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 ٣ رقم ورقة العمل

 نظام المحاسبة النقد�ة مقابل نظام محاسبة االستحقاق
 (أي المحاسبة ع� أساس االستحقاق)

ن  طلٌب   مقدم من اللجنة الدائمة إ� االجتماع العام الثامن والسبعني

 (إ�كاك) للجنة االستشار�ة الدول�ة للقطن
ال�ا ، أس�ت ن /كانون األول  ب��سبني  ٢٠١٩د�سم�ب

 

ات والعيوب –نظام المحاسبة النقد�ة مقابل محاسبة االستحقاق  �  الم�ي

 مقدمة  - ١

ي  
/أ�لول  ١٩الذي عقدته اللجنة الدائمة بتار�ــــخ  ٥٦١ رقم االجتماع �ن سبتم�ب
اك) ك(إ�جرت مناقشة ما إذا كان �جب ع� اللجنة االستشار�ة الدول�ة للقطن  ٢٠١٩

ي تتبعها و�ي المحاسبة النقد�ة إ� محاسبة  التحول من الط��قة الحال�ة الىت
ة ومتساو�ة االستحقاق. وكانت نت�جة تلك المناقشة �ي ط�ح وجهات نظر صالح

ن إ� درجة أن اللجنة الدائمة ت اآلن من اللجنة التوجيه�ة  ود لصالح كال النظامني
 مساعدتها ونصحها بهذا الشأن. 

ي  
لت �ن ي ذلك االجتماع وُسجِّ

ي ُطرحت �ن وف�ما ��ي التعل�قات ذات الصلة الىت
 : ي

 مح�ن حر�ن

ن ع�   ي جميع المندو�ني التفك�ي بالتحول إ� "شجع مندوب االتحاد األوروىب
ي السنة المال�ة التال�ة بغ�ة التوصل إ� صورة صح�حة 

نظام محاسبة االستحقاق �ن
ام بمعاي�ي المحاسبة الدول�ة.  ن  وواضحة لوضع المنظمة الما�ي وألجل االل�ت
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ح مندوب الوال�ات المتحدة األم��ك�ة أن نظام المحاسبة النقد�ة لم �شكل   �ش
ي فهم حساب اللجن

ن �ستط�عون التعرف صع��ة �ن ة االستشار�ة ألن كل المندو�ني
تبة عليهم. وقد أ�د المندوب  ا�ات المقررة الم�ت ع� الوضع الما�ي من خالل االش�ت
ي هذا الشأن. 

 إجراء مناقشة كاملة للموض�ع داخل اللجنة الدائمة قبل اتخاذ أي قرار �ن

ان�ة بط�ح المسأ  ن لة أمام اللجنة أو� رئ�س اللجنة الفرع�ة المعن�ة بالم�ي
ل اللجنة الدائمة باتخاذ قرار  ح تفاص�ل الموض�ع، كما أو� بأن تخوَّ التوجيه�ة ل�ش

ي هذا الشأن بعد إجراء مناقشة مستف�ضة لهذا الموض�ع."
 �ن

والمحاسبة النقد�ة ومحاسبة االستحقاق هما ط��قتان مختلفتان �ستخدمان  
ي �سج�ل التعامالت المحاسب�ة. والفرق الجوهر 

ي �ن
ي بينهما يتصل بالتوق�ت �ن

ن مع مرور الوقت نجد أن النتائج  �سج�ل التعامالت. و�ذا ما جمعنا نتائج الط��قتني
ي المحاسبة النقد�ة �سجل اإليرادات عند استالم المبالغ 

 نفسها. ف�ن
�
�ي تق��با

دين النقد�ة من ال��ائن و�سجل النفقات عند دفع مبالغ نقد�ة إ� المورِّ 
 . ن ي محاسبة االستحقاق، فيتم �سج�ل اإليرادات عند ا�تسابها والمستخدمني

أما �ن
 سدادها). ول�س واستهال�ها، أي عند إصدار الفوات�ي (

ي  
ن هو التأخر �ن ن الط��قتني ي التوق�ت بني

ي حدوث اختالف �ن
 اإلقرار والسبب �ن

ن استالم  ە إ� حني إ�كاك باإليرادات بحسب ط��قة المحاسبة النقد�ة، و�جري تأخ�ي
�سج�ل النفقات باتباع أن يتأخر بصورة مشابهة، �مكن  . المبلغ الذي دفعه ال��ون

