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احملاضرة اخلامست

جرد أوراق القبض

Accounts Receivable

تمثل أوراق القبض الديون التي تم تحرير كمبياالت بيا عمى الزبائن ،وفي نياية الفترة المالية تعتبر أوراق
القبض ديون لممنشأة لم تستحق بعد.

ويقصد بجرد أوراق القبض تحديد القيمة الحالية ألوراق القبض في نياية الفترة المالية لمقارنتيا بالقيمة

األسمية ألوراق القبض والظاىرة في ميزان المراجعة.

القيمة الحالية= القيمة األسمية -مصاريف اآلجيو

مصاريف اآلجيو(الخصم) تتكون من الفائدة إضافة إلى عمولة التحصيل ومصروفات التحصيل.
أما الفائدة(الحطيطة)= أوراق القبض ×معدل الفائدة ×مدة االستحقاق(من نياية العام حتى تاريخ

االستحقاق)

حيث يتم تشكيل مخصص لمصاريف اآلجيو من حساب أرباح وخسائر ويكون القيد:
مدين
×××

دائن
×××

البيـ ــان
من حـ /أ.خ

إلى حـ /مخصص آجيو

تشكيل مخصص آجيو

املعاجلت احملاسبيت ملصاريف اآلجيو مع خمصص اآلجيو:

باعتبار أن اآلجيو بمثابة مصروف ،إذاً يجب اقفالو في نياية الفترة المالية وىنا نواجو حالتين:

الحالة األولى :عدم وجود مخصص لآلجيو في ميزان المراجعة:
في ىذه الحالة يكون القيد:
مدين
×××

دائن
×××

البيـ ــان
من حـ /أ.خ

إلى حـ /مصاريف اآلجيو

اقفال مصاريف اآلجيو في حساب أرباح وخسائر
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الحالة الثانية :وجود مخصص لآلجيو في ميزان المراجعة:
في ىذه الحالة يتم اقفال اآلجيو في مخصص اآلجيو ونواجو ثالثة احتماالت:
االحتمال األول :اآلجيو= مخصص اآلجيو.
يكون القيد:
مدين
×××

دائن
×××

البيـ ــان
من حـ /مخصص اآلجيو

إلى حـ /اآلجيو

اقفال مصاريف اآلجيو في مخصص اآلجيو
وعندما ُيطمب تشكيل مخصص لمعام القادم يكون القيد:
البيـ ــان
دائن
مدين
من حـ /أ.خ

×××
×××

إلى حـ /مخصص اآلجيو

تشكيل مخصص آجيو

االحتمال الثاني :اآلجيو>(أكبر من) مخصص اآلجيو.
يكون القيد:
مدين

دائن

البيـ ــان
من مذكورين
حـ /مخصص آجيو

×××

حـ /أ.خ(بالفرق)

×××
×××

إلى حـ/اآلجيو

اقفال مصاريف اآلجيو

وعندما ُيطمب تشكيل مخصص لمعام القادم من حساب أرباح وخسائر يكون القيد:
البيـ ــان
دائن
مدين
×××

×××

من حـ /أ.خ

إلى حـ /مخصص آجيو

تشكيل مخصص آجيو
االحتمال الثالث :اآلجيو<(أقل من)مخصص آجيو.
يكون القيد:
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البيـ ــان
من حـ /مخصص آجيو

×××

إلى حـ /آجيو

×××

اقفال اآلجيو في المخصص

وفي ىذه الحالة ينتج فائض من المخصص السابق ويتم مقارنتو مع المخصص المراد تشكيمو كما ىو

الحال في مخصص الديون المشكوك فييا.
مثـال:

ظيرت األرصدة التالية في ميزان المراجعة إلحدى المنشآت في  2012/12/31كما يمي:
أرصدة مدينة

أرصدة دائنة

اسم الحســاب

200000

أوراق قبض

20000

مصاريف آجيو
17000

مخصص آجيو

وعند الجرد في  12/31تبين ما يمي:

 -1يراد تكوين مخصص آجيو عمماً أن معدل الفائدة  %6وتاريخ االستحقاق ىو /5/1من العام
التالي ،كما بمغت مصروفات التحصيل  ،800وعمولة التحصيل(واحد باأللف).

