
المحاسبة عن االستثمارات قصیرة االجل في االوراق المالیة

تمثل االستثمارات في االوراق المالیة احد انواع الموجودات و ھي مبالغ فائضة عن 
حاجة الشركة تستثمر في شراء االوراق المالیة (اسھم و سندات)، بدالً من تركھا للحصول 
على فوائد او اھداف اخرى، و تقسم االستثمارات في االوراق المالیة من حیث طبیعتھا الى 

نوعین:
ارات في اسھم، حیث یمثل السھم حصة في راس المال یحصل من خاللھا حامل استثم.١

السھم على حصة من النتیجة التي اما ان تكون ربح او خسارة. 
استثمارات في سندات، حیث یمثل السند دیناً على الشركة اي ان حامل السند ھو دائن .٢

النظر عن الربح او یھدف الى الفائدة تدفع لھ بنسبة معینة و بمواعید محددة بغض
الخسارة.

و االستثمارات في االوراق المالیة التي تكون فترة االحتفاظ بھا تمتد لسنة او اقل تعتبر احد 
انواع الموجودات المتداولة و ھناك شروط لكي تعتبر االستثمارات قصیرة االجل و ھي:

الغرض من حیازتھا ھو اعادة البیع..١
بھا بسرعة و بسھولة.وجود اسواق مالیة نشطة للتداول.٢

اوالً: استثمارات مالیة قصیرة االجل في االسھم:
و ھي االستثمارات في شراء اسھم شركات اخرى، اذ تتم المعالجة المحاسبیة فیھا على 

النحو التالي:
شراء االسھم قصیرة االجل:.١

ة التي توظف النقدیة یتم االستثمار قصیر االجل في االسھم من قبل الوحدة المحاسبی
الفائضة عن طریق المضاربة في ھذه االوراق، و عند اتمام عملیة الشراء یجري اثبات القید 

التالي:
** من حـ/ استثمارات قصیرة االجل في اسھم ...

** الى حـ/ المصرف
 ---------------------

لشراء مضافاً الیھا كافة و تشمل تكلفة االستثمارات قصیرة االجل في االسھم على سعر ا
المصروفات االخرى المترتبة على الشراء مثل العموالت و مصاریف التسجیل و ما الى ذلك 

من نفقات تتحملھا الوحدة االقتصادیة المشتریة.

دینار للسھم ١٠سھماً من اسھم شركة دجلة بسعر ٥٠/ اشترت احدى الشركات ١مثال 
دینار نقداً. و المطلوب اثبات ھذه العملیة في ٣٠البالغة الواحد بصك و دفعت عموالت الشراء 

الدفاتر؟

تسجیل ایراد االسھم قصیرة االجل:.٢



عندما توزع الشركة المستثمر فیھا ارباح فان المستثمر یستلم حصتھ من االرباح حسب 
عدد االسھم الموجودة لدیھ و یعتبرھا ایرادات تغلق في حساب االرباح و الخسائر و تظھر في 

قائمة الدخل ضمن االیرادات االخرى.
دینار ٢ارباح بمقدار / على فرض انھ في نھایة السنة قامت شركة دجلة بتوزیع٢مثال 

للسھم الواحد نقداً، فما ھي المعالجة المحاسبیة الالزمة؟

بیع االسھم قصیرة االجل:.٣
مصاریف –عند بیع االسھم قصیرة االجل یتم حساب صافي سعر البیع ( سعر البیع 

ع اكبر البیع) و یتم مقارنة صافي سعر البیع مع كلفة شراء االسھم فاذا كان صافي سعر البی
من كلفة الشراء تظھر ارباح بیع اسھم و العكس صحیح.

دینار مع دفع عمولة بیع ٣٠٠مثال/ على فرض انھ تم بیع نصف اسھم شركة دجلة بمبلغ 
دینار جمیعھا نقداً. المطلوب اثبات ھذه العملیة في الدفاتر؟٢٥

دینار ٢٧٥بمبلغ / على فرض ان الشركة قامت ببیع المتبقي من اسھم شركة دجلة٣مثال 
دینار. المطلوب اثبات قید الیومیة الالزم؟٢٥مع دفع عمولة البیع البالغة 

تحویل االسھم قصیرة االجل الى اسھم طویلة االجل:.٤
في حالة قیام الشركة المستثمرة بتحویل االستثمارات في االسھم قصیرة االجل الى طویلة 

سھم طویلة االجل في تاریخ التحویل، فاذا كانت القیمة االجل فیجب معرفة القیمة السوقیة لال
السوقیة اكبر من كلفة االسھم فان االرباح ال تثبت في الدفاتر وفقا لسیاسة الحیطة و الحذر. 