ن  د. سداد ط��قة المحاسبة النقد�ة أي إ� حني  فاتورة المورِّ

 ل�ل نظام، مع إظهار مزا 
�
 تفص�ل�ا

�
حا  �ا وعيوب كل منهما. وتجدون أدناە �ش

٢ - (
�
 المحاسبة النقد�ة (ع� أساس الدفع نقدا

ِقرُّ  
ُ
ف بالنفقات  ت المحاسبة النقد�ة باإليرادات عند السداد النقدي، وتع�ت

ف بالحسابات المستحقة والحسابات الدائنة.   عندما يتم سدادها، ل�نها ال تع�ت
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ة إ� المحاسبة  فع� سب�ل المثال تلجأ العد�د من هيئات األعمال الصغ�ي
د�د وقت حدوث استخدامها، إذ من السهل تح متابعةالنقد�ة ألن من السهل 

ي البنك أو خارجه). وال يوجد داع� لتحري الحسابات 
التعامل (سواء كانت األموال �ن

 المستحقة والحسابات الدائنة. 

 من ح�ث تحري ال�م�ة النقد�ة المتوفرة فعً�  
�
والمحاسبة النقد�ة مف�دة أ�ضا

ة زمن�ة معينة، فما عل�ك إال أن تنظر إ� الرص�د ال ي ف�ت
ي ل�ي لدى لمنظمة �ن

م��ن
ي 

تفهم الموارد الموجودة تحت ت�فك بالضبط. ول�س هناك من جانب آخر فرق �ن
 إدارة حسابك الجاري الحا�ي الخاص بك. 

ائب ال �سّج   ي تدفع �ن ي األعمال الىت
ل حىت أضف إ� ذلك، بما أن التعامالت �ن

�بة  تب استالم أو سداد المبلغ النقدي، فل�س هناك �ن ال ع� دخل هذە األعمت�ت
�بة إ�كاك حىت وصول المبلغ إ� البنك. وهذا ال ينطبق ع�  ح�ث أننا ال ندفع �ن

 ع� أعمال اللجنة. 

 مزا�ا المحاسبة النقد�ة - ٣

المحاسبة النقد�ة �ي عمل�ة مبسطة. و�لجأ العد�د من أصحاب هيئات  
ة إ� ط��قة المحاسبة هذە ألنها تقوم ع� عمل�ة مبسطة لمسك  األعمال الصغ�ي

لدفاتر مشابهة لط��ق متابعة المرء ألمورە المال�ة الشخص�ة. فمن السهل تتبع ا
ي للمنظمة إذ ال توجد حاجة لتسج�ل 

ي تتحرك من و�� الحساب الم��ن األموال الىت
 المبالغ المستحقة والدائنة. 

ي تدير أعمالها بصورة رئ�س�ة عن   ة أو للمنظمات الىت كات الصغ�ي و�النسبة لل�ش
ت النقد�ة ول�ست بحاجة لإلبقاء ع� عمل�ات جرد مطولة ط��ق التعامال 

المناسبة و�مكن  الط��قة لمنتجاتها، فإن ط��قة المحاسبة النقد�ة �مكن أن تكون
االعتماد عليها لمتابعة مراقبة العائدات والنفقات دون الحاجة إ� قدر كب�ي من 

 عمل�ة مسك الدفاتر. 
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�بة ع� أعمالها، زد ع� ذلك، أنه بالنسبة للمنظمات ال  ي تحتاج إ� دفع ال�ن ىت
فإن للمحاسبة النقد�ة مزا�ا إضاف�ة، إذ بحسب هذە الط��قة ال �جب عل�ك دفع 

�بة  ن التدفق النقدي ع� �ن ي تحسني
مبالغ لم يتم استالمها، األمر الذي �ساعد �ن

ائب.  ة لتسد�د ال�ن  وضمان توفر األموال لدى هيئات األعمال الصغ�ي

 اسبة النقد�ةعيوب المح - ٤

ح وضع العائدات الداخلة والنفقات الخارجة،   ط��قة المحاسبة النقد�ة ال ��ش
. و�اإلضافة وصح�حة و�التا�ي ال �مكن لهذە الط��قة أن تعكس صورة مال�ة دق�قة

 �مسك الدفاتر 
�
 أو مختصا

�
إ� ذلك، وألن هذە الط��قة �س�طة ف�ي ال تتطلب محاسبا

اء محددة. و�التا�ي ل�ست لمتابعة التوار�ــــخ الفعل� ي تتطابق مع عمل�ات بيع أو �ش ة الىت
هناك سجالت للحسابات المستحقة أو المدينة، مما قد �خلق صع��ات عندما 

