: 50" ب" هاثاواي بيركشاير تم تجزئة أسهم شركة ،2010 يناير 21 في *

 .االنقسام هذا لتعكس التاريخ هذا قبل الواردة األسهم

 شروط ثالثة لكنه وضع المساهمات، استخدام على معتبرة قيود أي يعين لم بافيت السيد أن ورغم

 2:التعهد المتبقي على

 وإدارة السياسات وضع يف ونشطا احلياة قيد على غيتس ميليندا أو بيل على األقل من واحد يبقى أن جيب •
 املؤسسة؛

                                                           
12015, P1-, Form 990, 2014 Bill & Melinda Gates Foundation  
2Bill & Melinda Gates Foundation’s Trust, Consolidated Financial Statements, Dec 2015, P13  
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للوهب ألي جهة  قابلة وغري خريية لتكون هلباته املؤهلة القانونية باملتطلباتالوفاء  الصندوق يف يستمر أن جيب •
  أخرى؛

 Internal Revenue Codeالداخلية  اإليرادات قانون يتطلبها اليت لإلنفاق متاما مضافة السنوية هباته قيمة تكون أن جيب •
 مسامهة أساس على سيكون للهبات كشرط  املطلوب اإلضايف اإلنفاق(. الصندوق أصول صايف من ٪5 حوايل أي)

   .السابقة السنة
مل يتم  للهبة، السنوية الدفعة من مبكر وقت يف استيفاء مجيع الشروط ميكن وال مشروطة، اهلبات هذه و ألن

 إيرادات تسجيل سيتم ذلك، من بدال. املالية البيانات هذه يف املتبقية املسامهة يعكس تسجيل أي مبلغ يف املستحقات
 .الشروط استيفاء يتم عندما سنوية أقساط على املستقبلية املسامهات

 الالحقة ألاحداث  -41

 الذي التاريخ وهو 2016 ماي 10 إلى غاية 2015 ديسمبر 31 من الالحقة األحداث الصندوق قيم

 .إضافية إفصاحات أي عدم ضرورة وقرر لإلصدار، متاحة الموحدة المالية فيه البيانات تكون
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 دراسة حالة وقف جامعة هارفارداملبحث الثالث: 

 التعريف بجامعة هارفاردأوال: 

 التاريخ والهيكلة -42

مبدينة كامربدج بوالية ماساشوستس  1636سبتمرب عام  8أسس جامعة هارفارد القس الربوستانيت جون هارفارد يوم 
كيلومرتات مشال غرب   4.5هكتارا على بعد  85مشال شرقي الواليات املتحدة، وحيتل احلرم اجلامعي الرئيسي مساحة 

 .عاصمة الوالية بوسطن

كانت اجلامعة يف البداية تسمى "الكلية اجلديدة" قبل أن يطلق عليها اسم هارفارد تكرميا ملؤسسها الذي تربع 
واهلندسة،  كلية يف جماالت خمتلفة، مثل: الطب،  15بنصف ثروته وأربعمئة كتاب من مكتبته لتأسيس اجلامعة اليت تضم 

 .والتصميم، والرتبية والفنون، الالهوت، األعمال، واإلدارة احلكومية، والقانون، والصحة العامة، إضافة إىل معهد رادكليف

طالب كل  1500، كما يقبل دولة 200من أكثر من  ألف طالب 22أكادميي وينتسب إليها  10,000ويعمل يف هارفارد 
من خمتلف دول العامل. وتبلغ ميزانيتها السنوية أربعة مليارات دوالر، ويقدر  عام سواء من الواليات املتحدة أو

 .مليار دوالر، ومن بني أبرز مرافقها مكتبة عريقة ومتحف فين وملعب رياضي ضخم 37.6بـجمموع وقفها املايل 
اجلامعية املهنية إىل  ومتنح اجلامعة شهادات املرحلة اجلامعية وشهادات املرحلة اجلامعية العليا، وأيضا الدرجات

 .جانب التعليم املستمر وشهادات الربنامج الصيفي

ألف دوالر سنويا  52وتصنف هارفارد يف الرتتيب اخلامس عامليا يف صعوبة قبول الطلبة، وتبلغ تكلفة الدراسة فيها 
مل تلك النفقات، كمنح دون مصاريف اإلقامة، ويف املقابل تقدم إدارة اجلامعة تسهيالت عديدة ملن ليس مبقدوره حت

 .ال ترد للمتميزين من الطالب داخل وخارج الواليات املتحدة

على أكرب منحة يف تارخيها قدمتها مؤسسة "مورنينغ سايد" لكلية الصحة العامة  2014وقد حصلت اجلامعة عام 
للطالب، وإعفاء اخلرجيني الذين مليون دوالر، لتعزيز اجلهود الساعية لزيادة املساعدات املالية  350يف اجلامعة بقيمة 

 .1يعملون يف مناطق حمرومة من سداد القروض

 

 

                                                           
1, retrieved on 28glance-harvard/harvard-http://www.harvard.edu/about /03/2017 
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 املكانة العلمية -43

حتتل جامعة هارفارد املرتبة األوىل على قائمة أفضل مئة جامعة يف العامل متقدمة على جامعيْت كامربيدج وأوكسفورد 
العامل، من بينهم رؤساء للواليات املتحدة، مثل: جون رئيسا حكموا بلداهنم يف خمتلف دول  32وخترج فيها  .الربيطانيتني

 .آدامز، وفرانكلني روزفلت، وجون كينيدي، وجورج بوش االبن، وباراك أوباما، واألمني العام لألمم املتحدة بان كي مون

 حصلوا على جائزة "بوليتزر" الصحفية، إضافة إىل 48عاملا حصلوا على جائزة نوبل، و 48كما درس فيها أيضا 
 .شخصيات عاملية أخرى من ضمنهم مالك شركة مايكروسوفت بيل غيتس، ومؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربريغ

مليون كتاب وأربعمئة  20متتلك جامعة هارفارد أكرب مكتبة أكادميية يف الواليات املتحدة والعامل، تبلغ حمتوياهتا 
، وتعمل إدارة اجلامعة على حتويلها إىل 18نادرة من القرن وجد فيها وثائق ي كمامليون خمطوطة، وعشرة ماليني صورة،  

 1نسخ رقمية ليستفيد منها الباحثون يف كافة أحناء العامل.

 وقف جامعة هارفاردثانيا: 

 يف ومهمتها اجلامعة لدعم دائم مصدر وهو للجامعة، املالية األصول على أكرب وقف جامعة هارفارد حيتوي
 هيئة أعضاء الصناديق الكربى من فئتان تدعم صندوق؛ 13,000 من أكثر من الوقف ويتألف. حثبوال التدريس
 وحياة العليا، الدراسات زماالت اجلامعيني، للطالب املالية واملساعدات األستاذية ذلك يف مبا والطالب، التدريس
 يتم حني يف اجلامعة، ميزانية لدعم سنوي كتوزيع  األموال املوقوفة من جزء دفع يتم عام، كل  يف .واألنشطة الطالب

 . املقبلة األجيال وتدعم تنمو حىت الوقفية يف الصناديق السنوي التوزيع هذا تتجاوز زيادة بأي االحتفاظ

 30 يف املنتهية املالية السنة يف دوالر مليار 1.7 مت توزيع ؛اجلامعة لتمويل أساسيا مصدرا الوقف من التوزيعات توفر
 من الساحقة الغالبية تقتصر. هارفارد جلامعة التشغيلية اإليرادات إمجايل ثلث من أكثر يعادلأي ما  ،2016 جوان

 وفقا إنفاقها وجيب ،(إخل ،إعانات خمصصة، دراسية منح) حمددة أغراض أو برامج على الوقف تشكل اليت األموال
 الصناديق أما. للصندوق احملدد الغرض لدعم إال األموال هذه من العوائد صرف ميكن وال ،املانح حيددها اليت للشروط

 اهليكلية التشغيلية النفقات دعم يف بالغة أمهية ذات وهي طبيعتها يف مرونة أكثر فهي ،% 30 حنو متثل اليت املقيدة، غري
 من يقرب ما وخيصص. الوقف من حصتها عشر االثين اجلامعة مدارس من مدرسة كل  ومتتلك .االسرتاتيجية واملبادرات

 . معينة ملدرسة املاحنة اجلهة قبل من الوقف تشكل اليت األموال من % 80

                                                           
1demI  
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 نفقاهتا ثلثي يقارب ما متول أن اجلامعة على جيب الوقفية، الدعم املقدم من الصناديق من جهة أخرى، ورغم
 والرسوم االحتادية، وغري االحتادية البحثية املنح مثل أخرى، مصادر من( 2016 املالية السنة يف دوالر مليار 4.7) التشغيلية
 .اخلرجيني وهدايا للطالب، الدراسية

 إدارة الوقف -44

 تابعة شركة وهي ،1974 عام الوقف يف لتدير( Harvard Management Company) هارفارد إدارة مؤسسة تأسست
 اموارده وتعزيز استثمار خالل من اجلامعة دعم يف هلذه املؤسسة الوحيدة املهمة وتتمثل. هارفارد جلامعة بالكامل ومملوكة

 .الطويل املدى على املالية

 املهنيني خالل من الوقفية موالاأل تدار هارفارد، إدارة مؤسسة تتبعه الذي لالستثمار املختلط النموذج إطار ويف
 بني اجلمع مؤسسةلل ذلك ويتيح. ثالثة أطراف مديري مع العالقات خالل من وكذلك الداخلي، االستثمار جمال يف

 فوائد وتشمل. العامل حول متخصصة فرق من متطورة قدرات ذات داخلية فرق قبل من اجلودة عالية ستثماراال إدارة
 1.الشفافية وزيادة التكاليف، كفاءة  املصاحل، مواءمة النهج هذا

 الوقف عوائدتحديد  -45

 مستقر بتوزيع التشغيل ميزانية متويل إىل احلاجة: رئيسني هدفني بني اجلامعة يف اإلنفاق سياسة توازن أن وجيب
 .التضخم احتساب بعد الوقف ألصول األجل الطويلة القيمة على باحلفاظ وااللتزام به، التنبؤ وميكن

 احلالية، االحتياجات لدعم ومستمرا ثابتا دخال توفر صيغة استخدام طريق عن السنوي الوقف توزيع اجلامعة وحتدد
 من العديد يف املستخدمة لتلك مماثلة العملية هذه. لألصول الوقفية املستقبلية الشرائية القوة على احلفاظ مع

  .األخرى واجلامعات الكليات
 الفعلي العائد معدل تذبذب وقد. السوقية القيمة من %5.5 إىل 5 بقيمة سنوي عائد معدل هارفارد وتستهدف

 عالية نسبة إىل 2006 املالية السنة يف %4.2 بلغت منخفضة نسبة من املاضية، العشر السنوات مدى على للجامعة
 بشكل حتديدها يتم املقبلة املالية للسنة التوزيع لغابم ألن االختالف هذا ويوجد. 2010 املالية السنة يف %6.1 بلغت
 للمدارس الكايف الوقتإلتاحة  املمارسة هذه وتتبع. تهاهناي يف السوقية القيمة معرفة وقبل املالية السنة بداية قبل جيد

 2.املايل للتخطيط والوحدات

                                                           
1-http://finance.harvard.edu/annualretrieved from: 2016 Annual Financial Report, -Harvard university, 2015 
3, on 21/04/17, preport 
2 Ibid, P5  

http://finance.harvard.edu/annual-report
http://finance.harvard.edu/annual-report
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 الوقف عوائدسياسة إنفاق  -46

 .برامج األستاذية من واملئات العلمي، البحث واكتشافات املالية، املساعدة وتعزز برامج األوقاف عوائد ترعى

 احلسابات مثل هي متوفرة بشكل واسع هارفارد، ذلك يف مبا األوقاف، بأن شائع فهم سوء هناك ذلك، ومع
 اإلنفاق يف جامعة هارفارد مرونة فإن الواقع، يف. املتاحة األموال طاملا كانت وقت أي يف شيء ألي وتستخدم املصرفية،

من اجلهات  كبري  حد إىل حمددة الغرض وأهنا ،األبد إىل عليها احلفاظ جيب أنهحبقيقة  هي مقيدة أموال الوقف من
 .املاحنة

 للوقف املاليةنظرة عامة عن الوضعية  -47

 عند التشغيل مصاريف إدارة من ، ومتكنت2016 لعام للسنة املالية بالنسبة قوية تشغيلية نتائج اجلامعة حققت
 قليال أعلى اإليرادات، من٪ 1.6 أو مليون$ 77 العام هلذا التشغيلي الفائض وكان. اإليرادات من أقل أو يعادل مستوى

٪ 5.6 اإلمجالية التشغيلية اإليرادات وارتفعت. (اإليرادات من ٪1.4 أو مليون$ 62) السابق العام يف التشغيل فائض من
 $مليار 2.2 مبقدار اجلامعة أصول صايف واخنفض .$مليار 4.70 أي٪ 5.3 املصاريف وارتفعت دوالر، مليار 4.78 مببلغ

 .من الوقف السنوي والتوزيع االستثمار تأثري عوائد ، لتعكس2016 يونيو 30 يف$ مليار 42.4لتصل إىل 

 إيرادات التشغيل -48

توزيعات  هي الدافعة لذلك العوامل أكرب وكانت .$مليار 4.8 إىل٪ 6 بنسبة التشغيلية اإليرادات إمجايل فعارت
ارتفعت  ،2016 املالية السنة يف .املدعومة والتنفيذية، واإليرادات املستمرة التعليم برامج من اإليرادات السنوي، الوقف

 تأثري عن فضال للنمو احملقق يف املؤسسة ككل نتيجة وكان هذا النمو. مليار 1.7 إىل لتصل٪ 7 الوقف بنسبة توزيعات
 .اجلديدة اهلبات

 مليون 845 إىل لتصل٪ 5 االحتادية بنسبة وغري االحتادية الرعاية مصادر من اإليرادات ارتفعت بشكل إمجايل،
 املالية يف السنة املضمونة اإليرادات إمجايل من٪ 71 ثل حوايلمي والذي ي،االحتاد التمويلحقق . 2016 املالية السنة يف

  .مليون 248 إىل ليصل٪ 9 بنسبة االحتادي غري التمويل حني زاد يف مليون، 597 إىلليصل ٪ 3 بنسبة زيادة ،2016

 من اإليرادات يف ٪10 بنسبة بنمو مدفوعا ،2016 يف مليون 998 أي٪ 7 بنسبة الطلبة إيرادات صايف وارتفع
 وارتفع ،اجلديدة العليا الدراسات دورات عروض مع ٪6 بنسبة العليا الدراسات صايف ارتفعكما .  ةاملستمر  التعليمبرامج 
 .للطالب املالية باملساعدات االلتزام بسبب٪ 4 بنسبة اجلامعية الدراسية الرسوم صايف
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لطلبة  مساعداتكيف   $مليار 1.6 من يقرب ما منحمت  ،2005 يف املالية للمساعدات هارفارد إطالق مبادرة منذ
 1.مالية مساعدات على حيصلون هارفارد جامعة نصف طالب من أكثرحيث أن  ،التدرج

 النفقات التشغيلية: -49

 األجور املرتبات، أي) التعويضات نفقات وزادت. $مليار 4.7 إىلأي ٪ 5 بنسبة التشغيلية النفقات إمجايل ارتفع
 ارتفعتكما .  $مليار 2.3 إىل لتصل٪ 6 بنسبة اجلامعة، يف التشغيل نفقات إمجايل نصف تقريبا ميثل ما وهو ،(واملزايا

 املعلومات تكنولوجيايف  لالستثمار املشرتاة اخلدمات مثل النفقات يف زيادة مع ،٪5 بنسبةالتعويضية  غري النفقات
  .املهنية واخلدمات

 التدريس هيئة أعضاء زيادة بسبب 2016 يف $مليار 1.8 ، إىل$مليون 96 أو ،٪6 بنسبة واألجور الرواتب وارتفعت
 املستمر التعليم التكنولوجية، برامج االستثمارات األكادميية، الربامج مثل ،االسرتاتيجية الرتكيز جماالت لدعم واملوظفني

  .اإلنرتنت عرب والتعلم والتنفيذي،
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 امليزانية -50

 الاستثمارات .أ

من الوقف  قيمته )بعد األثر الصايف للتوزيعاتارتفعت ٪ و 2، كان العائد على الوقف 2016يف السنة املالية 
 . 2016مليار يف هناية  35.7إىل  2015مليار يف هناية  37.6اجلديدة إىل الوقف خالل العام( من  اهلباتللعمليات وإضافة 

 االستثمار خارج( وسندات اخلزينة املثال، النقد سبيل على) ،السائلة االستثمارات من اجلامعة استثمارات أما
 نقدي احتياطيب حتفاظا سياسة اجلامعة لديها. 2016 يف$ مليار 1.2 إىل 2015 يف $مليار 1.6 من تاخنفضفقد  ،العام
 1حساب االستثمار العام. خارج مليون$ 800 قدره
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 الديون  .ب

، حيث سجلت 2016 جوان 30 يف$ مليار 5.2 إىل 2015 جوان 30يف  $مليار 5.5 من املستحقة الديون اخنفضت
مقابل سندات  $ مليون 316 مبلغ اجلامعة دفعت ،2015 جويلية يف. 2011 املالية السنة يف $مليار 6.3 قدره ارتفاع أعلى
 (Aaa)و S &P Global Rating  وكالة قبل من (AAA) امعةاجل فتصن (.C و 2005A، B السندات سلسلة)لالستدعاء  قابلة
  1(.2016 سبتمرب يف تأكيدها أعيد)  Moody’s وكالة قبل من

 املستحقة التقاعد التزامات .ت

. 2016 جوان 30يف  مليار 1.2 إىل٪ 30 أو $مليون 287 قدرها بزيادة للجامعة املستحقة التقاعد التزاماتارتفعت 
 التقاعد اتمعاش من كلااللتزامات لحلساب  املستخدم اخلصم معدل يف ختفيض هو للزيادة الرئيسي السبب وكان

 .التقاعد بعد ماخطط 

 القيمة السوقية للوقف .ث

 35.7وكانت القيمة السوقية للوقف   %2، كان العائد على الوقف 2016جوان  30يف السنة املالية املنتهية يف 
 مليار دوالر. شكلت معدالت الفائدة املتدنية وعدم ثبات السوق للسنة املالية السابقة عائقا لتوليد عوائد إضافية.

 : 1996الشكل التايل يوضح تطور القيمة السوقية للوقف ابتداء من السنة املالية 
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األسهم العمومية  املصادر الطبيعية، : العقارات،منها حمافظ عدةبالنسبة لفئات أصول الوقف فهي تتكون من 
واخلاصة. واصلت حمفظة العقارات أداءها املرتفع بسبب النجاح احملقق يف سياسة االستثمار املباشر، والذي ميثل اآلن 

 نصف حمفظة العقارات الكلية.

ذلك، بالنسبة للعوائد املرتاكمة، مبا فيها تلك اخلاصة بفرتة األزمة املالية العاملية، فقد مثلت حتديا للوقف. رغم 
سنويا، متجاوزا بذلك متوسط العائد السنوي للمحافظ  %10,4وخالل العشرين سنة املاضية، بلغ عائد الوقف نسبة 

 . %7,7الذي كان بنسبة  Benchmark Portofoliosالنموذجية املرجعية 

هلا يف سنة مليار دوالر للجامعة، وهو ما ساهم بثلث الدخل التشغيلي  1,7مت توزيع أكثر من من جهة أخرى، 
مليار دوالر للجامعة، وهذا لتدعيم برامج  25، كما قامت مؤسسة إدارة الوقف منذ تأسيسها بتوزيع أكثر من 2016

املساعدات املالية، االخرتاعات واالكتشافات يف جمال البحوث العلمية، واملئات من برامج األستاذية يف خمتلف اجملاالت 
 1األكادميية.