المطموب:

-1اثبات قيود التسوية واإلقفال الالزمة.

-2بيان األثر عمى الحسابات الختامية والميزانية العمومية( قائمة المركز المالي).

الحل -1:قيود التسوية.
أوالً :يتم اقفال اآلجيو مع مخصص اآلجيو الموجود في ميزان المراجعة.
مدين

دائن

البيـ ــان

من مذكورين

حـ /مخصص آجيو

17000

حـ /أ.خ(بالفرق)

3000

20000

إلى حـ/اآلجيو
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اقفال مصاريف اآلجيو
ثانياً :تشكيل مخصص آجيو بمقدار مصاريف اآلجيو.
مصاريف اآلجيو تتكون من :
-1الفائدة= (12/4×%6×200000أربعة أشير)=4000
-2عمولة التحصيل=0.001×200000
ويكون القيد
مدين
5000

=200

-3مصروفات التحصيل

دائن
5000

=800

0555

البيـ ــان
من حـ /أ.خ

إلى حـ /مخصص آجيو

تشكيل مخصص آجيو

مالحظة :مصاريف اآلجيو قد تتكون من الفائدة فقط ،أو عنصرين ،أو ثالثة عناصر.
 -2بيان األثر عمى الحسابات الختامية:
مدين

دائن

حـ /أ.خ

 5000إلى حـ/مخصص آجيو
األصول
200000
()5000

الخصوم

الميزانية العمومية
األصول المتداولة

أوراق القبض

()-مخصص آجيو
×××

×××

جرد األوراق املاليت:

Marketable Securities
تقوم الشركة باستثمار األموال الفائضة عن حاجتيا عن طريق المضاربة وذلك من خالل شراء وبيع

االستثمارات قصيرة األجل(األوراق المالية) المتمثمة باألسيم والسندات ،حيث يتمثل اليدف من وراء

المضاربة تحقيق عائد مناسب والذي يتمثل بأرباح األسيم وفوائد السندات كما تستطيع الشركة تحويل تمك
االستثمارات إلى نقدية عند الحاجة إلييا وذلك من خالل بيعيا في السوق المالية وىذه االستثمارات تكون
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قصيرة األجل إذا كانت مدتيا ال تزيد عن فترة مالية واحدة ،وبالتالي ىذه االستثمارات تعتبر من األصول
المتداولة إذا توفر فييا الشرطين التاليين :
ُ
 -1تستطيع الشركة بيعيا بدون صعوبات وبوقت قصير وبدون التعرض ألي مخاطرة مالية.
 -2يكون اليدف من شرائيا المضاربة وتحقيق الربح ،أما إذا كان اليدف شراء األوراق المالية ىو
السيطرة عمى الشركات األخرى فتُسمى في ىذه الحالة باألوراق المالية طويمة األجل(أوراق
مساىمات مالية) وتعد من األصول الثابتة.

ويقصد بجرد األوراق المالية حصر جميع ىذه األوراق التي تعود ممكيتيا لممنشأة وذلك لتحديد قيمة ىذه

األوراق في نياية الدورة المالية ومقارنتيا مع رصيد األوراق المالية الظاىر في ميزان المراجعة بيدف
التأكد من التطابق بينيما.

تقييم األوراق المالية :يتم تقييم األوراق المالية حسب طريقة التكمفة أو السوق أييما أقل :
حيث يتم تقيم األوراق المالية في نياية العام وفق قاعدة التكمفة أو السوق أييما أقل ،حيث تعتبر

ىذه الطريقة من أفضل الطرق لتقييم االستثمارات في األوراق المالية وخاصةً االستثمارات قصيرة
األجل وتنص قاعدة التكمفة أو السوق أييما أقل عمى أنو إذا كانت القيمة السوقية تساوي أو أكبر

من سعر التكمفة ال نشكل مخصص ليبوط أسعار االستثمارات أما إذا كانت القيمة السوقية أقل
من التكمفة فنشكل مخصص بالفرق.