 �ستلم المنظمة مدفوعات فور�ة أو عندما �كون عندها فوات�ي غ�ي مدفوعة.  ال

 والمحاسبة النقد�ة ال تتطابق مع مبادئ المحاسبة المقبولة  
�
). GAAP( عموما

ي �جب ع�  و�شكل هذە المبادئ اإلطار المع�اري للقواعد واإلرشادات الىت
 لهذە 

�
ام بها لدى إعداد الب�انات المال�ة. ووفقا ن ي الوال�ات المتحدة االل�ت

ن �ن المحاسبني
ي ت��د مب�عاتها عن  كات الىت ن ع� جميع ال�ش مليون دوالر أن  ٢٥اإلرشادات يتعني

ي عمل�ة مسك الدفاتر وعند اإلبالغ عن أدائها �ستخدم ط��قة المحاس
بة المستحقة �ن

 .  الما�ي

ن أن هذا الحد ال ينطبق ع�   ي إ�كاكوع� حني
، نجد أن المنظمة قد دخلت �ن

ي GIZعقود لمنحها تم��ً� من منظمات مثل الرابطة األلمان�ة للتعاون الدو�ي ( )، الىت
ام بمعاي�ي المحاسبة ا ط�ش�ت  ن ). ولذلك ال �مكن IASلدول�ة (ع� المنظمة االل�ت

 للمحاسبة النقد�ة أن تتطابق مع معاي�ي المحاسبة الدول�ة. 
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 المحاسبة المستحقة (ع� أساس االستحقاق) - ٥

ي المحاسبة تكون عندها العائدات  
المحاسبة المستحقة �ي ط��قة �ن

والنفقات مسجلة ومكتسبة، بغض النظر عن تار�ــــخ استالم األموال أو سدادها. 
�العكس �مكن للمرء أن �سجل النفقات بحسب تار�ــــخ حدوثها أو تار�ــــخ إعداد و 

 الفاتورة بدً� من تار�ــــخ استالم الفاتورة. 

 من استخدام المحاسبة النقد�ة
�
 . استخدام المحاسبة المستحقة أ��� شيوعا

ن أن المحاسبة النقد�ة تقدم رؤ�ة واضحة للوضع الما�ي للمنظمة   وع� حني
، نجد أن المحاسبة المستحقة تقدم منظورا� أ��ب ع� المدى ع� المدى القص �ي

 الط��ل بخصوص تأد�ة المنظومة لمهام عملها. 

ي ذلك هو أن المحاسبة المستحقة تظهر بدقة مقدار األموال  
والسبب �ن

ة محددة من الزمن و�التا�ي ف�ي تع�ي صورة أ���  المكتسبة والُمْنَفقة خالل ف�ت
ة، و�ذا فإنها تقدم صورة لألعمال ع�  واقع�ة للدخل والنفقات خالل تلك الف�ت

المدى البع�د ال �مكن للمحاسبة النقد�ة تقد�مها. كما أن المحاسبة المستحقة 
ي نها�ة السنة المال�ة. 

 �سمح باإلبالغ عن ال��ح�ة الحق�ق�ة للمنظمة �ن

 ) 
�
 )،GAAPتتطابق المحاسبة المستحقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما

 . ي ام بها عند تقد�م طلب للحصول ع� تم��ل خار�ب ن ُط من المنظمة االل�ت َ ي ُ�ْش�تَ  الىت

 عيوب المحاسبة المستحقة - ٦

 الموجهة  
�
لمحاسبة المستحقة هو أنها ط��قة ضد ار�ما أن أ��ب العيوب شيوعا

ي مسك الدفاتر، وأنها ال تعكس صورة دق�قة للوضع الما�ي 
معقدة �شكل كب�ي �ن

ي أوراق العمل  . للمنظمة ع� المدى القص�ي 
ي وال��ادة �ن

و�سبب التعقد اإلضا�ن
عند اإلبالغ عن الوضع الما�ي للمنظمة، تجد العد�د من المنظمات المستخدمة 

وهيئات األعمال أن تطبيق المحاسبة المستحقة ينطوي ع� ال�ث�ي من التعق�د 
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قة �سجل اإليرادات قبل استالم وع� م��د من التكلفة. و�ما أن المحاسبة المستح
ي تحري المدفوعات النقد�ة بصورة منفصلة للتأ�د من 