 ألاصول استراتيجية تخصيص  -51

املخاطر األصول اليت تناسب  اتفئ صول إىل حتديداألعملية ختصيص عن طريق  إدارة الوقفؤسسة متسعى 
احملركات الرئيسية  على الوقف تعريضويهدف هذا اإلطار إىل  .على املدى الطويل اجلامعة املستهدفة من طرفائد و والع

. يف هذا اإلطار، ختتار مؤسسة إدارة سرتاتيجيات االستثمارالاملخاطر، مع ضمان التنويع السليم كذا لعوائد السوق و 
 ثالية واملخصصات املستهدفة لكل فئة من فئات األصول، مع األخذ بعني االعتبار اعتبارات السيولة.املفظة احمل الوقف

 :2016املعتمدة من طرف مؤسسة إدارة الوقف للسنة املالية  األصول فئات اسرتاتيجية ختصيصاجلدول التايل ميثل 

 

 

 

 

 

 

 2016تخصيص فئات ألاصول املعتمدة للسنة املالية   : 17-4 الجدول رقم
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 (%) التخصيص االستراتيجي لألصول فئات األصول

 10.5 األسهم احمللية

 7 )األجنبية( األسهم اخلارجية

 11.5 أسهم األسواق الناشئة

 20 اخلاصةاألسهم 

 14 املطلقالعائد 

 14.5 العقارات

 10 املصادر الطبيعية

 9 السندات احمللية

 1 السندات اخلارجية )األجنبية(

 2 السندات املرتبطة بالتضخم

 0.5 السندات ذات العوائد املرتفعة

 100 المجموع

 
 

 ملخص السياسات املحاسبية ألاساسية للوقف -52

 أساس عرض القوائم املالية .أ

 اليت التابعة املنظماتو  اجلامعة حسابات وتشمل احملاسيب، االستحقاق أساس على املوحدة املالية القوائم أعدت
 يف وخصوم كأصول  ينحمددمستفيدين  عن نيابة اجلامعة إىل احملولة األموال تسجيل كما مت.  اجلامعة عليها تسيطر

 .العام التشغيل حسابحتت  األصول صايف يف التغريات بيان يفمل يتم إدراجها و  امليزانية،

 يتم مل. األصول فئات صايف حسب وليس ،بشكل إمجايلالسابقة  السنة بيانات بعض املالية البيانات وتشمل
 البيانات مع جنب إىل املعلومات جنبا هذه تقرأ أن ينبغي ذلك، على بناء. بشكل مفصل وكاف   املعلومات هذه عرض
 .2015 جوان 30 يف املنتهية سنةللاملالية 

 

 

 

 

 ألاصول  صافي تصنيفات .ب
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 تفرضها قيود تبعا ألي الصافية من األصول فئات ثالث إىل اجلامعة املوارد تصنف املالية، التقارير إعداد ألغراض
 حسب املالية البيانات يف اجلامعة أصول صايف تصنيف يتم ذلك، على وبناء .التطبيق الواجب والقانون املاحنة اجلهات
 1:التالية الفئات

 صافي األصول غير المقيدة 
 األصول يف املستثمرة األموال ومتثل. املاحنة للقيود اليت تفرضها اجلهات املقيدة غري الصافية األصول ختضع ال

 تشمل ذلك، إىل باإلضافة. 2016 جوان 30 للجامعة يف املقيدة غري األصول صايف من ٪95واألوقاف غري املقيدة  الثابتة
 الصناديقمن وغريها  اجلامعة، طرف من احملددة القروض صناديق الوقف، دخلوأرصدة  املقيدة غري اهلباتهذه الفئة 

 .املقيدة غري اجلارية

 مؤقتا صافي األصول المقيدة 
 خالل إما من هبا الوفاء سيتم واليت املاحنون يفرضها اليت الشروط للقانون أو مؤقتا املقيدة الصافية األصول ختضع

اليت  املبالغ معني، لغرض املمنوحة اهلبات الصافية األصول هذه وتشمل .كليهما  أو الوقت، مرور اجلامعة، إجراءات
اليت مل حتدد  املوارد مثل القانونية لقيودل اخلاضعة املبالغ أو املستقبل، يف لدفعبا التعهداتمثل  زمنيةال قيودلل ختضع

  .ختصيصها حني إىل مؤقتا قيدةم اأهن عنها على اإلبالغ جيب واليت ،قنوات صرفها بعد

 بشكل دائم صافي األصول المقيدة 
 لتوفري استثمارها يتم أن واليت تنص املاحنون يفرضها اليت القيود إىل دائم بشكل املقيدة الصافية األصول ختضع

 األصلية املسامهة واستثمار األصول على هذه باحلفاظ اجلامعة املاحنة اجلهات عموما، تلزم. للجامعة دائم دخل مصدر
 .حمددة ألغراض عام أو بشكل االستثمار عائدات مجيع أو بعض باستخدام مع السماح األبد، إىل

 األصول صايف يف كزيادة  عموما عنها اإلبالغ يتم املسامهات غري مصادر من املتأتية من جهة أخرى، اإليرادات
 ستثماراتاال وخسائر أرباح تسجلو  ،ةقيدامل غرياألصول  صايف يف اخنفاضك  النفقات عن اإلبالغ يتمو  .املقيدة غري

  .القانون مبوجب أو املاحنني بشروط امقيد يكن استخدامها مل ما ،املقيدة غري األصول كزيادة أو اخنفاض يف صايف

 صافية أصولك  البداية يف فهي تصنف املقيدة املاحننيمن صناديق  عليها املتحصل االستثمار عائداتبالنسبة ل
 لغرضها ختصص أو املصاريف تكبد يتم ماعند املقيدة غري األصول صايف إىل تصنيفها إعادة يتم مث ،مؤقتا مقيدة

إىل مؤقتا  قيدةامل األصول صايف من تصنيف كإعادة  األصول صايف على املؤقتة القيود انتهاء عن غالبإلا يتم .املقصود
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 التغريات بيان يف"عنها املفرج التشغيلية غري األصول صايف"و"عنها  املفرج األصول صايف" يف خانة وتظهر املقيدة، غري
 .املاحنني لقيود وفقا األصول صايف من املناسبة يف الفئات زياداتك  املشروطة غري التعهدات وتسجل .األصول صايف يف

 صافي فائض التشغيل .أ

 املقدمة املتاحة والعائدات املتكبدة النفقات ،احملققة اإليراداتمت إدراج حتت "صايف فائض التشغيل" كل من: 
مع األصول  صايف يف التغريات بيان يف جامعةللاألخرى  واخلدمات والربامج البحوث، التدريس، إجراء لغرض للعمليات

 .العام لتشغيلا حساب تفاصيل

 المقتنيات المجمعة .ب

 الفنية واألدبية، من: األعمال بثمن تقدر ال أعمال واملكتبات على املتاحف من الواسعة اجلامعة جمموعة حتتوي
 التعليم من أجل عرضها على اجلمهور العام، وألهداف أخرى مثل املقتنيات ذهحيتفظ هب. التارخيية والتحف الكنوز

 شكل بأي رهنها أو املالية املكاسب التنازل عن هذه املقتنيات لغرض حتقيق يتم ال. العامة اخلدمة وتعزيز والبحوث،
  1.كالاألش من

 برامج التأمين .ت

 لتغطية (CRICO) املخاطر ضد التأمني شركة هلا، التابعةالتعليمية  املستشفيات مع جنب إىل جنبا اجلامعة، شكلت
 من اجزء اذاتي اجلامعة تؤمن. ملسامهيها ةالطبي على األخطاء والتأمني العامة، االلتزامات احملدودة، املهنية االلتزامات

بنشاطات  املتعلقةتلك  ذلك يف مبا املتلقاة، باملطالباتخاص باحتياطي  وحتتفظ ،العامة املسؤولية وبرامج املهنية التزاماهتا
 أضرار مبعدات النقل، املتعلقة لتغطية املستحقات ذاتيا املؤمن جلزءمن اباحتياطيات  أيضا اجلامعة وحتتفظ .كلية الطب
 ومجيع للمتقاعدين، الصحي املخططللبطالة،  ذاتيا مؤمن اجلامعة ذلك، إىل باإلضافة. العمال وتعويضات املمتلكات،

املطالبات  ذلك يف مبا تكبدها، اجلامعة عند طالباتمب االعرتاف يتم. العاملنيو  األسنان للموظفني وطب الصحة خطط
 2.التشغيل يف نفقات مدرجة وهي عنها، اإلبالغ يتم مل ولكن تكبدها متاليت 

 الاستثمارات -53

 بالتكلفة جلاأل قصرية ستثماراتواال النقد تسجيل يتم. وفقا لـــ )م.م.م.ع( العادلة بالقيمة االستثمارات عرض مت
 االستثماراتمن  وغريها املؤسسية، املال سوق صناديق املصرفية، احلسابات يف النقد وتشمل العادلة، القيمة تقارباليت 
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 النقدية تشمل ال. أقل أو أشهر ثالثة مدهتا ستحقاقا آجال ذات العامل املال رأس ألغراض هبا احملتفظاملؤقتة 
 االستثمارية واألرصدة النقديةتدرج . اجلامعة قبل من كضمان  هبا احملتفظ النقدية األرصدة األجل قصرية واالستثمارات

 .ةامليزاني جدول يف" العادلة بالقيمة االستثمار حمفظة" يف االستثمار ألغراض املعينة األجل قصرية

 ويتم. السابقة األرباح توزيعات تاريخ يف املقتطعة خصم الضرائب بعد األرباح توزيعات بإيرادات االعرتاف يتم
بالصايف  الفوائد ومصاريف إيرادات تسجيل يتمكما .  املستلمةاملالية  ألوراقل العادلة النقدية بالقيمة غريالقسائم  تسجيل

 طريقة باستخدام السندات أقساط بإطفاء اجلامعة تقوم. اسيباحملستحقاق اال أساس على طبقةملا املقتطعة ضرائبال من
 .النقد حتصيل يتوقع الفعلي وعندما العائد

 البيانات تتضمن .االستثمارية أنشطتها لدعم بالكامل هلا ملوكةامل الفرعية الوحدات من عددا اجلامعة تستخدم
استبعاد  التوحيد، مت عملية خالل. ذه الوحداتهب املرتبطة واملصاريف اإليرادات، ،اخلصوم ،األصول مجيع املوحدة املالية
 .الوحدات بني واملعامالت احلسابات مجيع

تبادل  أو التعهد املقابلة لألطراف فيها حيق لألصول اليت العادلة القيمة باإلبالغ بشكل منفصل عن اجلامعة تقوم
 االستثمارات حمفظة" يف املرهونة أو املرتبطة بدين غري يةاالستثمار  األصول حمفظة إدراج يتم تلقوها؛ اليت الضمانات

 .امليزانية جدول يف" العادلة بالقيمة

وهو عبارة عن  (GIAيف حساب االستثمار العام ) مؤسسة إدارة الوقف قبل اجلامعة من استثمارات غالبية تدار
 تتكون (؛GIAعن ) منفصل بشكل األخرى االستثمارات بعض وتدار. الوقف أصول أساسا من صندوق جممع يتكون

 خاصة)واألوراق املالية ذات الدخل الثابت  األجل، قصرية االستثمارات النقد، من: األخرى أساسا االستثمارات هذه
 املتداولة ةاملالي اجلامعة؛ األوراق يف السيولة واحتياجات العامل املال لرأس هبا حيتفظ الذي (األمريكية احلكومية السندات

 1.هبا اجلامعة املتربع واخلاصة العامة االستثمارات باتفاقات تقسيم الفائدة، املرتبطة البورصة يف

 

 

 :2016 و 2015 جوان 30 يف للجامعة االستثمارية لألصول ملخص يلي وفيما

 الدوالرات()بآالف  2016 و 2015 جوان 30 صول الاستثمارية للجامعة فيألا  :18-4 الجدول رقم

 2015 2016 
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   محفظة االستثمارات بالقيمة العادلة:

 $  *أصول حساب االستثمار العام اجملمع
64,994,597 

 1,995,976 2,572,682 **االستثمارات األخرى

 66,990,573 65,534,122 ***أصول االستثمارات

 25,021,206 21,166,693 خصوم حساب االستثمار العام اجملمع

 36,156 17,038 الفائدة معدل

 25,057,362 21,183,731 خصوم االستثمارات

 41,933,211 44,350,391 مجموع االستثمارات

 986,083 833,583 حصص الفوائد غري املسيطرة املمكن ربطها حبساب االستثمار العام اجملمع

  40,947,128$ 43,516,808$ صافي مجموع االستثمارات

  .التوايل على 2015 و 2016 جوان 30 يف 10 874 966 و 15 357 995 مببلغ املقابلة لألطراف هبا املتعهد املالية األوراق تشمل تشمل *
تقسيم اتفاقيات  وأصول  مببلغ األمريكية احلكومية املالية واألوراق الشراء إعادة اتفاقيات من أساسا تتكون األخرى االستثمارات كانت  ،2016 جوان 30 يف **

 1,459,301 مببلغ األمريكية احلكومية املالية واألوراق الشراء إعادة اتفاقيات من أساسا تتكون فكانت ،2015 جوان 30 يف أما. 535,218 والبالغة (GIA) خارج الفائدة
 .434,554 مببلغ (GIA) خارج اتفاقيات تقسيم الفائدة وأصول

 املعادل املصنفة والنقد النقد. أقل أو يوما 90 خالل تستحق اليت الودائع من رئيسي بشكل يتكون الذي املعادل والنقد النقد االستثمارات: أصول تتضمن ***
 .التوايل على 2015 و 2016 جوان 30 يف 711,186 و 1,001,104 بلغت استثمارات أهنا على

 2016و 2015لدوريت  990باالعتماد على البيان  من إعداد الباحثالمصدر: 
 :2015و 2016 املاليتني للسنتني االستثمارات على اإلمجايل اجلامعة لعائد يلي موجز وفيما

 )بآالف الدوالرات( 2015و 2016 العائد إلاجمالي على الاستثمارات للسنتين املاليتين  :19-4 رقم الجدول 

 2015 2016 

   :*العائد على حساب االستثمار العام اجملمع

صايف الزيادة/ تدين القيمة احملقق أو التغري يف الزيادة/ تدين 
 القيمة غري احملقق 

2,003,651 (945,217) 

  150,843 225,532 صايف دخل االستثمارات 

 (794,374) 2,229,183 ** جمموع العائد على حساب االستثمار العام اجملمع

   العائد على االستثمارات األخرى:

تدين القيمة احملقق أو التغري يف الزيادة/ تدين  صايف الزيادة/
 القيمة غري احملقق

(20,681) 39,920 

 27,816 27,869 صايف دخل االستثمارات

 67,736 7,188 جمموع العائد على االستثمارات األخرى

صايف تدين القيمة احملقق أو التغري يف تدين القيمة غري احملقق 
 التبادلعلى معدل الفائدة التفاقيات 

(12,744) (22,767) 

 2,223,627 ( 749,405) االستثماراتالعائد على صافي مجموع 
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  .صافيا من الرسوم واملصاريف اإلدارية الداخلية منها واخلارجية *
يف  دوالر مليون 54.7و دوالر مليون 117 منها اجلامعة حصة ؛دوالر مليون 624.2 و دوالر مليون 307.8 مببلغ املوحدة االستثمارات على العائد جمموع ويشمل **
 .التوايل على ،2015 و 2016 جوان 30

 2016و 2015لدوريت  990باالعتماد على البيان  من إعداد الباحثالمصدر: 
 حقوق للتغريات يف وحتافظ علىى التعرض األصول، لتوزيع متنوعا هنجا للجامعة االستثمارية االسرتاتيجية تتبىن

  .اخلاصة لألسهم واألسواق السلع، العقارات، الثابت، الدخل ،اإلمجالية امللكية

 حتقيق يتم. األسواق هلذه تعرض االستثمار أساس متت جتزئة أصول وخصوم حساب االستثمار اجملمع على
 ذات املركبات يف املباشرة االستثمارات ،الفردية املالية األوراق يف ستثماراتالا لخال من صولمن األ فئة لكل التعرض

  1.اخلارجيون املديرون هبا ينصح اليت املركبات خالل من اخلاصة، أو األغراض

 نشرح يف النقاط التالية بعض العناصر املتضمنة يف هذا البيان:

  :وتتطابق ستثماراال تعرض مع لتتماشى السابقة السنة مبالغ بعض تصنيف إعادة متأصول االستثمارات 
 .احلالية السنة عرض مع

 املالية ألوراقل قرتاضاال اتفاقيات مبوجب املقدمة سلفا الضمانات : يتضمناملستحقات من السماسرة 
 .التوايل على 2015 و 2016 جوان 30 يف 691,240 و 100,848 مببلغ

 امليزانية تاريخ بعد تسويتها متت اليت املعلقة الشراء إعادة اتفاقيات الشراء: تتضمن إعادة اتفاقيات 
 .2015 جوان 30 يف دوالر 122,520 والبالغة

 مستحقات من أساسا تتألف األخرى األصول كانت  ،2016 جوان 30 يف :األخرى االستثمارات 
 بني املشرتكة رصدةاأل استبعاد قبل ،480,039 وقدرها امليزانية تاريخ بعد تسويتها متت اليت املعامالت
 بشكل خرىاأل صولاأل فشملت ،2015 جوان 30 يفأما . 485,147 مببلغ املوحدة األصولو  ،الوحدات

 استبعاد قبل ،693,016 مببلغ امليزانية تاريخ بعد تسويتها متت اليت التللمعام املدينة الذمم رئيسي
 .626,322 مببلغ املوحدة األصولو  ،الوحدات  بني املشرتكة األرصدة

 :من املالية لألوراق اإلقراض اتفاقيات مبوجب هبا احملتفظ الضمانات تشمل املستحقات للسماسرة 
 .التوايل على ،2015 و 2016 جوان 30 يف 66,004 و 55,029

 بعد تسويتها مت املعلقة اليت العكسية الشراء إعادة اتفاقيات تتضمن الشراء العكسية: إعادة اتفاقيات 
 .2015 جوان 30 يف 27,185 مببلغ امليزانية تاريخ

                                                           
 17رقم:أنظر الملحق   1
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 لشراء دائنةال ذممال من أساسا تتكون األخرى اخلصوم كانت  ،2016 جوان 30 يفاألخرى:  اخلصوم 
 البالغة املوح دة واخلصوم ،الوحدات بني املشرتكة األرصدة إلغاء قبل ،721,172 مببلغ اليةامل وراقاأل

 لشراء دائنةال ذممال من أساسا تتكون األخرى اخلصوم كانتف ،2015 جوان 30 يف أما. 4,122,246
 مببلغ املوح دة واخلصوم ،الوحدات بني املشرتكة األرصدة إلغاء قبل 471,500 بقيمة اليةامل وراقاأل

3,230,275. 
 :التالية العناصر من تألفي العامحساب االستثمار  كان  ،2015 و 2016 جوان 30 ويف تاريخبشكل جممل، 

