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تمھيد :
 .١تقوم كثير من المنشآت )بخالف شركات المساھمة المدرجة في سوق المال( باستخدام
حساب يسمى "الحساب الجاري" أو "حساب جاري الشركاء" لتسجيل كل المع امالت
مع المالك فيه ،وعرض ھذا الحساب باعتب اره أح د مكون ات حق وق الملكي ة ف ي قائم ة
المرك ز الم الي .وحي ث أن بع ض ھ ذه المع امالت يأخ ذ خص ائص األص ول وبعض ھا
يأخذ خصائص االلتزامات والبعض اآلخر يأخذ خصائص حقوق الملكية ،فإن الوضع
الحالي لعرض ھذا الحساب يع د مخالف ة لمفھ وم الوح دة المحاس بية وال يحق ق التبوي ب
العادل لعناصر القوائم المالية كما تم تعريفھا في بيان مفاھيم المحاسبة المالية مما ينتج
عن ه آث ار س لبية عل ى ق رارات مس تخدمي الق وائم المالي ة ،كم ا ھ و الح ال عن د حس اب
بعض النسب المالية مثل نسب المديونية .إضافة ِإلى ذلك ،فإن تسجيل جميع مع امالت
المالك في ھذا الحساب ق د ي ؤدي إل ى ع دم تطبي ق معي ار اإلفص اح ع ن العملي ات م ع
ذوي العالقة بصورة صحيحة.
 .٢يھتم مستخدمو القوائم المالية بالمعلومات ع ن الم وارد االقتص ادية للمنش أة )األص ول(
ومصادر تمويلھا )االلتزام ات وحق وق الملكي ة( األم ر ال ذي يعتب ر مفي داً لتقي يم مق درة
المنش أة عل ى تحقي ق ت دفقات نقدي ة مس تقبلية بغ ض النظ ر ع ن الش كل الق انوني لھ ذه
المنشأة .لذلك فقد اھتم بيان مفاھيم المحاسبة المالية الصادر عن الھيئ ة بمفھ وم الوح دة
المحاسبية  ،حيث نص على ما يلي:
تعتبر المنشأة وحدة اقتصادية قائمة بذاتھا ،منفصلة ومتميزة عن أصحابھا ممن يزودونھا باألصول التي تملكھا،
ويترتب على ذلك أن السجالت المحاسبية للمنشأة وقوائمھا المالية إنما ھي سجالت تلك الوحدة وقوائمھا وليست
سجالت المالك أو الشركاء أو المساھمين أو غيرھم من األطراف والمجموعات التي يعنيھا أمر المنشأة .ويترتب
على ذلك أيضا ً أن أصول المنشأة إنما ھي أصول تلك الوحدة المحاسبية وليست أصول المالك أو الشركاء أو
المساھمين .كما أن خصوم المنشأة تمثل حقوقا أو التزامات على أصول الوحدة المحاسبية وليست التزامات على
أصول المالك أو الشركاء أو المساھمين) ...الفقرة .(٢٦٧
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ويجب التأكيد على أن مفھوم الوحدة المحاسبية له نفس القدر من األھمية لكل من الشركة المساھمة والمنشأة
الفردية  -على حد سواء .وحتى إذا لم تتخذ المنشأة الشكل التنظيمي للشركة  ،بحيث ال تكون لھا الشخصية
المعنوية التي تكسبھا الحق النظامي في ملكية األصول المخصصة للمنشأة  ،فإن ھذه األصول تعتبر  -ومن وجھة
نظر المحاسبة المالية  -أصول ھذه الوحدة المحاسبية نفسھا ) ...الفقرة (٢٦٨