اما اذا كانت القیمة السوقیة اصغر من كلفة االسھم فیثبت قید بالخسائر.

دینار و ١٠٠٠٠قصیرة االجل كلفتھا / كانت لدى شركة االتحاد استثمارات في اسھم٤مثال 
دینار. ١١٠٠٠قد تم تحویلھا الى استثمارات طویلة االجل و كانت القیمة السوقیة لھا 

المطلوب اثبات قید التحویل؟

/ على فرض نفس البیانات في المثال السابق اال ان القیمة السوقیة لالسھم كانت ٥مثال 
یة الالزم؟دینار. المطلوب اثبات قید الیوم٩٥٠٠

تقییم االستثمارات قصیرة االجل:.٥
في نھایة كل سنة یتم تقییم االستثمارات قصیرة االجل في االسھم و ذلك الحتمال تقلبات 
اسعار السوق بالصعود او الھبوط حیث نطبق طریقة الكلفة او السوق ایھما اقل في التقییم 

قید اما اذا كانت الكلفة اكبر من سعر فاذا كانت الكلفة اصغر من سعر السوق ال نسجل اي
السوق فان الفرق یعتبر خسائر غیر متحققة یتم تكوین مخصص ھبوط اسعار لھا.

دینار، ١٥٠٠٠/ شركة البصرة لدیھا استثمار في اسھم شركة اخرى، كلفة االستثمار ٦مثال 
دینار.١٢٠٠٠و في نھایة السنة كانت القیمة السوقیة لھذا االستثمار 



مطلوب/ اثبات قیود التسویة في نھایة السنة؟ال

و في نھایة السنة الالحقة یتم اعادة تقییم االستثمارات عن طریق مقارنة سعر السوق بالكلفة 
و احتساب المخصص المطلوب و ھنا یمكن ان نواجھ احد االحتماالت الثالثة التالیة:

ان یكون المخصص المطلوب للسنة الثانیة اكبر من المخصص الموجود..أ
/ على فرض نفس بیانات المثال السابق، و ان القیمة السوقیة لالسھم في نھایة السنة ٧مثال 

دینار. المطلوب اثبات قیود التسویة المطلوبة؟١٠٠٠٠التالیة ھي 

صص الموجود.ان یكون المخصص المطلوب للسنة الثانیة اقل من المخ.ب
/ على فرض نفس البیانات في المثال السابق، و ان القیمة السوقیة لالسھم في نھایة ٨مثال 

دینار. المطلوب اثبات قیود التسویة المطلوبة؟١٤٠٠٠السنة الثالثة ھي 

جـ.  ان ال تكون ھناك حاجة للتعدیل.
قیمة السوقیة لالسھم في نھایة / على فرض نفس البیانات في المثال السابق، و ان ال٩مثال 

دینار. المطلوب اثبات قیود التسویة المطلوبة؟١٤٠٠٠السنة الرابعة ھي 

ثانیاً: االستثمارات قصیرة االجل في السندات:
تمثل السندات تعھد بالدفع یتعھد بموجبھ المدین (مصدر السند) بدفع قیمة السند و الفوائد 
المترتبة علیھ، لذلك فان الھدف من االستثمارات في السندات ھو الحصول على الفائدة التي 
تدفع بنسب ثابتة و بمواعید محددة و ال تختلف المعالجات المحاسبیة لشراء السندات قصیرة 

الجل عن شراء االسھم قصیرة االجل، حیث تسجل السندات قصیرة االجل عند الشراء بالكلفة ا
(سعر الشراء + مصاریف الشراء).