 )بآالف الدوالرات( 2015و 2016 عناصرحساب الاستثمار العام للسنتين املاليتين  :20-4رقم الجدول 

 2015 2016 

 33,863,945 35,703,136 $ :*األوقاف

 3,788,288 3,893,044 حساب التشغيل العام 

 755,923 806,219 اتفاقيات تقسيم الفائدة 

 579,152 558,765 الصناديق األخرى املخصصة لالستعمال الداخلي

 38,987,308 40,961,164 صافي مجموع العائد على االستثمارات

  .(GIA)ودخل  (GIA)، والتشمل التعهدات، الفوائد يف الصناديق لدى الغري، استثمارات أخرى خارج (GIA) من األوقاف املستثمر يف ءتشمل فقط اجلز  *
 2016و 2015لدوريت  990باالعتماد على البيان  من إعداد الباحثالمصدر: 

 

 يف االستثمارات تنطوي. األسواق من متنوعة جملموعة التعرض اجلامعة استثمارات حملفظة األصول توزيع شمليو 
. ئتماناال وخماطر السيولة، العملة، السيادة، السوق، الفائدة، معدل السعر، مثل خمتلفة خماطر على األسواق هذه

 من فريدة جمموعة إىل اجلامعة والعقارات الطبيعية املوارد يف (GIA)لــ  املباشرة االستثمارات تعرض ذلك، إىل باإلضافة
 (GIA) قيمة صايف من٪ 20 ،2016 جوان 30 يف ذلك، على عالوة. السياسية واملخاطر ، البيئة،التشغيل مثل املخاطر

 قد االستثمارات وتشكيلة قيمة أن اجلامعة وتتوقع. واحد مباشر استثمار ومدير الصناديق، مديريمن  أربعة من تألفت
  .املذكورة املخاطر كل  أو من يأل كنتيجة كبري  بشكل آخر إىل حني من تتغري

 من مليار 3,6 من ربايق ذلك ما يف مبا االستثمار، جممعات داخل متاحة للسيولة خمتلفة مصادر لديها اجلامعة
فإن  ذلك، إىل باإلضافة. 2016 جوان 30 يف (مليار 2.7 البالغة الشراء إعادة اتفاقيات ذلك يف مبا) والنقد املكافئ النقد

 من احلكومية غري احملررة إىل سيولة مببلغ املالية األوراق حتويل هاميكن ،2016 جوان 30 من اعتبارا أنه اجلامعة تقديرات
 .األجل قصرية فورية احتياجات أي لتلبية  واحد عمل يوم غضون يف مليار 2.9
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 العكسي، الشراء الشراء، إعادة إعادة عن الناجتة املقابلة األصول واخلصوم من كال  اجلامعة ميزانية تعرض
ترتيبات  على حتتوي اليت االتفاقات مبوجب هذه املعامالت يف اجلامعة تدخل. املالية األوراقوإقراض  اقرتاض ومعامالت

 املبلغ عن تزيد أو تفاقيات تساويالا هذه مبوجب املتبادلة لضماناتلالعادلة  القيمة أن تكون اجلامعة تتطلب. مقاصة
األدوات  ذههلالعادلة  القيمة يف التقلبات تقتضيه كماالضمانات   تبادل يتم. االقتضاء عند الفائدة ذلك يف مبا ،مجايلاإل

 االتفاقات هذه مبوجب املتداولة املعامالت إغالق مجيع يف احلق عموما لجامعةل املقابل، الطرفغياب  حالة يف. املالية
أحد  من ضمانبال التحصيل أو الدفع مستحق صايفالوتعويض  ،املعامالت مجيع يف الدائنة أو ستحقةامل بالغامل وتصفية

 .ني، أي إجراء عملية مقاصةطرفال

 جوان 30يف  الصلة ذات الضمانات ومبالغ األدوات املالية املقاصة هلذه عن معلومات التايل اجلدول ويعرض
 :2015 و 2016

 )بآالف الدوالرات( 2015و 2016للسنتين املاليتين  املاليةعمليات املقاصة لألدوات   :21-4 رقم الجدول 
 2015 2016 

األصول  
 اإلجمالية

الصافي  الضمان
 المعروض

األصول 
 اإلجمالية

الصافي  الضمان
 المعروض

 0 7,443,773 7,443,773 0 8,580,607  8,580,607 $ اتفاقيات الشراء

اتفاقيات االقرتاض لألوراق 
 املالية

691,240 691,240 0 100,848 100,848 0 

 0 7,544,621 7,544,621 0 9,271,847 9,271,847 اجملموع

 الصايف املعروض الضمان اخلصوم اإلمجالية الصايف املعروض الضمان اخلصوم اإلمجالية 

 0 14,900,986 14,900,986 0 10,581,215 10,581,215 اتفاقيات الشراء العكسية

لألوراق اتفاقيات االقراض 
 املالية

66,004 66,004 0 55,029 55,029 0 

 0 14,956,015 14,956,015 0 10,647,219 10,647,219 اجملموع

 2016و 2015لدوريت  990باالعتماد على البيان  من إعداد الباحثالمصدر: 
 

 القيمة العادلة ألصول وخصوم الاستثمارات -54

تقييم  يتم. العادلة القيمة قياسل املتاحةو الصلة  ذات املعلوماتو  األمور مجيع من االستفادة إىل اجلامعة تسعى
 مراجعتها يتم واليت إدارة اجلامعة، مؤسسة ددهاحت اليت التوجيهية وحتت املبادئ (FASB ASC 820لــ ) االستثمارات وفقا

 .سنوي أساس على دارةاال جملس قبل من عليها واملوافقة
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 يتم أين األولية البورصة يف معلوم سعر آخر بقيمة املالية األوراق بورصة يف املتداولة أو املدرجة األوراق املاليةتقيم 
 سأسا الطويلة على املواقف تقييم يتم التقييم، تاريخ يف املتوفر اإلغالق سعر حتديد يكون من السهل ال عندما. اتداوهل
 يعكس األثر مما ،هاتقييم يف بالورقة املالية املرفقة القيودتدخل . الطلب عند سعر القصرية واملواقف ض،العر  سعر

  1.القيود هلذه التقديري

عقود  ،اتاخليار  :تشمل ، واليتوسطاءلل كذمم مدينة أو دائنة  املصنفةو  البورصة خارج املتداولة املشتقة املنتجات
 األول املقام يف تقييمها يتم األدوات من األنواع هذه ؛اآلجلة والعقود الفائدةمعدالت  السداد، عن التخلف ،تبادالامل

بعني  اجلامعة تأخذ. اءوسطال تقييمات طريق عن أو املستقلة، السوق مدخالت مع القياسية الصناعة مناذج باستخدام
التسعري، املنهجيات  للمدخالت، تقييمها يف االئتمان وخماطر الفائدة سعر ذلك يف مبا احلالية، السوق ظروف االعتبار
 .العادلة القيم لتحديد املستخدمة والنماذج املتبعة،

 املوارد العقارات، اخلاصة، األسهم يف االستثمارات خارجيون: مستشارون يديرها اليت االستثمارات وتشمل
 بسهولة ويتم للتسويق قابلة ليست االستثمارات هذه غالبية. خارجيا املدارة األخرى والصناديق املطلق، العائد الطبيعية،
  .اخلارجي املستشار قبل من املقدمة املعلومات أحدث باستخدام العادلة بالقيمة تسجيلها

 القياس، تاريخ يف العادلة القيمة متثل ال اخلارجي املستشار قبل من املقدمة املعلومات فيها ال تعترب اليت احلاالت يف
 مع اخلارجي، املستشار قبل من املقدمة التكميلية املعلومات واستخدام االستثمار بعض خصائص اجلامعة بتقييم تقوم
 .التاريخ ذلك يف لالستثمار العادلة القيمة لقياس صلة، ذات سوق بيانات أي

 اخلاصة، األسهم وكذلك والزراعة، اخلشب حتديدا الطبيعية، املوارد العقارات، يف املباشرة االستثمارات تقييم يتم
 السوق، الدخل، منهج مثل) الصناعية املعايري تقييم تقنيات من أكثر أو وواحد املستقلة التقييمات مزيج من باستخدام

 2(.التكلفة أو

 الطريقتني إحدى باستخدام املتوقع لالستثمار املستقبلي الدخل على رئيسي بشكل الدخل منهج يعتمد
 تطويرها يتم اليت والتقديرات املدخالت تكون قد. الرمسلة طريقة أو املخصومة النقدية التدفقات طريقة: الرئيسيتني

                                                           
 سيشرتي وعندها الوقت، مرور مع السهم سعر ينخفض أن املستثمر ويتوقع. املفتوحة السوق يف مقرتضة أسهم ببيع املستثمر يقوم حيث إستثمار، أو تداول إسرتاتيجية هي املواقف القصرية  1

 على عكس ذلك، يتوقع يف املواقف الطويلة ارتفاع سعر السهم، كما أن املستثمر ميلك األصل وال ينوي بيعه عادة. .منه اقرتضها الذي للوسيط األسهم ويعيد املفتوحة السوق يف األسهم
23, p2Cit , Op.2016 Annual Financial Report-Harvard University, 2015  
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 التدفقات وتوقيت مبلغ تقدير مثل ،تتعلق بأمور هامة أحكاما وتتطلب موضوعية غري الدخل منهج يف واستخدامها
 1.مناسب بشكل واالئتمان السوق خماطر تعكس اليت والرمسلة اخلصم معدالت اختياروكذا  ،املستقبلية النقدية

 االستثمار خبصائص الصلة ذات احلديثة السوق معامالت مقارنة خالل من االستثمار قيمة السوق منهج ويستمد
 وتستخدم. العادلة للقيمة متثيل أفضل أهنا على االستثمار تكلفة حتديد يتم عندما التكلفة طريقة استخدام ويتم. املماثلة

 التقييم عملية مؤسسة إدارة الوقف إدارة لسجم يناقش. املطورة غري أو حديثا شراؤها مت اليت لألصول عادة الطريقة هذه
 .علي عملية التقييم تؤثر اليت اهلامة األمور بشأن قرارات والنتائج ويضع

 (،FASB ASC 820) لـــ وفقا العادلة للقيمة اهلرمي أساس التسلسل على اجلامعة استثمارات تصنيف مت وقد

 لألصول واخلصوم العادلة القيمة املستخدمة لقياس التقييم تقنيات وفق لتقييم املدخالت األولوية يعطي الذي
 2:مستويات حسب ثالثة

لألصول  القياس تاريخ يف إليها الوصول ميكن نشطة، واليت أسواق يف مدرجة معدلة غري أسعار :المستوى األول
 املقيدة؛ وغري املتطابقة أو اخلصوم

 اليت تكون فيها مجيع املالية تعترب نشطة، أو األدوات ال اليت األسواق يف املعلنة األسعار :الثاني المستوى
 مباشر؛ غري أو مباشر بشكل سواء اهلامة قابلة للمالحظة، املدخالت

 واليت العادلة، القيمة لقياس جوهرية تتطلب أن تكون املدخالت اليت التقييمات أو األسعار :الثالث المستوى
 .هبا االفرتاضات اخلاصة بتطوير اجلامعة تتطلب أن تقوم مالحظتها، أو ميكن ال

 مدخالت أي من مستوى أدىن العادلة على للقيمة اهلرمي التسلسل ضمن اخلصوم أو األصول مستوى ويستند
 .السنة بداية يف املستويات ويتم االعرتاف بالتنقل بني. العادلة القيمة يف قياس معتربة

 على تقييمها بناء يتم ولكن النشطة، غري األسواق يف تتداول اليت الثاين االستثمارات املستوى تصنف ضمن
مبدخالت قابلة للمالحظة.  مدعومة مستقلة تسعري خدمات الوسطاء واملتعاملني، أو وعروض املعلنة، السوق أسعار

 شتقاتم وبعض للقيود، اخلاضعة املالية األوراق الثابت، املالية ذات الدخل األوراق التبادلية، غري امللكية حقوق وتشمل
 املقيمةالبورصة  خارج املشتقات ذلك يف مبا خرى،األ ستثماراتاال الثالث املستوى كما مت تصنيف يف.  السوق الثانوي

                                                           
1Ibid, P25  
 أنظر تفصيل مستويات القيمة العادلة في المبحث األول من الفصل الثاني 2
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مالحظتها  ميكن ال مدخالت على احلصول ميكن حيث األخرى، الصناعة يريمعامناذج  أو الوسطاء تسعريات باستخدام
 1.ثالثة أطراف من

 اخلارجية، االستثماراتمديري  من وغريها العقارية، والشراكات اخلاصة األسهم يف حمدود شريك هي اجلامعة
 و 2016 جوان 30 يف صرفها املتوقع هذه املبالغ مقدار. املستقبلية الفرتات دورية يف مبسامهات التزامات واليت تتضمن

 :أدناه هي مبينة 2015

)بآالف  2015و 2016للسنتين املاليتين  املستقبلية للجامعةالتزامات املساهمات الدورية  : 22-4رقم الجدول 

 الدوالرات(
 2015 2016 

القيمة  
*العادلة  

االلتزامات 
المتبقية غير 
 الممولة

العمر 
المتبقي 
**المتوقع  

القيمة 
 العادلة

االلتزامات 
المتبقية غير 
 الممولة

العمر 
المتبقي 
 المتوقع

 10 – 4 4,084,380  5,670,822 10 – 4 2,886,558  5,945,381 األسهم اخلاصة

 10 – 4  2,424,358 1,714,591 10 – 4 1,409,809  2,178,485 العقارات

الصناديق األخرى املدارة 
 ***خارجيا

1,658,033  1,569,692 8 –2  1,416,297 2,266,998  8 –2  

   10,362,178 7,215,268  5,866,059  9,781,899 اجملموع

 تمثل القيمة العادلة للحصة الممولة من االستثمارات مع االلتزامات غير الممولة. *

 لقرارات تبعا كبري  بشكل ختتلف أن وميكن اجلامعة تقديرات على بناء تطلعية توقعات هي بالسنوات، عنها يعرب اليت األموال، هلذه املتبقية التقديرية األعمار إن**
 .الظروف من وغريها اجلامعة، استثمارات حمفظة يف والتغريات اخلارجيون، املديرون يتخذها  اليت االستثمار

 .الطبيعية واملوارد املطلق للعائد التعرض األول املقام يف خارجيا املدارة الصناديق يف االستثمارات وتشمل***
 2016و 2015لدوريت  990باالعتماد على البيان  من إعداد الباحثالمصدر: 

. املتبقي عمرها مدى على األساسية األصول تصفية خالل من ترد التوزيعات أن يف الشراكة مصاحل طبيعة وتكمن
 إذا إال شراكة، كل  مع اجلامعة رأس مال حساب رصيد باستخدام عام بشكل األصول هذه يف العادلة القيمة تقدير مت

 خارجيا، املدارة لالستثمارات العادلة القيمة ولتقييم. العادلة للقيمة مناسب غري متثيل هو األصول قيمة صايف أن اعتربت
 يف العادلة القيمة مببادئ اخلارجي املستشار التزام املثال ال احلصر، سبيل على منها عوامل، بتقييم اجلامعة قامت

 غياب أو ووجود القياس، تاريخ يف األصول قيمة صايف حسب معامالت وجود املال، رأس حساب رصيد احتساب
 .القياس تاريخ يف القيود بعض

                                                           
 18الملحق رقم: أنظر   1
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 تقدير أفضل إىل للوصول وحتاول الصناعة خرباء مع وثيق بشكل وتتعاون السوق بيانات بفحص اجلامعة تقوم
 1.نوع من األصول لكل العادلة للقيمة

 املشتقات -55

اختيارية  أو تعاقدية التزامات تتضمن امليزانية خارج مع خماطر املالية األدوات من متنوعة جمموعة اجلامعة تستخدم
 األدوات املالية بعض تصفية وجتري. تتداول يف كل من سوق األوراق املالية والسوق املوازي وهي املستقبلية، للتسوية

 األدوات هذه وتستخدم .ثنائية عقود منها إىل اآلخر البعضخيضع حني  يف ،املقابلة األطرافمع  املقاصة خالل من
 .األصولهذه  فئات تعزيز عوائد هبدف معينة، أصول لفئة التعرض خفض أو لزيادة

 ومراكز امليزانية يف املدرجة غري املخاطر ذات املالية بني األدوات بالعالقة معينة السرتاتيجية السوق خماطر تتأثر
 القياسية التحليلية دواتاأل استخدام لخال من السوق ملخاطر التعرض اجلامعة تدير. امليزانية جداول يف املسجلة املقاصة

 تعديل ويتم يوميا، االسرتاتيجيات مراقبة تتم. معينة سرتاتيجيةإ ضمن منصب لكل السوق تعرض تقيس اليت الصناعية
 .املالية سواقاأل يف للتغريات استجابة متكرر بشكل املراكز

 األطراف مع الرئيسية واملقاصة الضمان على اتفاقات اجلامعة عموما حتافظ مشتقاهتا، بأنشطة يتعلق وفيما
 أو اإلفالس مثل) املقابل الطرف قبل من السداد عن التخلف حالة يف احلق، للجامعة توفر هذه االتفاقات. األخرى

 صافية مبالغ أية والتعويض مقابل االتفاق مبوجب اآلخر وااللتزامات الطرف حقوق يف تصفية ،(األداء أو الدفع عدم
 2.املقابل الطرف من مستحقة

 عقود الخيارات  .ت

 عند. األساسية سعر األدوات يف املتوقع التقلب من لالستفادة والشراء البيع خيارات باستعمال اجلامعة تقوم
 ،کالتزام  املستلمة األقساط تسجيل يتم اخليار اجلامعة تبيع عندما. ،كأصل  تسجيله يتم اقسط اجلامعة تدفع خيار، شراء
 األقساط مع التعامل يتم. املكتتب اخليار قيمةللخيار  القيمة احلالية ليعكس السوق تسعريه بسعر يتم ذلك وبعد

. التوايل على ،ومكاسبحمققة  كخسائر  احتساهبا يتم أن دون صالحيتها تنتهي اليت من اخليارات املستلمة أو املدفوعة

                                                           
 لالطالع على االجراءات والمدخالت المستعملة لتقييم القيمة العادلة، أنظر:   1

, report-http://finance.harvard.edu/annual2016 Annual Financial Report, retrieved from: -Harvard University, 2015
on 21/04/17, p28 

 ، أنظر: لمالية حسب المخاطر األساسيةجدول المشتقات الالطالع على   2

, report-http://finance.harvard.edu/annual2016 Annual Financial Report, retrieved from: -Harvard University, 2015
on 21/04/17, p29 
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العائدات  بني الفرق تساوي خسائر أو ا حمققةأرباح اجلامعة تسجل ،النشاط أو قبل االنتهاء اخليارات أحد إغالق عند
  .املستلمة أو املدفوعةاألصلية  واألقساط اإلغالق، عند املستلمة أو املدفوعة

 مع الثابت الدخل اتخيار و سهم  2100و 1500 وايلحباجلامعة  تداولت ،2016و 2015 تنياملالي السنتني خالل
 ما أيضا اجلامعة تداولت ،الفرتة نفس خالل. التوايل ، علىعقد 108,500و 12,700 حوايل جمحبالصفقة  متوسط

 دوالر، مليون 40.7 وايلحباألمريكي  بالدوالر معادلة اعتبارية قيم مبتوسط ،العملة اتخيار  من عقود 300و 400 ربايق
 خيارات من عقود 100و 300 حبوايلاجلامعة  تعاملت ذلك، إىل باإلضافة. التوايل عقد، على لكل دوالر مليون 36.7و