 .٣فضالً عن ذلك ،فإن التبويب العادل لألرصدة الناتجة من المعامالت م ع الم الك يمك ن
تحقيق ه إذا ت م تفس ير ك ل معامل ة منھ ا بن ا ًء عل ى جوھرھ ا ،وھ و م ا أك ده بي ان مف اھيم
المحاس بة المالي ة ،حي ث نظ ر إل ى ج وھر العملي ات ول يس إل ى ش كلھا عن د تحدي د
خصائص األصول وااللتزامات.
الرأي:
 .٤يجب أن تتوقف المنشآت عن استعمال "الحساب الجاري" ،وذلك لع دم وج ود متطل ب
نظ امي وال مفھ وم محاس بي يعك س مكونات ه ،ويج ب عل ى إدارة المنش أة أن تب وب
العملي ات م ع الم الك ض من األص ول أو االلتزام ات أو حق وق الملكي ة اعتم اداً عل ى
ج وھر العملي ة ،وأن تس تخدم مس ميات لحس اباتھا تعك س مكوناتھ ا بم ا ف ي ذل ك
الحسابات المكونة لحقوق الملكية بحي ث تعك س المس ميات طبيعتھ ا مث ل :رأس الم ال،
رأس م ال إض افي أو مس اھمات إض افية ل رأس الم ال ،احتياطي ات ،أرب اح مبق اة،
وغيرھ ا م ن المس ميات الت ي تعك س طبيع ة الحس ابات بص ورة ت وفر معلوم ات مفي دة
لمس تخدمي الق وائم المالي ة .وف ي ح ال المنش آت الت ي يتف اوت فيھ ا نص يب الم الك ف ي
األرب اح وطريق ة توزيعھ ا )مث ل الش ركات التض امنية( فإن ه ي تم معالج ة ذل ك ض من
حسابات فرعية تحت حساب األرباح المبقاة ،ويتم اإلفصاح عنھا في اإليضاحات.
أمثلة توضيحية لعدد من معامالت المالك مع المنشأة وكيفية معالجتھا:
فيما يلي عدد من األمثلة لمعامالت ت تم ب ين الم الك ومنش آتھم ،وكيفي ة معالجتھ ا وفق ا لمف اھيم
المحاسبة المالية.
أوال :المعامالت التي تتم مع المالك ولھا خصائص األصول:
إذا قام ت المنش أة ببي ع س لع أو خ دمات للم الك ف إن ھ ذه تع د عملي ة تجاري ة ال تختل ف ف ي
جوھرھا عن عمليات البيع ألطراف خارجية .ولذا فإن أي مب الغ مس تحقة للمنش أة بس بب ھ ذه