ويكون القيد بالشكل التالي :
مدين

دائن

×××

البيـ ــان
من حـ /أ.خ

×××

إلى حـ /مخصص ىبوط أسعار أوراق مالية

تشكيل مخصص ىبوط اسعار استثمارات

مالحظة :
يظير المخصص في الميزانية مطروحاً من األوراق المالية .وفي حال وجود مخصص في ميزان

المراجعة يتم أخذه بالحسبان.
مثال:

ظيرت األرصدة التالية في ميزان المراجعة إلحدى المنشآت في  2012/12/31كما يمي:
أرصدة مدينة

أرصدة دائنة

300000

اسم الحســاب
أوراق مالية

15000

مخصص ىبوط أسعار أوراق مالية

وعند الجرد في  12/31تبين ما يمي:
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 -1أن القيمة السوقية لألوراق المالية تبمغ 275000ل.س.

المطموب:

-1اثبات قيود التسوية واإلقفال الالزمة.

-2بيان األثر عمى الحسابات الختامية والميزانية العمومية( قائمة المركز المالي).

الحل -1:قيد التسوية.Adjusting Entry

باعتبار أن القيمة السوقية أقل من القيمة الدفترية إذاً ىنالك خسارة متوقعة في حالة البيع ،إذاً ال بد من
تكوين مخصص بالفرق بين القيمتين وىو.25000

ولكن لدينا مخصص سابق بمقدار 15000إذا نحتاج فقط إلى  .10000ويكون القيد:
دائن

مدين
10000

10000

البيـ ــان
من حـ /أ.خ

إلى حـ /مخصص ىبوط أسعار أوراق مالية

تشكيل مخصص ىبوط اسعار استثمارات

-2بيان األثر عمى الحسابات الختامية:
مدين

دائن

حـ /أ.خ

 10000إلى حـ/مخصص ىبوط.أ.أ.مالية

المي ازنية العمومية

األصول
األصول المتداولة
300000

()25000

أوراق مالية

()-مخصص ىبوط.أ.أ.مالية
×××

×××

وعمى فرض في عام  2513تم بيع األوراق المالية  205555نقداً.

المطموب  :المعالجة المحاسبية لعممية البيع.

الحل:
مدين

270000

دائن

البيـ ــان
من مذكورين

حـ /الصندوق

06

الخصوم

المحاسبة 2

30000

السنة األولى

د .اسعـذ الخميـس

حـ /خسائر ىبوط أسعار أوراق مالية
إلى حـ/أوراق مالية

300000

-بيع األوراق المالية بخسارة-

في ىذه الحالة يتم اقفال خسائر ىبوط(بيع) أوراق مالية في حساب مخصص ىبوط أسعار أوراق مالية

الذي تم تشكيمو سابقاً ،وعمى اعتبار أن لدينا مخصص  25000غير كافي لتغطية الخسائر ،إذاً نأخذ
الفرق من حساب أرباح وخسائر ويكون القيد:

مدين

دائن

من مذكورين

25000
5000

البيـ ــان
حـ /مخصص ىبوط.أ.أ.مالية

30000

حـ /أ.خ

إلى حـ /خسائر ىبوط .أ.أوراق مالية

اقفال خسائر بيع األوراق المالية
وعمى فرض في عام  2513تم بيع األوراق المالية  315555نقداً.

المطموب  :المعالجة المحاسبية لعممية البيع.
يكون قيد البيع كما يمي:
مدين

البيـ ــان

دائن

من حـ /الصندوق

310000

إلى مذكورين

300000

حـ/أوراق مالية

10000

حـ /أرباح بيع أوراق مالية

-بيع األوراق المالية بربح-

في ىذه الحالة تحقق لدينا ربح بيع بمقدار  10000نقفمو بحساب أرباح وخسائر ،ولدينا أيضاً
المخصص لم يستخدم نرده إلى حساب أرباح وخسائر .ويكون القيد:

مدين

دائن

البيـ ــان
من مذكورين
حـ /مخصص ىبوط.أ.أ.مالية

25000

حـ /أرباح بيع أوراق مالية

10000
35000

إلى حـ /أ.خ

اقفال أرباح بيع األوراق المالية واعادة المخصص
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