 1.التوايل على ،عقد 300و 1100 وايلحب املعامالت حجم متوسط مع ،السلع

 املبادلة عقود .ث

 دورية فرتات املستقبل على يف يةالنقد التدفقات لتبادل طرفني بني وهي عقود املبادلة، عقود يف اجلامعة تدخل
 األصول وقيم الفائدة، أسعار يف مستوى للتغريات تعرضهامن  تقليلال أو لزيادةل وذلك ،افرتاضي مبدأ أساس على

 تسجيلهايتم سريان و ال تاريخ من بدءا يوميا رتاكمتحمددة،  فرتات على املدفوعات تبادل يتم. االئتمان وخماطر األساسية
 :اخلسارة خماطر تشمل قد. املبادلة عقدلاملبكر  اإلهناء حالة يف اخلسائر كاسب أوحتقق هذه امل ؛حمققة خسائر أو كأرباح

 املقابل فشل الطرف الفائدة، ألسعار السلبية التقلبات األساسية،أو املؤشرات  األدوات عوائد اتية يفو امل غري التغريات
 .السوق يف السيولة االتفاق، ونقص شروط ألداء

 وفقا املقابل طرفعن طريق ال استالمها أو نشرها ميكن نقدية أو مالية اليت هي على شكل أوراق الضمانات
 تقدميها على يتم اليت أو املستلمة الدورية باملدفوعات احملققة اخلسائر أو املكاسب ليتسج يتعلق. املبادلة عقد لشروط

 أو بدفع تقوم قد فإهنا ،مبادلة صفقة يف اجلامعة تدخل عندما. اإلهناء تاريخ قبل املبادالت املغلقة وأيضا ،املبادلة عقود
 مدى على احملققة اخلسائر أو األرباح إىل املدفوعات هذه وتطفأ ،الدخول تاريخ يف املبادلة لقيمة مساوية دفعة تلقي
 منوذج على بناء العادلة بالقيمة عنها غبالاإل ويتم ،املبادلة عقود شروط ختتلف أن ميكن. املبادلة املستحقة من املدة

 .املقدم خراآل الطرف سعر أو التقييم

 معدل السداد، عن املبادلة من نوع: التخلف عقود اجلامعة يف تدخل التجارية، ألنشطتها العادي السياق يف
 2، كالتايل:اإلمجايل والعائد الفائدة،

 السداد عن التخلف عقود 

                                                           
1Idem  
232-30, PIbid  
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 أو تعترب متوفرة غري إما والقصرية، واليت هي الطويلة السندات حملاكاة تعرض االئتمان مشتقات يف اجلامعة تدخل
 هذه اجلامعة تستخدم كما.  السندات سوق يف التعرض املتحصل عليه من للتحوط السندات، أو سوق يف جاذبية أقل

 على أساسه يتشكل والذي األساسي، الدين ضمان يقوم أن ميكن .للُمصِدر التعرض خماطر من للحد املشتقات
 اجلامعة أجرت ،2015و 2016 املالية السنوات خالل. مؤشر ما أو ،املصِدرينمن  جمموعة واحد،ُمصِدر  على ،املشتق
 مليون 18و ماليني 8 العقود حوايل ذههل االمسية املبالغ متوسط وكان السداد؛ عن التخلف عقود من 700و 1100 حوايل
  .على التوايل دوالر

 مدفوعات بدفع ملزمة تكون ،ما دين سند االئتمان على محاية اشرتت قد اجلامعة فيها تكون اليت احلاالت يف
 قد .الدين سند صدرمبُ  يتعلق فيما ائتماين وقوع حدث عند حمتمل مبلغ دفع العقد مقابل مدة مدى على للبائع دورية
املدفوع  املبلغ. لاللتزام االمسية دفع القيمة مقابل يف الدين لسند مادي تسليم أو نقدية تسوية الطارئة الدفعة تكون

 سندات على االئتمان اجلامعة محاية فيها تبيع اليت احلاالت يف. االمسية من القيمة نسبة عادة هي املشرتاة لحمايةل
 سنوات، واحد ومخس شهر بني تكون ما عادة واليت العقد، مدة على طول للدخل ثابت معدل على حتصل الديون،

 أو نقدا العقد تسوية للجامعة ميكن ،يف حالة البيع ائتماين وقوع حدث عند. سنوات عشر حىت احلاالت بعض ويف
 .الدين سند مقابل االئتمان محاية شرتيمل الكلية للعقد االمسية القيمة دفع

 1,565.9و$ مليون 1,157.8 املشرتاة واملكتتبة للجامعة االئتمان ملشتقات اإلمجالية اإلمسية بلغت املبالغ ،2016 جوان 30 يف

 .االمسية بالقيمة $ مليون 408.1 احلماية املقدرة بـــ وهذا جملموع صايف التوايل، على ،$مليون
$ مليون 1,935.7 املشرتاة واملكتتبة للجامعة االئتمان ملشتقات اإلمجالية اإلمسية بلغت املبالغ ،2015 جوان، 30 ويف

 .االمسية للحماية املشرتاة القيمة صايف من$ مليون 174.4 جمموعه ما التوايل، أي على ،$مليون 1,761.3و

 

 الفائدة أسعار عقود 

 لحصولل ،الفائدة أسعارتقلبات  ضد االستثمار لتحوط مواقف الفائدة عقود املبادلة ألسعار يف اجلامعة تدخل
 وتتضمن .أو املستقبلية القائمة ديوهناب املرتبطة والتكاليف واملخاطر الفائدة دارةإل ،الفائدة سعرشروط ل أفضل على

أساس  علىافرتاضية  فرتاتفوائد يف  بتلقي أو سداد االلتزام آخر طرف امعة معاجل تبادل الفائدة املبادلة ألسعار عقود
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 من  4,700و 3,200 ربايق ماتداولت اجلامعة ، 2015 و 2016 املاليتني السنتني خالل. ل الدينألص القيمة االمسية
 1.التوايل على ،$مليون 251و$ مليون 248 :اإلمسية توسط املبالغمب املبادلة ألسعار عقود

 العائد اإلجمالي مبادالت 
 تتضمن .األصول فئات ملختلف السوق لتقلبات التعرض إلدارة اإلمجايل العائد مقايضات يف اجلامعة تدخل

 ما  بقدر. مبالغ امسية أساس على كالمها  ،بالسوق رتبطامل العائد مقابل فائدة دفعب التزامات اإلمجايل العائد مقايضة
 تسدد امعة أواجل حتصل الفائدة، سعر التزام موازنة نع الصفقة يف ؤشرامل السند أو عائدات جمموعيقل  أو يتجاوز

 عقود من 200و 50 ربايق ما اجلامعة تداولت ،2015 وعام 2016 املاليتني السنتني خالل. املقابل لطرفل اتدفع
 مبتوسط األسهم مبادلة عقودمن  1500و 1800$. مليون 5.9و$ مليون 1.8 االمسية: املبالغ مبتوسط السلع مقايضة

$ مليون 29االمسية:  املبالغ مبتوسط العمالت مبادلة عقودمن  200و 100 ،$مليون 5.2و$ مليون 7.9االمسية:  املبالغ
من عقود  60 ربايق ما امعةتداولت اجل ،2016 املالية السنة خالل ذلك، إىل باإلضافة. التوايل ، على$مليون 30و

 2$.مليون 27االمسية:  املبالغ مبتوسط للمعامالت االئتمانمبادلة 

 آلاجلة العمالت عقود .ج

 للتحوط أو املالية، األوراق مبيعات أو بغرض التسوية شرتياتاملتعلقة بامل اآلجلة العمالت عقود يف اجلامعة دخلت
 بني اتفاق هي ةاآلجل العملة دو عق. املالية ألوراقا حمفظة ، عناصرمن كل  أو ،بعض مع املرتبطة العمالت خماطر من

 صرف أسعار يف التغريات مع العملة عقد قيمةتتغري . املستقبل يف تاريخ ما يف حمدد بسعر عملة وبيع لشراء طرفني
 أو أرباحك  اجلامعة قبل من العادلة القيمة يف التغري تسجيل ويتم يوميا ،السوق بسعر العقود هيتقيم  اآلجلة؛ العمالت
 املبالغ توسطمب 12,400و 17,700 :اجلامعة معامالتبلغت  ،2015و 2016 املاليتني السنتني خالل. حمققة غريخسائر 
 3.التوايل على ،$مليون 2.8و$ مليون 4.6االمسية: 

 العقود آلاجلة .ح

 تعرض زيادة إىل مييل اآلجلة العقود شراء. املالية لألسواق والتحوط للتعرض إلدارة اآلجلة العقود اجلامعة تستخدم
 العقود يف الدخول مع. هلذه األدوات التعرض تقليل إىل اآلجلة بيع العقود مييل حني يف املتضمنة، لألدواتاجلامعة 
وفقا ملتطلبات اهلامش  التسوية يل أو وسيطوك لدى مالية نقدا أو يف شكل أوراق مبلغ إيداع امعةجيب على اجل اآلجلة،

                                                           
1 Harvard University, Form 990, Op. Cit, P32 

2Ibid, P33  
3Ibid, P34  
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 جملس قبل مناحملددة  التسوية أساس أسعار على بسعر السوق يوميا اآلجلة العقوديتم تقييم  .األولية املتفق عليها
حتقق . اجلامعة قبل العادلة من القيمة يف التغري عن املدينة أو الدائنة الذمم تسجيل يتمو  تداوهلا، يتم أينأو  التجارة
 15,900 :امعةتداولت اجل ،2015 عام ويف 2016 املاليتني السنتني خالل. عقودالتغلق  أو تنتهيعندما  اخلسائرأو  األرباح

 1.التوايل على عقد، 170 و 160 مبتوسط اآلجلة الصفقاتمن  500,23و

 التعرض ملخاطر ائتمان الطرف املقابل .خ

 سياسة تتطلب. ائتمان الطرف املقابل ملخاطر على التعرض امليزانية خارج املخاطر ذات املالية تنطوي األدوات
 عمومااليت تكون و  ضمانات،يتم تبادل ال. العادية التجارية ظل املمارسات يف ممكن حد أقصى إىل ضمانات اجلامعة

 .السوق تقلبات قبل من مطلوب هو كما  ،يومي بشكل األمريكية، اخلزانة وزارة عن الصادرة الدين شكل التزامات يف

 أي عن للتعويض هبا احملتفظ الضمانات استخدام يف احلق للجامعة املقابل عن السداد، الطرف ختلف حال يف
 .الفردية االئتمانية التصنيفات على بناء حمددة لألطراف املقابلة ائتمانية حدود وضع يتم. احلدث عن هذا نامجة خسائر

 تنطوي على ميزات املالية بعض األدوات. الضرورة حسب وتعدهلا اجلامعة قبل من يوميا االئتمان حدود مراقبة يتم
 أو املعلقة عقودخاصة بال مبدفوعات فورية ملطالبةبا تفاقاال طرافأل تسمح اليتو  ،للطوارئ طرخل باالئتمان متعلقة

املقابلة  مستحقا لألطراف يكون أن ميكن كان  اإلضافية من الضمانات$ مليون 2.6 ،2015 جوان 30 يف. ضماناتال
 2.املشتقات عقودبسبب 

 الذمم املدينة -56

$ مليون 12.8و$ مليون 11.3 من فيها املشكوك للحسابات االحتياطيات صايف للمستحقات، الرئيسية املكونات
 :التايل النحو على التوايل، على ،2015 و 2016 جوان 30 يف

 

 

 )بآالف الدوالرات( 2015و 2016للسنتين املاليتين  للذمم املدينة للجامعة املكونةالعناصر  :23-4 رقم الجدول 
 2015 2016 

 63,773 62,831 الدعم الفدرايل املقدم 

 51,072 47,865 املنشورات

 40,468 28,163 التعليم التنفيذي

                                                           
1Ibid, P37  

2 Harvard University, 2015-2016 Annual Financial Report, Op. Cit, P27 
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 19,504 21,119 الرسوم واملستحقات الدراسية

 15,842 14,323 الدعم غري الفدرايل املقدم

 8,333 19,458 وصالت اهلبات

 49,212 46,203 مستحقات أخرى

 248,204 239,962 صايف جمموع الذمم املدينة

 2016و 2015لدوريت  990باالعتماد على البيان  من إعداد الباحثالمصدر: 

 أوراق القبض -57

. العادلة القيمة تقارب واليت املستحقة، الفائدة إليها مضافا االمسية بالقيمة القبض مبدئيا أوراق تسجيل يتم
 (:الدوالرات بآالف) يلي كما  حتصيلها يف املشكوك للحسابات الصلة ذات القبض واملخصصات أوراق مبالغ كانت

 )بآالف الدوالرات( 2015و 2016للسنتين املاليتين  بيان أوراق القبض للجامعة : 24-4 رقم الجدول 
 2015 2016 

ل المستحقات  د  *الب  ل المستحقات الصافي  د   الصافي الب 

   قروض الطلبة:

 75,813 2,033  77,846 76,578 2,165  78,743 املتجددة من احلكومة

 85,908 2,207  88,115 85,721 2,384  88,105 املؤسساتية

 389  389 425  425 املؤمنة فدراليا

 162,110 4,240  166,350 162,724 4,549  167,273 قروض الطلبة جمموع

قروض أعضاء هيئة 
 التدريس

202,837  422 202,415 207,096  179 206,917 

 12,164 6,599  18,763 12,698 5,506  18,204 القروض األخرى

 381,191 11,018  392,209 377,837 10,477  388,314 اجملموع

ليعكس فقط احلسابات اليت يتوقع  ،خيفض جمموع املبالغ مستحقة القبض املبلغ عنهاالذي ألصول ل حسابا مقابالاملشكوك يف حتصيلها لحسابات ل البدلميثل * 
 هبا. ةالبيع املرتبط عملية حتصيلها. وحيدد هذا البدل باالعرتاف خبسارة الديون املعدومة على البيانات املالية يف نفس الفرتة احملاسبية عند اإلبالغ عن

 2016و 2015لدوريت  990باالعتماد على البيان  من إعداد الباحثالمصدر: 

 ( وبعضPerkins Laonبرنامج ) مبوجب اجلامعة إىل االحتادية أساسا عرب التسبيقات املتجددة احلكومية القروض متول
 التوايل، على ،2015و 2016جوان  30 يف$ مليون 69.4و$ مليون 70.3 التسبيقات هذه جمموع بلغ. األخرى الربامج

 املتجددة احلكومية القروض برامج من املكتسبة الفائدة استثمار إعادة ويتم. امليزانية جدول كخصوم يف  وتصنف
 .كبري  بشكل املؤسساتية لقروضلالفائدة  وسعر السداد شروطوختتلف . إضافية لدعم قروض واملؤسساتية

 تشمل. التعليمية والقروض العقاري من الرهن أساسا واملوظفني التدريسية اهليئة األوراق املتعلقة بأعضاء تتألف
 بعض حتمل ذلك، إىل باإلضافة. الساري االحتادي باملعدل فائدة حتمل اليت القروض املشرتكة، وتلك العقارية الرهون



 دراسة حالة مؤسستي بيل وميلندا غايتس الخيرية ووقف جامعة هارفارد الفصل الرابع ....................

 
298 

 

 دون قروض فهي التعليمية القروض أولية؛ أما مدعومة لفرتة تكون قد واليت احلايل، السوق بسعر العقارية الفائدة الرهون
 .فوائد

القروض،  حمفظة تقييم طريق عن حتصيلها يف املشكوك للحسابات بالنسبة الب د ل كفاية  مدى بتقييم اجلامعة تقوم
 االقتصادية والبيئة املايل للمقرتضني الوضع القروض، فئات من فئة بكل املختلفة املرتبطة االقتصادية املخاطر ذلك يف مبا

 إىل هذه إلضافةبا. تعويضات أو ضمانات وجود أي االقتضاء، وعند املتأخرة، القروض ومستوى ،يعملون فيهااليت 
 يتمو  ؛السابقةالسنوات  مع باملقارنة التخلف عن السداد عدلمو  املدينة القروض والذمم عمر اجلامعة تراجع العوامل،

 الستيعاب وكافية معقولة 2015و 2016 جوان 30 يف الب د ل مبالغ اجلامعة وتعترب .املراجعات هذه على بناء الب د ل تعديل
 1.القروض حمفظة يف االئتمان خسائر احتمال

 التعهدات القابلة للتحصيل -58

 املدى على إطفاؤها يتم مث العادلة، بالقيمة مبدئيا للجامعة للتربع املشروطة غري الوعود املستقبلية تسجيل يتم
 1 من مضمون إرشادي غري اقرتاض معدل اجلامعة تستخدم. للتحصيل القابلة التعهدات غري بدل خصم املتوقع بعد

 للسنوات$ مليون 95و$ مليون 77.2 مت تسجيل اخلصومات:. االستالم عند التعهدات املستحقة خلصم سنوات 5 إىل
 ٪.1.8 إىل ٪1.1 بني ترتاوح معدالت باستخدام التوايل، ، على2015و 2016 جوان 30 يف املنتهية

 كالتايل:املالية   البيانات يف املدرجةللتحصيل  القابلة التعهدات ، كانت2015 و 2016 جوان 30 يف

 

 

 

 

 

 

 

 )بآالف الدوالرات( 2015و 2016للسنتين املاليتين  للتحصيل للجامعة القابلة التعهدات : 25-4 رقم الجدول 
 2015 2016 

 313,278 327,074 خالل سنة واحدة 

 1,253,113 1,308,295 سنوات 5 إىل 1بني 

 732,062 780,981 سنوات 5 أكثر من

                                                           
136-35Cit, P, 2016, Op. financial reportHarvard University, 55 & Cit, PHarvard University, Form 990, 2016, Op.   
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 (164,233) (171,151) للتحصيل القابلة التعهدات غري وبدل اخلصم -

 2,134,220 2,245,199 للتحصيل  صايف جمموع التعهدات القابلة

 2016و 2015لدوريت  990باالعتماد على البيان  من إعداد الباحثالمصدر: 

 للتحصيل ألغراض حمددة كالتايل: القابلة التعهدات حيث مت توجيه هذه

 )بآالف الدوالرات( 2015و 2016للسنتين املاليتين  للتحصيل للجامعة القابلة مصارف التعهدات: 26-4 رقم الجدول 
 2015 2016 

   أرصدة احلساب التشغيلي العام:

 638,719 689,841 هبات االستخدام اجلاري

 131,368 108,272 اجلوائز املدعمة من غري احلكومة الفدرالية

 240,283 280,358 صناديق القروض واملرافق

 1,010,370 1,078,471 جمموع أرصدة احلساب التشغيلي العام 

 1,123,850 1,166,728 األوقاف

 2,134,220 2,245,199 للتحصيل صايف جمموع التعهدات القابلة

 2016و 2015لدوريت  990باالعتماد على البيان  من إعداد الباحثالمصدر: 

املشروطة  الوعود من وغريها بالوصايا االعرتاف يتم حتقيقها وتقييما، بإمكانية يتعلق فيما اليقني عدم بسبب
$ مليون 65.8املشروطة، غري الوصايا،:  غري التعهدات جمموع بلغ. احملددة الشروط استيفاء عندما يتم فقط كأصول