٢

التعامالت يج ب تص نيفھا عل ى أنھ ا أص ول متداول ة بص رف النظ ر ع ن كونھ ا تم ت بأس عار
سوقية أو تفضيلية .وإذا تم االتفاق على وق ت التحص يل في تم تص نيفھا ف ي نھاي ة الس نة المالي ة
ضمن األصول المتداولة أو غير المتداولة حسب فت رة التحص يل .إض افة إل ى ذل ك فإن ه يج ب
تطبيق معيار اإلفصاح عن العمليات مع ذوي العالقة على ھذه العمليات.
ثانيا :المعامالت التي تتم مع المالك ولھا خصائص االلتزامات:
فيم ا يل ي مجموع ة م ن األمثل ة لع دد م ن المع امالت ب ين المنش أة ومالكھ ا يج ب أن تص نف
ضمن االلتزامات:
 -١عملي ات االقت راض وش راء الس لع والخ دمات م ن الم الك :تع د ھ ذه العملي ات عملي ات
تجارية ال تختلف في جوھرھا عن عملي ات االقت راض والش راء م ن أط راف خارجي ة.
ولذا فإن أي مبالغ مستحقة على المنشأة بسبب ھذه التع امالت يج ب تص نيفھا عل ى أنھ ا
التزامات متداولة بصرف النظر عن كونھا تمت بأسعار س وقية أو تفض يلية ،وبص رف
النظر عن كونھا التزامات نشأت بسبب اتفاقات تمويلية م ع أط راف أخ رى )مث ل حال ة
إقراض المالك للمنشأة كجزء من اتفاق تمويلي مع أحد البنوك( أو بسبب حاجة المنش أة
لتعزي ز موقفھ ا الم الي لفت رة معين ة )مث ل حال ة إق راض المال ك للمنش أة لتعزي ز موقفھ ا
المالي المتردي نتيجة تراكم الخس ائر( .وإذا ت م االتف اق عل ى وق ت ال دفع في تم تص نيفھا
في نھاية السنة المالية ضمن االلتزامات المتداولة أو غير المتداولة حسب فت رة الس داد.
إضافة إلى ذلك فإنه يجب تطبيق معي ار اإلفص اح ع ن العملي ات م ع ذوي العالق ة عل ى
ھذه العمليات.
 -٢التوزيعات المعلنة :قد تقوم المنشأة باعتم اد توزيع ات أرب اح للم الك )م ن خ الل الجھ ة
صاحبة الصالحية( .وبدال من دفعھا فإنه يتم تسجيلھا في الحساب الجاري للشركاء إلى
ح ين دفعھ ا لھ م .ف إذا كان ت المنش أة ملزم ة ب دفع ھ ذه المب الغ عن د الطل ب فإن ه يج ب
تصنيفھا ضمن االلتزامات المتداولة ،ولو بقيت لفترات طويل ة م ن دون أن تس حب ،م ا
لم يكن ھناك اتفاق على تأجيلھا لفت رة تزي د ع ن س نة م ن ت اريخ قائم ة المرك ز الم الي،
حيث يجب حينئذ تصنيفھا ضمن االلتزامات غير المتداولة.
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ثالثا :المعامالت التي تتم مع المالك ولھا خصائص حقوق الملكية:
فيما يلي مجموعة من األمثلة لمعامالت ب ين المنش أة ومالكھ ا بص فتھم م الكين ،ول ذلك يج ب
أن تصنف ضمن حقوق الملكية:
 -١المساھمات الرأسمالية اإلضافية :قد يقوم الم الك بتق ديم مس اھمات إض افية ف ي المنش أة
س واء كان ت نقدي ة أو أص ول غي ر نقدي ة لتموي ل المنش أة بش كل دائ م دون وج ود ني ة
لتسجيل ھذه الزيادة رسميا في رأس المال النظ امي .وق د ي تم اس تالم ھ ذه األص ول م ن
كل المالك أو من بعضھم فقط .وبما أن ھذه المساھمات تتم من المالك للمنشأة باعتب اره
مالكا ً فإنھا يجب أن تعرض ضمن حقوق الملكية تح ت مس مى مالئ م مث ل "رأس الم ال
اإلضافي".
 -٢الديون المتن ازل عنھ ا م ن الم الك :يع د تن ازل المال ك ع ن دي ن ل ه عل ى المنش أة بمثاب ة
المس اھمات اإلض افية م ن الم الك ،وي تم معاملت ه محاس بيا ف ي حق وق الملكي ة ،وي تم
تصنيفه في حقوق الملكية بحسب ما يسمح به النظام وبحس ب اتف اق الم الك ،فق د يك ون
زيادة في رأس مال مالك بعينه ،وقد يكون رأسمال إضافي لعموم المالك.
 -٣تحمل المالك لبعض مصروفات المنشأة ،أو سداد دين مستحق عنھا :ق د يتب رع الم الك
بتحمل بع ض مص روفات المنش أة أو س داد دي ون مس تحقة عليھ ا .وي تم معامل ة الجان ب
الم دين لھ ذه العملي ات محاس بيا وفق ا للمب ادئ المحاس بية المتع ارف عليھ ا )عل ى س بيل
المثال :يتم تحميل المصروف على قائمة الدخل( أما الط رف ال دائن فيعام ل ف ي حق وق
الملكي ة ،وي تم تص نيفه ف ي حق وق الملكي ة بحس ب م ا يس مح ب ه النظ ام وبحس ب اتف اق
المالك ،فقد يكون زيادة في رأس م ال مال ك بعين ه ،وق د يك ون رأس مال إض افي لعم وم
المالك.
 -٤مدفوعات مقدمة بغرض زيادة رأس المال :قد يقوم المالك بتق ديم أم وال للمنش أة مق دما
بنا ًء على قرار لزي ادة رأس الم ال النظ امي .ونظ راً للحاج ة إلكم ال بع ض اإلج راءات
النظامية فإن الزيادة في رأس المال سوف تس جل رس ميا ف ي ت اريخ الح ق .وبن اء عل ى
جوھر العملية ،فيجب أن تسجل ھذه المبالغ المدفوعة لزي ادة رأس الم ال ف ي المس تقبل
ض من حق وق الملكي ة تح ت مس مى مالئ م مث ل "م دفوعات لغ رض زي ادة رأس الم ال
النظامي" أو مسمى آخر يعكس طبيعة ھذه المبالغ.
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 -٥قبول المالك أو بعضھم إللغاء ديون مستحقة للشركة على أط راف أخ رى ،أو تخف يض
ق يم أص ول أخ رى مقاب ل تخف يض حص تھم ف ي حق وق الملكي ة :ق د يق وم بع ض الم الك
بقبول تخفيض نصيبه في حقوق ملكية المنشأة مقابل تخل ص الش ركة م ن دي ن مش كوك
في تحصيله أو معدوم ،أو مقابل شطب بعض األصول األخرى أو تخفيض قيمھا .وفي
مثل ھذه الحاالت فإنه يجب أن تعالج محاسبيا وفقا للمبادئ المحاس بية المتع ارف عليھ ا
)على سبيل المثال :ي تم االعت راف بمص روف ال ديون المش كوك فيھ ا ،واالنخف اض ف ي
قيمة المخزون أو األصول طويلة األجل في قائمة الدخل( .ويتم معالجة ما قبله الش ريك
م ن تحم ل لھ ذه المص روفات مقاب ل تخف يض نص يبه ف ي حق وق الملكي ة وذل ك ب أن ي تم
التحوي ل ب ين الحس ابات ف ي حق وق الملكي ة بحس ب م ا يس مح ب ه النظ ام وبحس ب اتف اق
المالك .ويمكن أن يتم ذلك بعدة صور منھا:
أ-

التحويل من حساب األرباح المبقاة للمال ك إل ى حس ابات األرب اح المبق اة للم الك
اآلخرين في حال وجود حساب مستقل لألرباح المبقاة لكل شريك.

ب -التحوي ل م ن حس اب رأس مال المال ك إل ى حس اب األرب اح المبق اة ف ي ح ال ع دم
وجود حساب مستقل لألرباح المبقاة لكل مالك.
ج -التحويل من حساب رأس مال المالك إلى حسابات رأس المال للمالك اآلخرين.
د -تخفيض نصيب المالك من التوزيعات المستحقة لصالح المالك اآلخرين.
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