شراء السندات في تاریخ دفع الفوائد:.١
اذا تم شراء السندات في تاریخ دفع الفائدة فیتم دفع قیمة السندات و ایة مصاریف اخرى 

عندما یحین موعد استالم الفوائد فان ھذه الفوائد تعتبر ایراد.تدفع على عملیة الشراء، و
سنداً كاستثمار قصیر االجل نقداً، القیمة االسمیة ٥٠تم شراء ١/١/٢٠١٤/ في ١٠مثال 

% و تدفع مرتین في السنة و ١٠دینار و تحمل ھذه السندات فوائد بنسبة ١٠٠للسند الواحد 
دینار نقداً.٥٠٠ریف الشراء ، علما ان مصا١/٧و في ١/١ذلك في 

؟١/٧و ١/١المطلوب/ اثبات قیود الیومیة في 

شراء السندات بین تاریخ دفع الفوائد:.٢
عندما یتم شراء السندات بین تاریخ دفع الفائدة فان البائع یطالب المشتري بالفوائد 

و تسجل فوائد مستحقة المستحقة لھ (و ھي من تاریخ اخر فائدة الى تاریخ البیع) و تدفع لھ 
و تعزل عن كلفة شراء السندات و عندما یحین موعد استالم الفائدة یتم استالم الفائدة كاملة 

جزء منھا نطفئ بھ الفائدة المستحقة و جزء یعتبر ایراد فوائد.
سند القیمة االسمیة للسند ١٠٠قامت احدى الشركات بشراء ٢٠١٥/ ١/٧/ في ١١مثال 

من كل سنة و دفعت ١/١٠و ١/٤% تدفع مرتین في ١٠تحمل فائدة دینار١٠٠الواحد 



تم استالم ١/١٠دینار عمولة شراء، و في یوم ٣٠٠الشركة مبلغ السندات مضافاً الیھا 
الفائدة.

المطلوب/ اثبات قیود الیومیة الالزمة ؟
بیع السندات قصیرة االجل:.٣

مصاریف –صافي سعر البیع (سعر البیع عندما تباع السندات قصیرة االجل یتم مقارنة 
البیع) و كلفة شراء السندات (سعر الشراء + مصاریف الشراء) و یسجل قید البیع.

/ فیما یلي العملیات المتعلقة باالستثمارات قصیرة االجل في السندات لدى شركة دجلة ١٢مثال 
:٢٠١٤لسنة 
دینار تحمل ٥٠٠٠٠٠تم شراء سندات من شركة البصرة قیمتھا االسمیة ١/٢في.١

.١/١٠و ١/٤% تدفع مرتین في السنة في ٩فائدة 
تم استالم اول فائدة من شركة البصرة نقداً.١/٤في .٢
دینار تحمل ٢٠٠٠٠٠تم شراء سندات من شركة الخلیج قیمتھا االسمیة ١/٧في .٣

.١/١٢و في ١/٦نة في % تدفع مرتین في الس١٢فائدة 
دینار نقداً.١٠٠٠٠٠تم بیع جزء من سندات شركة البصرة قیمتھا االسمیة ١/٩في .٤
تم استالم الفائدة الثانیة من فوائد شركة البصرة نقداً.١/١٠في .٥
تم استالم الفائدة االولى من فوائد شركة الخلیج نقداً.١/١٢في .٦

المطلوب/ تسجیل قیود الیومیة الالزمة؟

/ فیما یلي العملیات التي تمت في شركة المثنى و الخاصة باالستثمار في السندات ١٣مثال 
:٢٠١٥لسنة 
% تدفع ١٠دینار نقداً و تحمل فائدة ٣٠٠٠تم شراء سندات قیمتھا االسمیة ١/٦في .١

دینار.٢٠٠و قد بلغت مصاریف الشراء ١/٧و في ١/١مرتین في السنة قي 
ة االولى من الفوائد.تم استالم الدفع١/٧في .٢
دینار.٢٥٠دینار كما بلغت مصاریف البیع ٣٥٠٠تم بیع السندات بقیمة ١/٩في .٣

المطلوب/ تسجیل العملیات اعاله في الدفاتر؟

دینار ٥٠٠٠سندات ذات قیمة اسمیة ١٠اشترت احدى الشركات ١/٣/٢٠١٣/ في ١٤مثال 
من كل سنة و قد دفعت الشركة ١/٧و في١/١% تدفع في ٨للسند الواحد و تحمل فائدة 

دینار و الفائدة المستحقة نقداً.١٠٠مبلغ الشراء و عمولة الشراء البالغة 
المطلوب/ تسجیل قید الشراء و قید استالم الفائدة االولى و قید التسویة في نھایة السنة ؟