 .التوايل على ،2015 و 2016 جوان 30يف  $مليون 76.9و

 ألاصول الثابتة -59

 االهتالك خصم بعد املنح، تاريخ هبة يف كان  إذا العادلة أو بالقيمة بالتكلفة، الثابتة األصول عن اإلبالغ يتم
 .لألصول املقدرة اإلنتاجية األعمار مدى على الثابت القسط طريقة باستخدام االهتالك احتساب يتم .املرتاكم

 :التايل النحو على 2015 و 2016 جوان 30 يف لألصول الثابتة الرئيسية وتتلخص الفئات

 

 

 )بآالف الدوالرات( 2015و 2016للجامعة للسنتين املاليتين الفئات الرئيسية لألصول الثابتة  :27-4 رقم الجدول 
 العمر االقتصادي املتوقع 2016 2015 

 45-10 2,235,809 2,181,191 املرافق البحثية

 35 1,776,972 1,734,276 واملكاتب الدراسة مرافق قاعات

 35 1,729,232 1,556,081 اإلسكان مرافق
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 35 406,626 386,686 املرافق األخرى

 35 629,851 629,851 مرافق اخلدمات

 35 479,899 465,673 املكاتب

 35 740,647 667,451 التجمعات ومرافق املتاحف

 35 198,559 192,347 الرياضية املرافق

 N/A 783,864 671,582 األراضي

 N/A 680,602 682,452 اإلجنازاملباين قيد 

 8-3 1,224,016 1,160,853 املعدات

  10,942,500 10,328,443 اجملموع بالتكلفة

  (4,412,960) (4,144,091) االهتالك اجملمع-

  6,529,540 6,184,352 صايف األصول الثابتة

 2016و 2015لدوريت  990باالعتماد على البيان  من إعداد الباحثالمصدر: 

 األصول أرصدة ومشلت .امللكية ونقل اهليكلية، التعديالت على: االستخدام، لقيود اجلامعة مرافق بعض ختضع
 .التوايل على ،2015و 2016 جوان 30 يف $مليون 226.4و$ مليون 255.6 قدرها صافية دفرتية مقيدة بقيمة مرافق الثابتة

 هذه اهتالك يتم .واخلدمات الثابتة، املعدات ،اإلمتامات السقف، إىل: اهليكل، البحثية املرافق تكاليف تقسم
 .منفصل بشكل املكونات

 .ومعدات النقل األثاث، الربجميات، الكمبيوتر، والعلمية، أجهزة العامة التجهيزات املعدات: وتشمل

 الودائع"يف  تضمينها مت واليت ،$مليون 86.6 و$ مليون 101.3 مببلغ: األصول تقاعد عن التزامات جامعةولل
 .التوايل على ،2015 و 2016 جوان 30 يف امليزانية يف" األخرى واخلصوم

 الوقف وصافي أصول الحساب التشغيلي العام -60

 من واسعة موعةجمل عديدة سنوات مدى على اإنشاؤه مت، تقريبا منفصل صندوق 13,212 من اجلامعة وقف يتكون
 صايف دائم بشكل مقيدة أو مؤقتا، مقيدة مقيدة، غريك  اإلبالغ عنهاو  الوقفية صناديقال أرصدةيتم تصنيف . األغراض
كتخفيض   الوقف أموال على احملققة غري اخلسائر صايفوتصنف . الوالية وقانون املاحنة اجلهات لشروط وفقا األصول

مت  .التارخيية القيمة تتجاوز أو تساوي العادلة القيمة تكون إىل غاية وقت ما، عندما املقيدة غري األصول صايفعلى 
 2016 تنياملالي تنيالسن يف اخلسائر ملثل هذه دوالر مليون 1.1و دوالر ماليني 5.4 مبقدار املقيدة غري األصول صايف ضيفخت
 . التوايل على ،2015 و
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 يتم. آخرون يديرها اليت (Irrevocable Trustsلإللغاء )الصناديق غري القابلة  بعض من أيضا تستفيد اجلامعة
 من املتوقعة املستقبلية النقدية لتدفقاتلاحلالية  القيم تتضمن واليت ،الصندوق صولأل ةاملقدر بالقيم العادلة  االعرتاف
 تقدم عندما لألصول صايف يف وزيادات أصولك  ،ةالدائم للصناديق األساسية لألصول العادلة والقيمة اخلارجية الصناديق

 1.اجلامعة إىل املطلوبة الصناديق وثائق

 إدراجها يتم .اجلامعة قبل من سنويا تعديلها ويتم ني،اخلارجي األمناء قبل من الصناديق هلذه العادلة القيم توفري يتم
 .العادلة قيمةلل اهلرمي اجلدول يف الثالث املستوى من كاستثمارات

 تيار وتوليد( التضخم بعد)احلقيقية  يف الوقف قيمة على للحفاظ هي مصممة للجامعة الوقف توزيع سياسات
 الوقف توزيع ويستند .التالية املالية للسنة الوقف على توزيع املؤسسة توافق خريف، كل.  املتاح به من الدخل التنبؤ ميكن
 تعكس. السنوية االستثمار وخسائر أرباح أثر ختفيف خالل مستقرة من مفرتضة هتدف إىل توفري ميزانية توجيهات على

 اتتوزيع ،2016 املالية للسنة بالنسبة .التضخم ومعدالت األجل طويلة العائدات بشأن الصيغة التوقعات هذه مدخالت
 احلساب يف املستثمرة افوقلأل العادلة القيمة من ٪4.8 كانت(  املال رأس خفض قبل) اجلامعة عليها وافقت اليت الوقف

 دوالر مليار 1.6 دوالر و مليار 1.7 للعمليات املتاحةالوقف  توزيعات جمموع بلغ. املالية السنة بداية لالستثمار من العام
 2.التوايل على ،2015 و 2016 املالية السنة يف

 الحساب التشغيلي العام 

 املتعلقة بقروض واخلصوم األصول وكذلك للجامعة احلالية أو العامة األموال من العام التشغيلي احلساب يتكون
 اليت الودائع على الفائدة ويدفع العام التشغيلي احلساب احلكومة، يدير وتقبل. التدريس واملرافق هيئة أعضاء الطلبة،
 اخلارجي التمويل القروض؛ ويقوم برتتيب مينح العامل؛ املال رأس فائض اإلدارات الفرعية للجامعة؛ كما يستثمر تقدمها

 املتعلقة تلك باستثناء املالية للجامعة ، املعامالت مجيع وتنفيذ مراقبة إلدارة، استخدامه يتم .الرئيسية الرأمسالية للمشاريع
 .(Harvard Management Companyإدارة اجلامعة ) مؤسسة هبا تقوم االستثمارية اليت باألنشطة

 التايل:يتكون من العناصر التالية املبينة يف اجلدول  للجامعة العام التشغيلي احلساب كان  ، 2016 ةاملالي ةالسن يف

 

 )بآالف الدوالرات( 2016 املالية السنةللجامعة  العام الحساب التشغيلي :28-4 رقم الجدول 
                                                           

المستفيد؛  من إذن على الحصول دون الثقة إلغاؤها أو تعديلها يمكن ال الصناديق التيهي تلك  (Irrevocable Trustsالصناديق غير القابلة لإللغاء )1

 يسمح فيها للمانح والذي لإللغاء، القابلة الصناديق عكس هو هذا. والصندوق األصول امتالك في المانح، بعد نقل األصول للصندوق، يسقطحقه حيث أن
 .بتعديلها

2 Harvard University, 2015-2016 Annual Financial Report, Op. Cit, P36 
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 2016 

 اجملموع املؤبدة املقيدة مؤقتا غري املقيدة 

 6,243,721 97,983 2,406,861 3,738,877 العام احلساب التشغيلي

 2016و 2015لدوريت  990باالعتماد على البيان  من إعداد الباحثالمصدر: 

 Split interest agreement: اتفاقيات تقسيم الفائدة -61

 خالهلا من من اجلامعة تستفيد اليتو  الصناديق، ترتيبات يف املاحنة اجلهات تدخل الفائدة، اتفاقات مبوجب 
 يف األول املقام يف تستثمر األصولب املتعلقة الفائدةالفائدة تقسيم  اتفاقات. آخرين ستفيدينم مع تقامسها يتم نافعم

 يف العادلة بالقيمة االستثمار حمفظة يف مسجلة ومجيعها ،املتداولة بشكل عام املالية األوراقو  لالستثمار العام احلساب
املتداولة بشكل عام يف املستوى األول للقيمة العادلة، أما االستثمارات املدارة من  املالية األوراقتدرج  .اجلامعة يةميزان

 املالحظة اهلرمي اجلدول يف) العادلة لقيمةل العملية الطريقة باستخدامأطراف خارجية فتدرج ضمن االستثمارات املقيمة 
 هذه. األخرى واملؤسسات لمستفيدينستحقة لية املتوقعة املستقبلدفعات امللل احلالية بالقيمة اخلصوم تسجلكما .  (4

 2016 جوان 30 يف كما٪ 1.8 و ٪1.4 :اجلامعة يف ضمونامل غري احلايل االقرتاض معدل باستخدام حمسوبة هي اخلصوم

 1.التوايل على ،2015و

 Bonds and notes payable: السندات وأوراق الدفع -62

  

 املالية للسنة دوالر مليون 249.2و دوالر، مليون 233.8 الدائنة بــــ واألذون بالسندات املتعلقة الفوائد مصاريف كانت
 التشغيلي احلساب تفاصيل مع األصول صايف يف بيان التغيريات يف الفوائد مصاريف تتضمن. التوايل على ،2015و ،2016

 غريواألقساط  اخلصومات التجارية، األوراق استحقاق باستثناء .املال رأس إجيار بعقود تتعلق إضافية العام مكونات
 :كالتايل  هي ةاملقرر  الرئيسية املدفوعات اإلصدار، رسوم وتكلفة اإلصدار ةمتعّهد صوماتاخل املستهلكة،

 
 )بآالف الدوالرات( املستقبلية الرئيسية املدفوعات :29-4 رقم الجدول 

 الرئيسية المدفوعات السنة المالية

2017 29,724 

2018 29,716 
2019 654,857 
2020 122,059 
2021 92,080 

 3,759,721 بعد ذلك

                                                           
1Ibid, P38  
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 4,688,157 الرئيسية املدفوعاتجمموع 

 2016و 2015لدوريت  990باالعتماد على البيان  من إعداد الباحثالمصدر: 

 من جمموعة مع مضمونة غري ائتمانية دوالر كتسهيالت مليار مبلغ من اجلامعة استفادت ،2016 املالية السنة يف
 بقيمة مضمونة غري ائتمان تسهيالت اجلامعة يف دخلت ،2015 املالية السنة يف. 2017 جانفي يف انتهت البنوك، واليت

  .2020 جانفي يف قائمة وتنتهي تزال ال واليت املصارف، نفس أيضا مع دوالر مليار

 إعادة مت. (Standard & Poor’s Global Ratingsو)( Moody’s Investors Service)مؤسسة  قبل من (AAA) اجلامعة تصنيف مت
 .2016 يف سبتمرب موديز خدمة تصنيف تأكيد إعادة ومت 2016 جوان هذه األخرية يف  تصنيف تأكيد

 باستثناء األوراق املتغرية، املعدالت ذات الطلب سندات من $مليون 249.0 للجامعة مبلغ كان  ،2016 جوان 30 يف
 على اختياري عرض أي من اإشعار  اجلامعة تلقي حالة يف. أسبوعيا أو يوميا إما سعر الفائدةجتديد  مع التجارية،
 السندات من الشراء سعرفإن إلزامي،  لعطاء خاضعة السندات أصبحت إذا املتغرية، أو املعدالت ذات الطلب سندات
 لجامعةل سيكون ،كافية  غري التسويقإعادة  عائدات تكان  إذا ذلك، ومع. السندات ذهه تسويقإعادة من  تدفع سوف
 1.نقدا املطروحة السندات عام بشراء التزام

 الفائدة أسعار  تبادل اتفاقات -63

 واملخاطر الفائدة تكلفة إلدارة وتستخدم ، ةواحد فائدة سعر تبادل يةاتفاق لجامعةل كان  ،2016 املالية السنة يف
 30 يف دوالر مليون 17 و دوالر مليون 36.2 الفائدة سعر التفاقية العادلة القيمة كانت .املستحقة ديوهنا من جبزء املرتبطة

 مبحفظة املرتبطة األخرى واخلصوم املالية األوراق إقراض" يف تسجيلها ويتم ،التوايل على ،2015و 2016 جوان
 2.يف جدول ميزانية اجلامعة"االستثمارات

 امتيازات املوظفين -64

 األجل، وطويلة قصريةاإلعاقة  خطط األسنان، طب الصحية، خيار اخلطط احلاليني للموظفني اجلامعة تقدم
 اجلامعة ومرافق العام، لنقلوسائل ا دعم مثل األخرى الفوائد من متنوعة وجمموعة الدراسية، املساعدة احلياة، على التأمني

 اجلامعة وتستخدم .املوظفني مجيع كبري  حد تغطي إىل التقاعد خطط لديها اجلامعة فإن ذلك، إىل اإلضافةب .الرياضية
 3.التقاعد بعد ماخدمات و  املعاشات جوان لقياس 30 قياسيا تاريخ

                                                           
1, 39Ibid  
2Cit, P40Harvard University, Form 990, 2016, Op.   
3Op. Cit, P50 2016 Annual Financial Report,-Harvard University, 2015  
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 لألصول العادلة القيمة إن. التقاعد احملددة خطط ملخصصاهتا اخلطة بأصول االحتفاظ يف اجلامعة صندوقا أنشأت
 و 2016 تنياملالي السنتني خالل. التوايل على ،2015و 2016 يونيو 30 يف دوالر مليون 814.4 و دوالر مليون 803.7كانت 

 1.التوايل على دوالر مليون 11 و دوالر، مليون 11.4 بــــاحملددة  االستحقاقات إىل نقدية مسامهات اجلامعة وقدمت ،2015

 

                                                           
1Op. Cit, P ,2016 ,Form 990Harvard University,  105 
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 الرابع الفصل خالصة 

 مهما فقط، ليس القطاعهذا . جمال القطاع الثالث يف الرائدة األمريكية املتحدة الواليات تبقى األمم، صعيد على
اإلحصاءات فإن هذا القطاع يتكون من أكثر من  ألحدث ووفقا. األمريكي اجملتمع يف جدا بل إن حجم وجوده عظيم

 تقريبا يعادل ما وهو مليار، $905.9 إيرادات تقدر بـــ املؤسسات هلذه حيث كان )م.غ.ه.ر(.مليون ونصف مليون 
 املشاريع وبعض الثقافة، التعليم، الصحة، على هذه املداخيل معظم أنفق. األمريكي ايلاإلمج احمللي الناتج من٪ 5.4

 ملعظم اإلمجايل احمللي الناتج لتجاوز مستقال، بلدا القطاع اخلريي األمريكي كان  لو الواقع، يف. واملدنية االجتماعية
 مليون 11.4 )م.غ.ه.ر( يف جمال التوظيف، توفر وإسبانيا. وهولندا واهلند وكندا أسرتاليا ذلك يف مبا العامل، يف البلدان
 أمريكا. يف اخلاص القطاع يف العاملة القوى من٪ 10.3 ميثل ما وهو وظيفة،

  العامل؛ مؤسسات القطاع الثالث يف أكرب ووقف جامعة هارفارد ترتيب غيتس وميليندا تتصدر املؤسستان: بيل
أمريكا مبجموع  يف نالت املؤسسة املرتبة األوىل ،2015 عام يف. دوالر مليار 44.3 وقف بــــ غيتس وميليندا بيل ملؤسسة

 تشغيلية وقف جامعة هارفارد نتائج مليار دوالر كمنح و عطايا؛ كما حقق  3مليار دوالر وأكثر من  44أصول يفوق 
 وكان. اإليرادات من أقل أو يعادل ىمستو  عند التشغيل مصاريف إدارة من ، ومتكن2016 لعام للسنة املالية بالنسبة قوية

 اإليرادات. من٪ 1.6 أو مليون$ 77 التشغيلي الفائض

 املؤسسة تعترب .احملاسيب االستحقاق أساس يف كل من املؤسستني حمل الدراسة على املوحدة املالية القوائم إعداد مت
 الصافية، األصول وتصنف: املسامهات،. الواردة الفرتة يف كإيرادات  املشروطة، غري وعود املنح ذلك يف مبا املسامهات،
املاحنة. كما أن كالمها تصنف  اجلهات تفرضها اليت القيود وجود عدم أو وجود على بناء عليها تطرأ اليت والتغيريات

 وهذا صايف أصوهلا وصناديقها االستثمارية إىل أصناف ثالثة وهي: املقيدة مؤقتا، املقيدة بشكل دائم وغري املقيدة؛
، واليت قد تقتصر على دورة معينة )قيود زمنية( أو على لقيود املفروضة من اجلهات املاحنةيعتمد بشكل كلي على ا

أغراض حمددة دون غريها )قيود على املصارف(. وتلتزم املؤسستان مبعايري احملاسبة املقبولة عموما.
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 الخـــــــاتــــــــــــــــــــمــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــة

مت التوصل إىل جمموعة من النتائج فقد  ،العمليو من اجلانب النظري  وإمتامها فصول الدراسةمن خالل استعراض 
 والتوصيات:

 النتــــــائج

الدراسة العديد من النتائج، سواء يف جانبها النظري أو التطبيقي، ونورد فيما يلي أمهها حبسب تسلسلها  تضمنت
 يف البحث، مقسمة إىل نتائج نظرية وأخرى خاصة بالدراسة التطبيقية. 

 أوال: نتائج الجانب النظري

حتمل العبء عن  خالل من واخلاص، العام القطاعني بني التوازن على احلفاظ على الثالث القطاع يعمل -
 واملنفعة اإلنسانية، اخلدمات التعليم، الصحة، جماالت يف السيما اخلدمات، من الكثري يف الدولة

 ؛العامة االجتماعية
لكنها تتمتع مبعاجلات  الرحبية، التجارية املؤسسات مع احملاسبية املبادئ من العديد)م.غ.ه.ر(  تتقاسم -

، كما الدخل صايف قياس على ليسفيها  التقارير تركيز ألن ،متاما نوعها من فريدة مالية وتقارير ةياسبحم
 التجارية؛ املؤسساتهو احلال يف 

املؤسسات الرحبية هو أن كال منهما لديه غرض خاص يتم على و )م.غ.ه.ر(  بني الرئيسية الفروق أحد -
 خالل من ملالكها ربح صايفحتقيق  هو التجارية للمؤسسات األمسى اهلدف، ببساطة إساسه إنشاؤه؛

فهو  )م.غ.ه.ر(لــــ األمسى اهلدف هلا، أما مقابالمستهلكوها  دفعي اليت اخلدمات أو املنتجات بعض توفري
 من بعض األفراد والفئات أو اجملتمع ككل؛ ات أو األهداف االجتماعية املطلوبةاحلاج بعض تلبية

 فقط عكسي هذا األخري. محاسبةلل النقدي األساس ، خاصة الصغرية منها، تستخدم)م.غ.ه.ر( بعض -
 املستحقةو  املسددة غري الفواتري أي، مثال، ال تسجل الفعلية؛ النقدية على التدفقات اليت تنطوي املعامالت

 للمؤسسة، مثل تعهدات املنح من قبل اجلهات املاحنة؛ املستحقة املبالغ أو ،املؤسسة على
حيث  القانونية، قيودلل االمتثال تضمن ألهنا )م.غ.ه.ر(بشكل واسع يف  قيداالصن اسبةُتستخدم حم -

 وفقا العمليات وإدارة املاحنة، اجلهات قبل من إليها املوكلة املباللغ عن ريراتق قدمت أنميكن للمؤسسة 
 ؛اإلدارة جملس لتوصيات

 ملزم نقانو هناك أي  يكون ال قد. )م.غ.ه.ر(ات مواضيع فريدة بالنسبة لــــتعهدتعترب املسامهات وال -
 قانونية إجراءات اختاذ عدم سياسة( العامة العالقات ألسباب) وتفضل املؤسسة ،لتحصيل هذه املسامهات

 ؛املسددة غري التعهدات حتصيل حملاولة
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 اآلخر البعض حتصلها؛ سوف اأهنالسابقة  اخلربة من تعرف األهن تعهداتال )م.غ.ه.ر( بعضتسجل   -
 ؛يف طلبها قانونا ملزم حق اهل ليسأنه  تعلم األهن تسجلها ال من )م.غ.ه.ر(

اإلبالغ عن جماميع صايف األصول غري املقّيدة، فضاًل عن معلومات عن  تربز أمهية بيان املركز املايل يف -
يهدف بيان املركز املايل إىل ، كما طبيعة ومبالغ صايف األصول املقي دة بشكل  مؤّقت واملقّيدة بشكل  دائم

)مثل اجلهات املاحنة، الّدائنني، األعضاء وغريهم( مدى قدرة املؤسسة على االستمرار يف  التوضيح للُقرّاء
 ؛تقدمي اخلدمات

، وبيان األرباح ألخرى جتارية؛ وهو أّن بيان الّنشاطات لــ)م.غ.ه.ر(هناك فرق دقيق بني بيان الّنشاطات  -
 مبالغها. ألن بيان الّنشاطات يعكس يعكس التغريات يف طبيعة صايف األصول، باإلضافة إىل الّتغريات يف

 ؛الّتغريات لألنواع الثالثة لصايف األصول )غري املقّيدة، املقّيدة بشكل مؤّقت واملقّيدة بشكل دائم(
 يف توضع اهلبة املمنوحة أن يف "األفضلية" عن تعرب ولكن قد القيود رمسيا، تضع ال املاحنة، اجلهات بعض -

 غري األموال جيب اعتبار هذه جملس اإلدارة، إىل يرجع الفعلي القرار كان  إذا ذلك، ومع. الوقف صندوق
 ؛املقيد املتداول غري الصندوق إىل تضاف أن وجيب ،قانونيا مقيدة

املعاجلة احملاسبية ، كما أن تعترب املسامهات اليت تتلقاها )م.غ.ه.ر( من املاحنني شريان احلياة ملعظمها -
 ؛اجلهات املاحنة غالبا ما تضع قيودا على مسامهاهتاللمسامهات معقدة نوعا ما ألن 

هو احملاسبة  ،)م.غ.ه.ر(بالنسبة لــ  ما حد إىل نوعه من الذي يعترب فريدا املالية احملاسبة الوحيد من اجملال -
 األخرى؛ املشاهبة واألصول التارخيية، الكنوز الفنية، األعمال هي، و اجملمعة عن  املقتنيات

 الدين سندات بسهولة ومجيع العادلة قيمتها حتديد ميكن اليت املالية األوراق يف االستثمارات تسجيل يتم -
 املتعلقة التكاليف من وغريها املعامالت ورسوم املالية الوساطة تشمل واليت) الشراء تكاليف يف البداية يف

 ؛مسامهة طريق عن وردت إذا العادلة بالقيمة أو تسجل شراؤها، مت إذا( باالستحواذ
 املايل املركز بيان يف خصوم املشتقات املالية كأصول أو مجيع تسجل املؤسسات أن )م.م.م.ع( تتطلب -

 العادلة القيمة يف التغري تسجل اليت )م.غ.ه.ر( التوجيه على هذا ينطبق. العادلة بالقيمة وقياسها
 ؛التغيري فرتة يف األصول صايف يف كتغيري  للمشتقات

 لبعض القانونية احلقوق يف التشارك عن تنجم اليت املسامهات من خاص نوع هي الفائدة تقسيم اتفاقيات -
 يف للدخول املفيد من أنه املاحنة اجلهات بعض جتد. املستفيدين من وغريها  )م.غ.ه.ر( قبل من األصول

 تقامسها يتم اليت الفوائد على )م.غ.ه.ر( حتصل مبوجبها اليت طرق االستثمار من غريه صندوق خريي أو
 ؛املستفيدين من غريها مع
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 هذه فصل طريق عن إما الوظيفي، التصنيف املصاريف حسب حول ملزمة بتقدمي معلومات )م.غ.ه.ر( -
 التقارير وتشمل. املالية البيانات على املالحظات يف املبالغ عن اإلفصاح أو األنشطة بيان يف املبالغ

 ؛للدعم املؤسسة استخدام وكيفة املقدمة اخلدمات تكلفة حول معلومات
 مع بعض االستثناءات املتعلقة بالقيود املفروضة من اجلهات املاحنة على استخدام السيولة، تصنف -

 ؛األصول واخلصوم مثلما تصنفها املؤسسات التجارية الرحبية )م.غ.ه.ر(
التجارية. حتتوي ليست متشعبة كثريا كما هو احلال بالنسبة للمؤسسات  )م.غ.ه.ر( حماسبة املخزون يف -

املتربع هبا واملواد واملطبوعات، وغريها من املواد  خمزونات خاصة مثل اللوازم والبضائععلى  )م.غ.ه.ر(
 ؛املستخدمة يف أنشطة أو برامج املؤسسة، أو تلك احملتفظ هبا بغرض إعادة بيعها للجمهور

لية التجميع عبارة عن عملية اندماج تحديد أوال ما إذا كانت عمب )م.غ.ه.ر( يف حماسبة اجملمعات، تقوم -
أو استحواذ. بالنسة لالندماج، تستخدم طريقة الرتحيل، وهي تشبه أسلوب جتميع املصاحل. أما عمليات 

 التجارية املؤسساتاالستحواذ، فيتم فيها استخدام طريقة الشراء، وهي مماثلة لتلك املستخدمة من قبل 
 الرحبية؛

 من استخدامها ميكن اليت تلك عن جوهرها الرأمسالية يف اإلجيار لعقود احلالية القيمة سابح تلفخي ال -
 عقود )م.غ.ه.ر( يف تدخل، الطويل املدى على للرهون العقارية احلالية القيمة )م.غ.ه.ر( حلساب قبل

 املباشر التمويلي اإلجيار وعقود املبيعات نوع من اإلجيار عقود ؛التجارية املؤسسات طريقة بنفس اإلجيارات
 .يف )م.غ.ه.ر( شيوعا أقل هي

  ثانيا: نتائج الدراسة التطبيقية

األمريكية، حيث بينت دراسة  املؤسسية الرتكيبة يف غري اهلادف للربح مكانة مهمة للغاية والقطاع اخلريي العمل حيتل
أكثر  ثظف القطاع الثالحديثة أن هذا أزيد من مليون منظمة غري رحبية يف الواليات املتحدة األمريكية. كما يو 

 دوالر تريليون 5.8 يقارب القطاع حجم كما أن  ،من حجم العمالة % 6.9مليون شخص، أي ما يعادل  10.2من 
 اإلمجايل احمللي الناتج من ٪5.5 بنسبة أيضا القطاع كما يساهم.  الثابتة واألصول الواردة واهلبات التربعات إمجايل من

مليار  $18,700اإلمجايل األمريكي احمللي ، كان الناتج2015مليار )حسب سنة $ 028.51 من أكثر أي األمريكي
 احليوية العاملة القوى ميثلون الذين املتفرغني املتطوعني من األقل على ماليني 7 أيضا القطاع الثالث يوظف(، 

.القطاع هلذا واملستمرة  
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 النتائج الخاصة بمؤسسة بيل و ميليندا غايتس الخيرية .1
 مؤسسة خريية خاصة يف أكرب هي( BMGF خيتصر بـــــ أو كما غيتس، مؤسسة أو) غيتس وميليندا بيل -

نالت  ،2015 عام يف. دوالر مليار 44.3 وقف بــــ غيتس ، للمؤسسة وميليندا بيل أسسها الزوجان العامل
مليار دوالر كمنح و   3مليار دوالر وأكثر من  44أمريكا مبجموع أصول يفوق  يف املؤسسة املرتبة األوىل

 ؛عطايا
 ذلك يف مبا املسامهات، ؤسسةامل تعترب .احملاسيب االستحقاق أساس على املوحدة املالية القوائم إعداد مت -

 والتغيريات الصافية، األصول ،املسامهات :وتصنف. الواردة الفرتة يف كإيرادات  املشروطة، غري املنح وعود
 ؛املاحنة اجلهات تفرضها اليت قيودال وجود عدم أو وجود على بناء عليها تطرأ اليت

 االستثمارات وتسجل. األسهم صناديق يف واالستثمارات املباشرة االستثمارات من كال  األسهم تشمل  -
والسيطرة  لكيةامل أمهية مدى على اعتمادا امللكية حقوق طريقة أو العادلة القيمة باستخدام األسهم يف

 ؛لمؤسسةبالنسبة ل
ال  اليت االستثمار شركات يف لالستثمارات العادلة القيمة لتقدير ةعمليأو حيلة  طريقة املؤسسة تستخدم -

 صناديقبعض   لتقييم ؤسسةهذه الطريقة اليت تستخدمها امل. بسهولة فيها العادلة القيمة ميكن حتديد
 قيمةال ه القيمةهذ تساوي ال قد احلاالت، بعض يف(. NAV) صوللأل ةصافيال قيمةال ي طريقةه األسهم
 ؛العادلة القيمة حماسبة ملعايري وفقا حتسب اليت العادلة

 العمر مدى على الثابت القسط أساس على لكتوهت الشراء بتكلفة واملعدات املمتلكات تسجيل يتم -
 ؛اإلجيار عقود شروط حسب يتم اهتالكها أو ،منها لألصول املقدر اإلنتاجي

املستفيد  فيها  يستويف اليت الفرتة يف ة الدفعستحقم وكمنح نحم فير اكمص  املشروطة املنحاالعرتاف ب يتم -
 ؛املتوقعة املستقبلية للدفعات احلالية لقيمةبا مستقبال املستحقة املنح تسجيل يتمكما .  الظروف تلك شروط

 تتطلب أو املعمرة، األصول تعزز أو ختلق دماتهذه اخل كانت  إذاهبا  ساهمامل اخلدماتب االعرتاف يتم -
 يتطوع هبا أصحاهبا؛ مل إذا دفع تكاليف هذه اخلدمات املؤسسة تضطر ،عادة .متخصصة مهارات

 غري املبالغ تصبح وعندما املتربع وفاة فور املرتبطة كمسامهات غري األطراف من والوصايا تسجل املسامهات -
 ؛لالسرتداد قابلة

 يعين وهذا. للمؤسسة اخلريية غراضاأل لتحقيق ضرورية مبالغ أيب هاتمويلب الوقف التابع للمؤسسة يلتزم -
 هذا بسبب  بأكملها. األصول صايف حىت ولو كان مبلغ بأي املطالبة يف القانوين احلق لديها املؤسسة أن

 $ 43.440.032و 39.514.534$  عائدا مببلغ للمؤسسة املوحدة املالية البياناتعكست  القانوين، احلق
 ؛التوايل على ،2015 و 2014 ديسمرب، 31 يف صندوقال أصول صايف يف
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 هذه مثل دارة،اإل رأي يف. قانونية معينة إلجراءات املؤسسة ختضع ،بالنسبة ملؤونات األخطار احملتملة -
حيث مل يتم تسجيل أي مصاريف ذات  .للمؤسسة املايل املركز على جوهري تأثري اهل يكون ال األمور

 ؛2015 ديسمرب 31صلة يف الدورة املنتهية يف 
. قانونيا النفاذ واجبة التسوية اتفاقيات حتت املشتقة األصول واخلصوم يقوم الصندوق الوقفي بتصفية بعض -

 املشتقة اخلصوم املايل، وتدرج باملركز املرفقة البيانات على االستثمارات ضمن الصافية األصول املشتقة تدرج
 املايل؛ باملركز املرفقة البيانات على وغريها االستثمارات عن مشرتيات املبالغ املستحقة يف الصافية

 وقف جامعة هارفاردالنتائج الخاصة بمؤسسة  .2
 ومهمتها اجلامعة لدعم دائم مصدر هوو  لجامعة،ل اليةامل صولاأل أكربعلى  وقف جامعة هارفارد حيتوي -

 من جزء دفع يتم عام، كل  يف .صندوق 13,000 من أكثر من الوقف ويتألف. والبحث التدريس يف
 التوزيع هذا تتجاوز زيادة بأي االحتفاظ يتم حني يف اجلامعة، ميزانية لدعم سنوي كتوزيع  األموال املوقوفة

 ؛املقبلة األجيال وتدعم تنمو حىت يةالوقف الصناديق يف السنوي

 التشغيل مصاريف إدارة من ومتكنت، 2016 عامل للسنة املالية بالنسبة قوية تشغيلية نتائج جلامعةا حققت -
 اإليرادات، من ٪1.6 أو مليون $77 التشغيلي الفائض وكان. اإليرادات من أقل أو يعادل مستوى عند

 ؛(اإليرادات من ٪1.4 أو مليون $62) السابق العام يف التشغيل فائض من قليال أعلى

 4.70 أي ٪5.3 املصاريف وارتفعت دوالر، مليار 4.78 مببلغ ٪5.6 اإلمجالية التشغيلية اإليرادات ارتفعت  -

 ،2016 يونيو 30 يف $مليار 42.4لتصل إىل  $مليار 2.2 مبقدار اجلامعة أصول صايف واخنفض $.مليار
 ؛الوقف من السنوي والتوزيع االستثمار عوائد تأثري عكسلت

العقارات، املصادر الطبيعية، األسهم  منها: فظاحمعدة  لفئات أصول الوقف فهي تتكون من بالنسبة -
العمومية واخلاصة. واصلت حمفظة العقارات أداءها املرتفع بسبب النجاح احملقق يف سياسة االستثمار 

 املباشر، والذي ميثل اآلن نصف حمفظة العقارات الكلية؛
 التابعة املنظماتو  اجلامعة حسابات وتشملاحملاسيب،  االستحقاق أساس على املوحدة املالية القوائم أعدت -

 كأصول  ينستفيدين حمددم عن نيابة اجلامعة إىل احملولة األموال تسجيل كما مت.  اجلامعة عليها تسيطر اليت
 ؛العام التشغيل حتت حساب األصول صايف يف التغريات بيان يفمل يتم إدراجها و  امليزانية، يف وخصوم

 يتم ؛اجلامعة يف االستثمار تقييم سياسات. وفقا لـــ )م.م.م.ع( العادلة بالقيمة االستثمارات عرض مت -
 احلسابات يف النقد وتشمل العادلة، القيمة بالتكلفة اليت تقارب األجل قصرية واالستثمارات النقد تسجيل

 املال رأس ألغراض هبا املؤقتة احملتفظ من االستثمارات وغريها املؤسسية، املال سوق املصرفية، صناديق
 ؛أقل أو أشهر ثالثة استحقاق مدهتا العامل ذات آجال
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تدرج . اجلامعة قبل كضمان من  هبا احملتفظ النقدية األجل األرصدة قصرية واالستثمارات النقدية تشمل ال -
" العادلة بالقيمة االستثمار حمفظة"يف  االستثمار ألغراض األجل املعينة قصرية االستثمارية واألرصدة النقدية

 ؛امليزانية جدول يف
. السابقة األرباح توزيعات تاريخ يف املقتطعة الضرائب خصم بعد رباحاأل توزيعات بإيرادات عرتافاال يتم -

 إيرادات تسجيل يتمكما .  املستلمة املالية ألوراقل العادلة بالقيمة النقدية غريالقسائم  تسجيل يتمو 
 اجلامعة تقوم. اسيباحمل ستحقاقاال أساس على طبقةملا املقتطعة ضرائبال من بالصايف الفوائد ومصاريف

 ؛النقد حتصيل يتوقع وعندما الفعلي العائد طريقة باستخدام السندات أقساط بإطفاء
 تتضمن .االستثمارية أنشطتها لدعم بالكامل هلا ملوكةامل فرعيةال الوحدات من عددا اجلامعة تستخدم -

 خالل. الوحدات ذههب املرتبطة واملصاريف اإليرادات، ،اخلصوم ،األصول مجيع املوحدة املالية البيانات
 الوحدات؛ بني واملعامالت احلسابات استبعاد مجيع مت ،التوحيد عملية

 يتم. العادلة القيمة قياسل املتاحةو  الصلة ذات املعلومات األمور مجيع من االستفادة إىل اجلامعة تسعى -
إدارة اجلامعة،  مؤسسة ددهاحت اليت التوجيهية املبادئ وحتت (FASB ASC 820لــ ) وفقا االستثماراتتقييم 
 ؛سنوي أساس على دارةاال جملس قبل من عليها واملوافقة مراجعتها يتم واليت

 خصم بعد ،املنح تاريخ هبة يف كان  إذا العادلة القيمةبأو  ،بالتكلفة الثابتة األصول عن اإلبالغ يتم -
 اإلنتاجية األعمار مدى على الثابت القسط طريقة باستخدام االهتالك احتساب يتم .املرتاكم االهتالك

 لألصول. املقدرة

 اختبار الفرضيات

عن  تميزها خاصة بها معالجات محاسبيةلمؤسسات القطاع الثالث  الفرضية األولى:

.القطاعات الربحية األخرى  

مبواضيع  الثالث مؤسسات القطاعتبني لنا من خالل الدراسة أن هذه الفرضية حمققة نسبيا، حيث تنفرد 
التجارية وهذا للطابع غري اهلادف للربح الذي تتميز به؛ من بني أهم  املؤسساتحماسبية خاصة ال توجد يف 

 هذه املواضيع:

 ؛حماسبة املسامهات والتربعات املقدمة هلا واليت تعترب يف بعض األحيان املصدر الوحيد لتمويل نشاطاهتا -

صناديق تقسمها حسب القيود املفروضة من  الثالث مؤسسات القطاعالصناديق، حيث تنشئ حماسبة  -
 اجلهات املاحنة؛

 معايري يف احملددة املشاهبة واألصول التارخيية، الكنوز الفنية، األعمال هيو اجملمعة  احملاسبة عن املقتنيات -
 .املالية احملاسبة
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ولكن من جهة أخرى، تنطبق الكثري من مواضيع احملاسبية اخلاصة باملؤسسات التجارية الرحبية على 
عمليات ، الفصل الثالث: األصول واخلصوم املتداولة واملخزوناتمن بني أهم هذه املواضيع: ؛ )م.غ.ه.ر(

، وغريها من املواضيع.احملاسبة عن عقود اإلجيار، االندماج واالستحواذ  

مؤسسات القطاع الثالث على مبدأ المحاسبة على أساس معظم تعتمد  ة الثانية:الفرضي

 النقد بسبب اعتمادها على المساهمات من الجهات المانحة؛

 مبدأ احملاسبة على أساستبني لنا من خالل الدراسة التطبيقية أن كال من املؤسستني حمل الدراسة تطبق 
احملاسبة على أساس مبدأ  )م.غ.ه.ر(االستحقاق وليس النقد؛ ولكن من جهة أخرى، تعتمد الكثري من 

، وهذا بسبب صغر حجمها وعدم قدرهتا على تغطية خماطر املستحقات خاصة التعهدات ووعود املنح؛ النقد
هذه الفرضية حمققة نسبيا. لذلك فإن  

والصناديق االستثمارية في مؤسسات يخضع تصنيف صافي األصول  الفرضية الثالثة:

.للقيود المفروضة من الجهات المانحة القطاع الثالث  

تبني لنا من خالل الدراسة التطبيقية أن كال من املؤسستني حمل الدراسة تصنف صايف أصوهلا وصناديقها 
هذا يعتمد بشكل كلي االستثمارية إىل أصناف ثالثة وهي: املقيدة مؤقتا، املقيدة بشكل دائم وغري املقيدة؛ و 

أو على أغراض حمددة  (قيود زمنية)واليت قد تقتصر على دورة معينة  ،لقيود املفروضة من اجلهات املاحنةعلى ا
هذه الفرضية صحيحة. ؛ لذلك فإن(قيود على املصارف)دون غريها   

المقبولة تلتزم المؤسستان محل الدراسة بمعايير المبادئ المحاسبية  الفرضية الرابعة:

 عموما.

اليت  990من خالل االطالع على البيانات املالية للمؤسستني حمل الدراسة مبا فيها القوائم املالية واالستمارة 
(، تبني أن هاتني املؤسستني ملزمتان Internal Revenue Serviceتقدمها ملصلحة االإيرات الداخلية )

ا القانون الفدرايل املنظم هلذه املؤسسات يف الواليات بنماذج تقارير وقوائم خاصة بال)م.غ.ه.ر( يفرضه
وتتفق مع معايري املبادئ احملاسبية املقبولة عموما، وهذا يؤكد صحة املتحدة األمريكية، هذه النماذج حترتم 

 الفرضية.
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 اتــوصيـــــالت

 من خالل التعمق يف موضوع البحث والتطرق ملختلف جوانبه ميكن اخلروج بالتوصيات التالية: 

االستفادة من التجارب الناجحة يف جمال حماسبة وتسيري وإدارة املؤسسات الوقفية االسالمية  ينبغي على -
  يعة اإلسالمية؛تها ومطابقتها ملبادئ الشر مراعاة خصوصيضرورة القطاع الثالث يف الدول الغربية مع 

تتلقى تعهدات املنح للدورات املستقبلية، واليت حسب جتربتها تقوم بتحصيلها اليت  املؤسساتينبغي على  -
يف اآلجال املتفق عليها اعتماد احملاسبة على أساس االستحقاق ألهنا تعطي صورة أكثر صدقا عن 

قوة قانونية على حتصيل هذه التعهدات وضعيتها املالية، أما تلك املنظمات اليت التضمن وليس هلا أي 
  االلتزام باحملاسبة على أساس النقد؛

اإلفصاح عن كل جوانبها املالية من إيرادات  جيب على مؤسسات القطاع الثالث اإللتزام بكل متطلبات -
املبالغة يف تقييم أصوهلا واملسامهات املتوقع حتصيلها مات، وجتنب اونفقات ومسامهات وأصول والتز 

 مستقبال؛

على مؤسسات القطاع الثالث احرتام وتطبيق القيود املفروضة من اجلهات املاحنة بدقة، وجيب أن ينعكس  -
 صايف األصول والصناديق الوقفية؛ اتتصنيف، خاصة فيما يتعلق بالقوائم املالية علىبشكل واضح ذلك 

 تسجل أن جيب. وسندات أسهم: مالية أوراق شكل مسامهات يف املؤسسة تتلقى األحيان، من كثري  يف -
 استالمها، تاريخ يف العادلة السوقية بالقيمة النقدية اهلبات اليت تسجل هبا الطريقة بنفس هذه املسامهات

 ؛فعال املستلمة باملبالغ تسجل قصري، بوقت ذلك بعد بيعت إذا أو
 يتم أين املالية البيانات قسم يف كإيرادات  املساهم هبا للخدمات املخصصة القيمة تنعكس ينبغي أن  -

 يف سطر اخلدمات هذه قيمة عن اإلفصاح املناسب من كما أنه.  األخرى املقيدة غري املسامهات عرض
 ؛منفصل

للمعاجلة استخدام طريقة حقوق امللكية ، فينبغي يف شركة رحبيةما استثمار )م.غ.ه.ر( إذا كان للــ -
املؤسسة القدرة على التأثري بشكل ملحوظ على السياسات عندما يكون هلذه هلذا االستثمار، ة يحملاسبا

 التجارية. املالية والتشغيلية هلذه الشركة
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 آفاق البحث

 ميكن اقرتاح املواضيع ذات الصلة التالية للبحث:

معاجلة مشاكل احملاسبة اليت حتصل نتيجة القيود اليت تفرضها اجلهات املاحنة، خاصة تأثريها على املعاجلات  -
 ؛احملاسبية للمسامهات وتعهدات املنح املشروطة

 طرفا فيها؛ )م.غ.ه.ر( لعملية اإلندماج واالستحواذ واليت تكون املعاجلات احملاسبية -
اجلمعيات املهنية، اليت تنطوي على قيود وشروط إضافية مثل  )م.غ.ه.ر(دراسة اجلوانب احملاسبية لبعض  -

املؤسسات الدينية، ، خلريية اخلاصةااملؤسسات  ،املرافق العامةمؤسسات ، النوادي ومنظمات األداء الفين
 ؛التعليمية واإلعالمية

إدارة املخاطر إلدارة فرص األعمال ميكن غري اهلادفة للربح: كيف  للمؤسساتاإللكرتونية  التجارة -
 ؛اإللكرتونية

.القطاع الثالث ؤسساتمل والتسويق اخلريي املسؤولية االجتماعية ،دراسة مواضيع حوكمة الشركات -
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انجليزي -معجم املصطلحات املستعملة: عربي  

 املصطلحات باالنجليزية املصطلحات بالعربية

 Investment Income دخل الاستثمار

 Pooling of investments تجميع الاستثمارات

 Callable Obligations القابلة لالستردادأو  إلالتزامات تحت الطلب

 First-in, first-out (FIFO) الوارد أوال ، الصادر أوال 

 Last-in, first-out (LIFO) الوارد أخيرا ، الصادر أوال 

 Average cost التكلفة الوسيطية املرجحة

 Specific identification طريقة التحديد الخاص

 absorption or full costing الكاملةإلاستيعاب أو التكلفة 

 periodic charges مصاريف دورية

 absorption costing إلاستيعاب الكامل للتكاليف

 Direct Costing طريقة التكاليف املباشرة

 period costs تكاليف دورية

 specific identification طريقة التحديد املخصص

 Cost Flow Assumptions فرضيات تدفق التكلفة

  periodic inventory system نظام الجرد املتناوب 

 

 perpetual inventory system نظام الجرد الدائم

 Lower of cost or market ألاقل بين التكلفة أو السوق 

 Depreciation Methods طرق الاهتالك

 Declining balance طريقة الاهتالك املتناقص

 Accelerated Depreciation الاهتالك املتزايدطريقة 

 Straight-line method طريقة الاهتالك الخطي

 Retirement method طريقة التقاعد

 Replacement method طريقة الاستبدال

 Group (composite) method طريقة املجموعة أو املركب

 salvage value القيمة املتبقية لألصل

 intangible assets املعنويةألاصول 

 tangible assets ألاصول العينية

 Long lived assets ألاصول املعمرة

 Depreciation, amortization الاهتالك

 Asset impairment تدني أو انخفاض قيمة ألاصول 
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 impairment loss خسارة انخفاض القيمة

 goodwill شهرة املحل

 Business combinations املجمعات التجارية

 acquisitions عمليات الاستحواذ

 mergers عمليات الاندماج

 carryover method طريقة الترحيل

 Recoverability of Assets قابلية تعافي ألاصول 

 pooling-of interests method طريقة تجميع املصالح

 Leases عقود إلايجار

 Reacquired rights  الحقوق املعاد شراؤها

 Assembled workforce  القوى العاملة املجمعة

 Trademarks  العالمات التجارية 

 Customer and donor lists  قوائم العمالء والجهات املانحة

 Order backlog  الطلبيات املتراكمة

 trade names ألاسماء التجارية

 Collections التحصيالت

 Contingencies املؤونات الحاالت الطارئة،

 consideration transferred العوض املنقول أو املحول 

 Notes receivable  أوراق قبض؛ ذمم مدينة

 Notes payable أوراق دفع؛ ذمم دائنة

  Troubled Debt Restructurings إعادة هيكلة الديون 

 

 Environmental Remediation Liability إلالتزامات الناتجة عن املعالجة البيئية

  Contract termination costs تكاليف إنهاء العقود

 termination benefits التعويضات عن إنهاء الخدمة

 maturity date ( md ) تاريخ الاستحقاق

 Sell at a premium باع بعالوة

 Face value القيمة الاسمية

 Stated interest rate سعر الفائدة املعلن

 interest rate at issuance سعر الفائدة في تاريخ إلاصدار

 retainages الضمانات املحجوزة

 advances التسبيقات املدفوعة

 progress payments املدفوعات على التقدم في إلانجاز

 revenue bonds السندات إلايرادية
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 tax exempt obligations الالتزامات املعفاة من الضرائب

 cash proceeds العائدات النقدية

 Lump sum مبلغ جزافي ،دفعة واحدة

 Effective interest method طريقة سعر الفائدة السائد

 straight - line interest فائدة بنسبة ثابتة

 Outstanding Bonds سندات بالتداول؛ سندات متداولة

 Extinguishment of Debt الدين إطفاء

 Extraordinary Loss عاديةخسارة غير 

 Troubled debt restructurings إعادة هيكلة أو جدولة الدين

 settlement of debt تسوية الدين

 environmental remediation liabilities إلالتزامات الناتجة عن املعالجة البيئية

 Accounting for leases املحاسبة عن عقود إلايجار

 Capital lease الرأسماليةعقود إلايجار 

 periodic rent payments دفعات إيجار دورية

 Bargain purchase option حق الشراء بسعر ُمجز؛ خيار شراء  صفقة  

ي يل  فض 
َ
 prime rate سعر فائدة مميز / ت

 Contingent rentals إلايجارات املحتملة أو الطارئة 

 Estimated economic life of leased property لألصل املؤجرالعمر الاقتصادي املقدر 

 Estimated residual value of leased property القيمة املتبقية املقدرة لألصل املؤجر 

 Executory costs التكاليف التنفيذية 

 Implicit interest rate سعر الفائدة الضمني للمؤجر

 Incremental borrowing rate سعر الفائدة على الاقتراض إلاضافي للمستأجر

 Initial direct costs التكاليف املباشرة لعقد إلايجار

 Minimum lease payments دفعات إلايجار الدنيا

 Nonrecourse financing تمويل بدون حق الرجوع

 Renewal or extension of a lease تجديد أو تمديد عقد إلايجار

 sale and leaseback بيع و إعادة استئجار

 Capital lease عقد استئجار رأسمالي؛ عقد تأجير معدات رأسمالية

 Lease financing التمويل التأجيري 

 operating lease عقد إجارة تشغيلي أي غير مالي

 Sales-type lease عقود إيجار من نوع مبيعات

 Direct financing lease تمويل تأجيري مباشر

 Leveraged lease باالقتراضعقد إجارة 

 Lessee املستأجر
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 Lessor املؤجر

 trial and error calculations طريقة التجربة والخطأ

 tax-exempt debt الديون املعفاة من الضرائب

 advance refunding إعادة التمويل املسبقة

 Gifts-in-Kind الهبات العينية

 Bequests الوصايا

 Expendable Current Support القابلة لالستهالكاملساهمات 

  Unrestricted contributions املساهمات غير املقيدة 

  Current restricted contributions املساهمات الحالية املقيدة 

 Investment securities ألاوراق املالية الاستثمارية 

 Endowment gifts الهبات الوقفية

  Pledges (promises to give) وعود املنحالتعهدات، 

 Expendable Current Support املساهمات القابلة لالستهالك

 unrestricted contributions املساهمات غير املقيدة

 restricted current contributions املساهمات الحالية املقيدة

 Interest-free loans قرض بال فوائد، قرض حسن

 tithing العشور 
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 (: شكل بيان المركز المالي المتسلسل )المتتابع(1الملحق رقم )

 املؤسسة غري الرحبية )س(
 بيان املركز املايل

 20X1و X20 0، سبتمرب 30
 X20 0 X20 0 األصول

 $ xxx $ xxx النقد والّنقد املكافئ

 xxx xxx الّذمم )احلسابات( املدينة

 xxx xxx املسامهات املدينة غري املقّيدة

 xxx xxx استثمارات قصرية األجل

 xxx xxx مصاريف مدفوعة مسبقا

 xxx xxx األصول اليت تقتصر على دفع الديون طويلة األجل

 xxx xxx الودائع على املمتلكات

 xxx xxx ممتلكات ومعدات

 xxx xxx املقيدة للوقف الدائماألصول 

 $ xxx $ xxx مجموع األصول

   الخصوم

 xxx xxx احلسابات الدائنة

 xxx xxx االلتزامات املستحقة

 xxx xxx الّذمم التجارية املدينة غري املقّيدة

 $ xxx $ xxx مجموع الخصوم

 $ xxx $ xxx صافي األصول

 xxx xxx غري املقيدة

 xxx xxx املقيدة بشكل مؤقت

 xxx xxx املقيدة بشكل دائم

 $ xxx $ xxx مجموع صافي األصول

 $ xxx $ xxx مجموع األصول والخصوم وصافي األصول

 المركز المالي المصّنف (: بيان2رقم ) الملحق
 املؤسسة غري الرحبية )س(

 بيان املركز املايل
 20X1و X20 0سبتمرب،  30

 X20 0 X20 0 األصول
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   المتداولة األصول

 $ xxx $ xxx النقد والّنقد املكافئ

 xxx xxx استثمارات قصرية األجل

   المساهمات المحصلة

 xxx xxx غري املقيدة

 xxx xxx املقيدة مؤقتا

 xxx xxx مجموع المساهمات

 xxx xxx الذمم املدينة

 xxx xxx النفقات املسددة سلفا

 $ xxx $ xxx مجموع األصول المتداولة

 xxx xxx الودائع

 xxx xxx املعدات واملمتلكات

 $ xxx $ xxx مجموع األصول

   الخصوم

   المتداولة الخصوم

 xxx xxx الدائنة الذمم

 xxx xxx االلتزامات املستحقة

 xxx xxx المتداولة الخصوم مجموع

 $ xxx $ xxx مجموع الخصوم

 $ xxx $ xxx صافي األصول

 xxx xxx غري املقيدة

 xxx xxx املقيدة بشكل مؤقت

 xxx xxx املقيدة بشكل دائم

 $ xxx $ xxx مجموع الخصوم وصافي األصول

  :المصدر

 

 
 
 
 

Richard F. Larkin & Marie DiTommaso, Not-for-Profit GAAP: Interpretation and 
Application of Generally Accepted Accounting Principles for Not-for-Profit 
Organizations, 2011, JOHN WILEY & SONS, INC. USA, p24 
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 لبيان النشاطات نموذج العمود الواحد(: 3رقم )الملحق 
  "ساعدة للطفولةامل اليد" منظمة

 النشاطات بيان
 X120 جوان 30 يف املنتهية املالية السنة

  التغريات يف صايف األصول غري املقّيدة

  اإليرادات واألرباح:

 $xxx املسامهات

 xxx الّرسوم

 xxx إيرادات االستثمارات طويلة األجل 

 xxx إيرادات االستثمار األخرى 

 xxx األرباح احملققة وغري احملققة من االستثمارات طويلة األجل

 xxx أخرى

 xxx جمموع اإليرادات واألرباح غري املقّيدة

  صايف األصول املفرج عنه من القيود 

 xxx الرضا عن قيود الربنامج 

 xxx قيود اقتناء املعدات الرضا عن

 xxx القيود منتهية الصالحية 

 xxx جمموع صايف األصول املفرج عنه من القيود

 xxx واألرباح والدعم اآلخر غري املقّيدة تجمموع اإليرادا

  الّنفقات واخلسائر:

 xxx الربنامج أ

 xxx الربنامج ب

 xxx الربنامج ج

 xxx اإلدارة بشكل عام

 xxx مجع األموال 

 xxx جمموع الّنفقات

 xxx خسارة احلريق

 xxx جمموع الّنفقات واخلسائر

 xxx الزيادة يف صايف األصول غري املقّيدة

  التغري يف صايف األصول املقّيدة بشكل مؤقت:

 xxx املسامهات

 xxx   اإليرادات من االستثمارات طويلة األجل
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 xxx صايف األرباح احملققة وغري احملققة من االستثمارات طويلة األجل 

 )xxx( اخلسارة االكتوارية على القسط السنوي

 )xxx( صايف األصول املفرج عنه من القيود

 )xxx( االخنفاض يف صايف األصول غري املقّيدة

  التغري يف صايف األصول املقيدة بشكل دائم:

 xxx املسامهات

 xxx اإليرادات من االستثمارات طويلة األجل

 xxx صايف األرباح احملققة وغري احملققة من االستثمارات طويلة األجل 

 xxx الزّيادة يف صايف األصول املقيدة بشكل دائم

 xxx الزّيادة يف صايف األصول

 xxx صايف األصول يف بداية الّسنة 

 $xxx صايف األصول يف هناية الّسنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لبيان النشاطات النموذج متعّدد األعمدة(: 4رقم )الملحق 
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  "ساعدة للطفولةامل اليد" منظمة
 النشاطات بيان

 X120 جوان 30 يف املنتهية املالية السنة
 

 اجملموع املقّيدة بشكل دائم املقيدة بشكل مؤقت غري املقيدة اإليرادات، األرباح والدعم اآلخر 

 $xxx$ xxx$ xxx$ xxx املسامهات

 xxx   xxx الّرسوم

 xxx xxx xxx xxx  اإليرادات من االستثمارات طويلة األجل

 xxx   xxx إيرادات االستثمار األخرى 

 xxx xxx xxx xxx صايف األرباح احملققة وغري احملققة من االستثمارات طويلة األجل 

 xxx   xxx أخرى

     صايف األصول املفرج عنه من القيود 

   )xxx )xxx الرضا عن قيود الربنامج 

   )xxx )xxx الرضا عن قيود اقتناء املعدات

 القيود منتهية الصالحية 

 
xxx )xxx(   

 xxx )xxx( xxx xxx واألرباح والدعم اآلخر  تجمموع اإليرادا

     الّنفقات واخلسائر:

 xxx xxx xxx xxx الربنامج أ

 xxx xxx xxx xxx الربنامج ب

 xxx xxx xxx xxx الربنامج ج

 xxx   xxx اإلدارة بشكل عام

 xxx   xxx مجع األموال

 xxx   xxx جمموع الّنفقات 

 xxx   xxx خسارة احلريق

 xxx  xxx  اخلسارة االكتوارية على القسط الّسنوي

 xxx xxx  xxx جمموع الّنفقات واخلسائر

 xxx )xxx( xxx xxx الّتغري يف صايف األصول

 xxx xxx xxx xxx صايف األصول يف بداية الّسنة

 $xxx$ xxx$ xxx$ xxx صايف األصول يف هناية الّسنة

 2من  1الجزء (: 5رقم )الملحق 
 " ساعدة للطفولةامل اليد" منظمة
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 والنفقات املقيدة، غري اإليرادات بيان
 ةقيدامل األصول غري صايف يف األخرى التغيريات
 X120 جوان 30 يف املنتهية املالية السنة

  اإليرادات واألرباح املقّيدة

 $xxx املسامهات

 xxx الّرسوم

 xxx اإليرادات من االستثمارات طويلة األجل

 xxx إيرادات االستثمار األخرى 

 xxx صايف األرباح احملققة وغري احملققة من االستثمارات طويلة األجل

 xxx أخرى 

 xxx اإليرادات واألرباح غري املقّيدةجمموع 

  صايف األصول املفرج عنه من القيود 

 xxx الرضا عن قيود الربنامج 

 xxx الرضا عن قيود اقتناء املعدات

 xxx القيود منتهية الصالحية 

 xxx جمموع صايف األصول املفرج عنه من القيود

 xxx واألرباح والدعم اآلخر غري املقّيدة تجمموع اإليرادا

  الّنفقات واخلسائر:

 xxx الربنامج أ

 xxx الربنامج ب

 xxx الربنامج ج

 xxx اإلدارة ومجع األموال بشكل عام

 xxx جمموع الّنفقات

 xxx خسارة احلريق

 xxx جمموع الّنفقات واخلسائر

 $xxx الزّيادة يف صايف األصول غري املقّيدة
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2من  2: الجزء 6رقم  الملحق  

  ساعدة للطفولةامل اليد منظمة

 األصول  صايف يف األخرى التغيريات  بيان

 X120 جوان 30 يف املنتهية املالية السنة

 (باآلالف)

 

  اإليرادات واألرباح غري املقّيدة

 $xxx جمموع اإليرادات واألرباح غري املقّيدة

 xxx (Note D)صايف األصول املفرج عنه من القيود 

 )xxx( جمموع الّنفقات واخلسائر غري املقّيدة

 xxx الزّيادة يف صايف األصول غري املقّيدة

  صايف األصول املقّيدة بشكل مؤقت: 

 xxx املسامهات 

 xxx (Note E) اإليرادات من االستثمارات طويلة األجل

صايف األرباح احملققة وغري احملققة من االستثمارات طويلة 
 (Note E)األجل 

xxx 

 )xxx( اخلسارة االكتوارية على القسط الّسنوي 

 )xxx( (Note D)صايف األصول املفرج عنه من القيود 

 )xxx( االخنفاض يف صايف األصول املقّيدة بشكل مؤّقت

  صايف األصول املقّيدة بشكل  دائم:

 xxx املسامهات

 xxx (Note E) اإليرادات من االستثمارات طويلة األجل

صايف األرباح احملققة وغري احملققة من االستثمارات طويلة 
 (Note E)األجل 

xxx 

 xxx الزيادة يف صايف األصول املقّيدة بشكل  دائم

 xxx الزيادة يف صايف األصول
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 xxx صايف األصول يف بداية الّسنة

 $xxx األصول يف هناية الّسنةصايف 

 البديل -2من  2: الجزء 7رقم  الملحق

  ساعدة للطفولةامل اليد منظمة

 األصول  صايف يف األخرى التغيريات  بيان

 X120 جوان 30 يف املنتهية املالية السنة

 (باآلالف)

 
 اجملموع املقّيدة بشكل دائم املقيدة بشكل مؤقت غري املقيدة 

     األرباح والدعم اآلخراإليرادات، 
 $xxx$   xxx اإليرادات، األرباح والدعم اآلخر املقّيدة

     اإليرادات، األرباح والدعم اآلخر غري املقّيدة:

 xxx xxx xxx xxx املسامهات

 $xxx xxx xxx xxx$ (Note E) اإليرادات من االستثمارات طويلة األجل

     (Note E)إيرادات االستثمار األخرى 

صايف األرباح احملققة وغري احملققة من االستثمارات طويلة 
 (Note E)األجل 

 xxx$ xxx$ xxx 

 xxx xxx xxx  أخرى

 xxx xxx xxx  (Note D)صايف األصول املفرج عنه من القيود 

   xxx (xxx) واألرباح والدعم اآلخر  تجمموع اإليرادا

 xxx (xxx) xxx xxx الّنفقات واخلسائر:

 xxx   xxx الّنفقات واخلسائر غري املقّيدة

 xxx  xxx  اخلسارة االكتوارية على القسط السنوي

 xxx xxx  xxx جمموع الّنفقات واخلسائر

 xxx (xxx) xxx xxx الّتغري يف صايف األصول

 xxx xxx xxx xxx صايف األصول يف بداية الّسنة

 $xxx$ xxx$ xxx$ xxx صايف األصول يف هناية الّسنة
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 (: عرض بيان الّتدّفقات الّنقدية لمؤسسة غير ربحية بالطّريقة المباشرة 8رقم ) الملحق
 بيان الّتدّفقات الّنقدية

 20X1جوان  30لسنة مالية تنتهي في 
  الّتدّفقات الّنقدية من أنشطة الّتشغيل:

 xxx$ الّنقدية الواردة من املستفيدين من اخلدمات

 xxx الواردة من اجلهات املاحنةالّنقدية 

 xxx الّنقدية الوارد من املسامهات املستحّقة

 xxx الفوائد والعائدات املستلمة

 (xxx) الفوائد املدفوعة
 (xxx) الّنقدية املدفوعة للموّظفني واملوّردين

 (xxx) املنح املدفوعة
 xxx صايف الّنقدية الّناجتة من أنشطة الّتشغيل

  الّنقدية من أنشطة االستثمار:الّتدّفقات 

 (xxx) شراء املعّدات
 xxx العائدات من بيع االستثمارات

 (xxx) املشرتيات من االستثمارات
 (xxx) صايف الّنقدية املستخدم من قبل أنشطة االستثمار

  الّتدّفقات الّنقدية من أنشطة الّتمويل:

  العائدات من املسامهات املقّيدة من أجل:

 xxx االستثمار يف الوقف

 xxx االستثمار يف املصانع 

 xxx االستثمارات املرهونة بوجود اتفاقيات أقساط سنوية

 xxx 
  أنشطة تمويلية أخرى:

 xxx الفوائد والعائدات املقّيدة إلعادة االستثمار 

 (xxx) املدفوعات اخلاصة ب )سداد( أوراق الّدفع
 (xxx) طويلة األجلاملدفوعات اخلاصة بالديون 

 (xxx) 
 (xxx) صايف الّنقدية املستخدمة من قبل أنشطة الّتمويل

 xxx الّزيادة الّصافية يف الّنقد والّنقد املعادل

 xxx الّنقد والّنقد املعادل يف بداية الّسنة

 xxx$ الّنقد والّنقد املعادل يف هناية الّسنة

  إلى صافي الّنقدية الّناتجة من أنشطة الّتشغيل: األصولتسوية الّتغير في صافي 

 xxx$ األصولالّتغرّي يف صايف 

إلى صافي الّنقدية الّناتجة من أنشطة  األصولالّتعديالت لتسوية الّتغير في صافي 
 الّتشغيل:

 

 xxx االهتالك
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 xxx اخلسارة االكتوارية يف التزامات األقساط الّسنوية

 (xxx) والفوائد املستحّقةالزيادة يف احلسابات 
 xxx االخنفاض يف املسامهات املستحّقة

 xxx الزيادة يف احلسابات الدائنة

 (xxx) االخنفاض يف املنح املستحّقة )الّدائنة(
 (xxx) املسامهات املقّيدة لألغراض طويلة األجل

 (xxx) الفوائد والعائدات املقيدة لألغراض االستثمارية طويلة األجل
 (xxx) األرباح الصافية غري احملّققة واحملققة من االستثمار طويل األجل

 xxx$ صايف الّنقدية الّناجتة من أنشطة الّتشغيل

  بيانات تكميلية ألنشطة االستثمار والّتمويل غري الّنقدية:

 xxx هبات )هدايا( من املعدات

 
 بالطّريقة غير المباشرة(: عرض بيان الّتدّفقات الّنقدية 9الملحق رقم )

 بيان الّتدّفقات الّنقدية
 20X1جوان  30لسنة مالية تنتهي في 

  الّتدّفقات الّنقدية من أنشطة الّتشغيل:
 xxx$ األصولالّتغري يف صايف 

إلى صافي الّنقدية الّناتجة من  األصولالّتعديالت لتسوية الّتغير في صافي 
 أنشطة الّتشغيل:

 

 xxx االهتالك

 xxx اخلسارة االكتوارية يف التزامات األقساط الّسنوية

 (xxx) الزيادة يف احلسابات والفوائد املستحّقة
 xxx االخنفاض يف املسامهات املستحّقة

 xxx الزيادة يف احلسابات الدائنة

 (xxx) االخنفاض يف املنح املستحّقة )الّدائنة(
 (xxx) املسامهات املقّيدة لألغراض طويلة األجل

 (xxx) الفوائد والعائدات املقيدة لألغراض االستثمارية طويلة األجل
 (xxx) األرباح الصافية غري احملّققة واحملققة من االستثمار طويل األجل

 xxx صايف الّنقدية الّناجتة من أنشطة الّتشغيل

  الّتدّفقات الّنقدية من أنشطة االستثمار:

 (xxx) شراء املعّدات
 xxx العائدات من بيع االستثمارات

 (xxx) املشرتيات من االستثمارات
 (xxx) صايف الّنقدية املستخدم من قبل أنشطة االستثمار

  الّتدّفقات الّنقدية من أنشطة الّتمويل:

  العائدات من املسامهات املقّيدة من أجل:

 xxx االستثمار يف الوقف
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 xxx االستثمار يف املصانع 

 xxx االستثمارات املرهونة بوجود اتفاقيات أقساط سنوية

 xxx 
  أنشطة تمويلية أخرى:

 xxx الفوائد والعائدات املقّيدة إلعادة االستثمار 

 (xxx) املدفوعات من االلتزام باألقساط السنوية
 (xxx) املدفوعات اخلاصة ب )سداد( أوراق الّدفع

 (xxx) األجلاملدفوعات اخلاصة بالديون طويلة 
 (xxx) صايف الّنقدية املستخدمة من قبل أنشطة الّتمويل

 (xxx) 
 xxx الّزيادة الّصافية يف الّنقد والّنقد املعادل

 xxx الّنقد والّنقد املعادل يف بداية الّسنة

 xxx$ الّنقد والّنقد املعادل يف هناية الّسنة

  البيانات الّتكميلية:

  والّتمويل غري الّنقديةأنشطة االستثمار 

 xxx اهلبات )اهلدايا( من املعدات

 xxx الفوائد املدفوعة
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 المركز المالي المصّنف (: بيان10رقم ) الملحق
 The J. W. M. Diabetes Research Institute السكري مرض حبوث عهدم

 بيان املركز املايل
 20X1 جوان 30

  المقيدة غير المقيدة 
 المجموع دائما مؤقتا صندوق االستثمار العامالصندوق  

      األصول
      المتداولة األصول

 213,305 $ 15,615 20,515 $ $ 2,315 174,860 $ النقدية

 2,743,000 2,231,080 255,310 256,610  األوراق املالية التجارية

 7,500    7,500 التحصيالت املستحقة من العقود

 2,345    2,345 التحصيل األخرىاملبالغ قيد 

 14,200    14,200 املخزونات من الكتب واملؤونات

 2,980,350 2,246,695 275,825 258,925 198,905 مجموع األصول المتداولة

      األصول الثابتة بالتكلفة
 100,000    100,000 األراضي

 1,749,250    1,749,250 املباين
 25,500    25,500 معدات النقل

 1,874,750    1,874,750 المجموع
 (1,056,200)    (1,056,200) االهتالكات اجملمعة -

 818,550    818,550 األصول الثابتة صافي
 3,798,900$ 2,246,695$ 275,825$ 258,925$ 1,017,455$ مجموع األصول

      الخصوم وصافي األصول
 47,845    47,845 الذمم الدائنة

 6,300    6,300 الضرائب على الدخل
 42,085    42,085 املنح املدفوعة سلفا

 - 12,089 $ (4,970) $ (42,119) $ 35,000 االلتزامات املستحقة
 96,230 12,089 (4,970) (42,119) 131,230 مجموع الخصوم

      صافي األصول
 2,515,401 2,234,606 280,795   املقيدة

    301,044 886,225 غري املقيدة 
 3,702,670 2,234,606 280,795 301,044 886,225 المجموع

 3,798,900$ 2,246,695$ $ 275,825$ 258,925$ 1,017,455$ مجموع الخصوم وصافي األصول
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 (: مثال عن بيان باألعمدة عن المداخيل، النفقات والتغير في صافي األصول11الملحق رقم )

 The J. W. M. Diabetes Research Institute السكري مرض حبوث عهدم
 النشاطات بيان

 X120 جوان 30 يف املنتهية املالية السنة
  المقيدة غير المقيدة 
 المجموع دائما مؤقتا االستثمار ص الصندوق العام 

       المداخيل:

 424,701 $    424,701 $ املنح والعقود

 491,235 122,504 $ 27,515  $ 341,216 املسامهات والتعهدات

 110,989 1,640 16,556  92,793 اإليرادات من االستثمارات 

 296,480 29,334 3,486  263,660 االستثمارات من بيعاألرباح احملققة 

   (54,356)  54,356 صايف األصول املفرج عنه من القيود

 1,323,405 153,478 (6,799)  1,176,726 المجموع

      الّنفقات:

 482,813    482,813 خدمات الزبائن

 275,844    275,844 البحث

 112,044    112,044  اإلدارة

 870,701    870,701 المجموع

 452,704 153,478 (6,799)  306,025 زيادة الدخل عن النفقات للسنة

 -- (7,119)  42,119 $ (35,000) إعادة التصنيف

 452,704 146,359 (6,799) 42,119 271,025 األصول الّتغري يف صايف

 3,249,966 2,088,247 287,594 258,925 615,200 صايف األصول يف بداية الّسنة

 3,702,670$ 2,234,606$ 280,795$ 301,044$ 886,225 $ صايف األصول يف هناية الّسنة
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  بيان التغيرات في الصناديق الفرديةإضافي لشكل معقد من (: مثال عن بيان 12الملحق رقم )
 The J. W. M. Diabetes Research Institute السكري مرض حبوث عهدم

 التغريات يف صناديق االستثمار غري املقيدة والصناديق ألغراض خاصة؛ الصناديق املقيدة مؤقتا والوقفية بيان
 X120 جوان 30 يف املنتهية املالية السنة
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 السابقة ونفقاتها الفعلية الدورة ميزانية مقارنة و النوع، مع الوظيفة حسب النفقات لتحليل مثال (:13رقم )الملحق 
 J. W. M. Diabetes Research Instituteمعهد أبحاث مرض السكري 
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 النفقات لمؤسسة غير هادفة للربحورقة العمل لميزانية عن  مثال (:14الملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 الميزانية مقارنات والنفقات مع اإليرادات عن بيان مثال (:15رقم ) الملحق
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 خطة خماسية تركز على أهداف المؤسسةعن  مثال (:16الملحق رقم )



 :قــــــالمالح

 
329 

 

 

  



 :قــــــالمالح

 
330 

 

 

 2016و 2015أصول وخصوم حساب االستثمار المجمع لجامعة هارفارد لدورتي  (:17الملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016و 2015ص مستويات القيمة العادلة لألصول والخصوم لجامعة هارفارد لدورتي (:ملخ18الملحق رقم )
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 البحثملخص 

ا في جميع عمليات التنمية وقطاًعا  يعتبر القطاع الثالث،
ً
أو ما يسمى بالقطاع غير الهادف للربح، قطاًعا أساسًيا وشريك

حيث  ،تعد املؤسسات غير الهادفة للربح من أهم البنيات ألاساسية للمجتمعات املعاصرةمسانًدا للقطاع العام والخاص. كما 

 تقوم بدور متميز في املجال الخيري والاجتماعي والثقافي والاقتصادي.

ملؤسسات جوانب اقتصادية ومالية تتطلب وجود نظم محاسبية لحفظ ألاموال التي تتعامل بها، وقياس وتقويم هذه اول

من طرف املنظمات والهيئات املحاسبية ولقد بذلت جهود كثيرة  .دورها فى أداء املنافع والخدمات إلى مستحقيها على الوجه ألافضل

لوضع إطار ينظم ألاسس واملعايير املحاسبية التي تحكم عمليات إلاثبات والقياس والعرض وإلافصاح املحاسبي عن أنشطتها 

 ومعامالتها املختلفة.

وهذا من خالل دراسة أهم ، املعالجات املحاسبية للمعامالت املالية في مؤسسات القطاع الثالثلتقييم هدف هذه الدراسة ت

وكذا مواضيع هذه ألاخيرة التي يمكن تطبيقها على املؤسسات غير  ،املواضيع التي تتميز بها عن املؤسسات التجارية الربحية

 الهادفة للربح.

توصلت الدراسة  ، هارفارد جامعة الخيرية ووقف غايتس ومن خالل الدراسة التطبيقية على كل من مؤسسة بيل وميليندا

أن هاتين املؤسستين تتبعان نظاما محاسبيا منظما ودقيقا وشامال يضمن تقديم صورة صادقة عن وضعيتهما املالية، كما إلى 

بسبب  النقد وليس الاستحقاق أساس على املحاسبة مبدأ تطبق الدراسة محل املؤسستين من كال توصلت الدراسة كذلك إلى أن 

 الجهات من املفروضة لقيودكما أن املؤسستين تلتزمان با ،املنح ووعود التعهدات أن جزءا كبيرا من مساهماتها يحصل عن طريق

 انتلتزم نياملؤسست، وهذا ينعكس بشكل واضح على تصنيفات صافي ألاصول والصناديق الوقفية، كما أكدت الدراسة أن املانحة

 .عموما املقبولة املحاسبية املبادئ بمعايير 

 ، املنظمات غير الهادفة للربح، املعالجات املحاسبية، املعايير املحاسبية املقبولة عموما.ثالقطاع الثال الكلمات املفتاحية:

Abstract 

The third sector, or the so-called Not-for-profit sector, is a key sector and partner in all development processes and a supportive sector 

for the public and private sectors. Not-for-profit organizations are among the most important structures of the contemporary societies, for they 

play a crucial role in the charitable, social, cultural and economic fields. 

Not-for-profit organizations have economic and financial aspects that require the existence of accounting systems to preserve the funds 

they deal with, and the measurement and evaluation of their role in providing interests and services to the beneficiaries. In this respect, many 

efforts have been made by accounting institutions to establish a framework that regulates the accounting principles and standards that govern 

the processes of recording, measurement, presentation and accounting disclosures of their various activities and transactions. 

This study aims at evaluating the accounting treatments of financial transactions in the organizations that make up the third sector via 

studying the most important topics that distinguish them from commercial entities, as well as the For-profit accounting issues that can be applied 

to Not-for-profit organizations. 

The field study, on the Bill and Melinda Gates Foundation and Harvard University endowment, concluded that these organizations have a 

well-organized, accurate and comprehensive accounting system that ensures a true picture of their financial situation. The study also concluded 

that both organizations apply the accrual basis of accounting, because a large part of their contributions are received through pledges and 



 :قــــــالمالح

 
170 

 

promises to give. Additionally, both organizations adhere to donor restrictions, which are clearly reflected in the net asset and fund 

classifications.  Moreover, the study found out that both of them account for their transactions and operations in accordance with generally 

accepted accounting principles. 

Key terms: The third sector, Not-for-profit organizations, the accounting treatments, GAAP.
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