، لذا ينب�ن
�
المدفوعات فعل�ا

 جدا�  أن الفوات�ي مغطاة من شهر إ� شهر. وقد يبدو 
�
ي هيئة ما ر�ح�ا

ن  عمل ما �ن ي حني
�ن

ي الواقع م�ف�ة تكون حساباتهم ال
تب ع� المحاسبة�ن  فارغة. ومن المحتمل أن ت�ت

رة.  المستحقة دون أن �كون هناك رصد دقيق للتدفقات النقد�ة عواقُب   ُمَدمِّ

 مثال ع� آثار المحاسبة النقد�ة والمحاسبة المستحقة - ٧

ن المحاسبة النقد�ة والمحاسبة المستحقة، كما أن   وري فهم الفرق بني من ال�ن
ي س�اقه من خالل النظر إ� اآلثار ال

 وضع ذلك �ن
�
وري أ�ضا ة ل�ل ط��قة. من ال�ن مبا�ش

 .
�
ن عموما ي تأث�ي كلتا المحاسبتني

ي المثال التا�ي �مكننا أن نرى االختالف �ن
 و�ن

ي شهر ما:  
 تصور أنك تقوم بالتعامالت التال�ة ��

وع ما  ٥٫٠٠٠أرسلت فاتورة بمبلغ  -١ ي م�ش
 تُ اْس دوالر لعمل �جري �ن

�
هذا ل ِم �

 الشهر. 
 تُ مل اْس دوالر من متعاقد لع ١٫٠٠٠استلمت فاتورة بمبلغ  -٢

�
 ل هذا الشهر. مِ �

.  ٧٥دفعت  -٣ ي
ي الشهر الما�ن

 دوالر كأجور لفاتورة استلمتها �ن
٤-  . ي

ي الشهر الما�ن
مت فاتورته �ن دِّ

ُ
وع ق  استلمت فاتورة من أحد ال��ائن لم�ش

 التأث�ي ع� التدفق النقدي

دوالر  ٩٢٥، س�كون ال��ــح لهذا الشهر ط��قة المحاسبة النقد�ةباستخدام  
 دوالر كأجور) ٧٥ناقص  ،دوالر كدخل ١٫٠٠٠(أي 

 ٤٫٠٠٠، س�كون ال��ــح لهذا الشهر المستحقةط��قة المحاسبة باستخدام  
 دوالر كأجر للمتعاقد).  ١٫٠٠٠ناقص  ،دوالر كدخل ٥٫٠٠٠دوالر (أي 
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�ش�ي هذا المثال إ� مدى تأثر ت�ار الدخل والتدفق النقدي ع� عمل�ة  
 المحاسبة المستخدمة. 

� المحاسبة المستحقة والمحاسبة النقد�ة؟ ك�ف �مكن - ٨  االخت�ار بني

 فقط عندما ال تح 
�
كة ما أو منظمة  صل�ستخدم المحاسبة النقد�ة عموما �ش

ن دوالر من المب�عات كل عام (كما تو�ي بذلك خدمة اإليرادات  ٥ما أ��� من  ماليني
). ومن السهل عندها الت��ــــح بالتعامالت باستخدام المحاسبة IRSالداخل�ة 

النقد�ة، ح�ث ال توجد حاجة إ� تعامالت محاسب�ة معقدة كالمبالغ المستحقة 
ي هيئات األعمال 

والمبالغ المؤجلة. وُ�سَتْخدم المحاسبة النقد�ة ع� نحو واسع �ن
ة وغ�ي ال��ح�ة نظرا� لسهولة استخدامها. ومع ذلك ف ي الصغ�ي

إن التوق�ت العشواىئ
غ عنها قد تتباين 

�
 لإل�صاالت النقد�ة والنفقات قد يؤدي إ� أن النتائج المبل

�
�سب�ا

ن أر�اح عال�ة وأخرى منخفضة. كما أن المحاسبة النقد�ة  ع� نحو غ�ي عادي ما بني
 من قبل األفراد للتأ�د من أوضاعهم المال�ة 

�
 . الخاصةُ�ستْخدم أ�ضا

كات والمنظمات األ��ب �ستخدم المحاسبة   المستحقة من قبل جميع ال�ش
ائب عندما تتجاوز  ط استخدامها للت��ــــح عن ال�ن وذلك لعدة أسباب. فأوً� ال ُ�ْش�تَ

 مراجعتها إذا  ٥المب�عات 
�
كة �مكن أ�ضا مليون دوالر. كما أن الب�انات المال�ة لل�ش

أن النتائج المال�ة جرى إعدادها باستخدام المحاسبة المستحقة. �ضاف إ� ذلك 
لعمل ما باستخدام المحاسبة المستحقة من المحتمل أن تتطابق أ��� مع اإليرادات 

ي نفس عمل�ة اإلبالغ و�ذا �مكن تحد�د ما ت��ح
  هوالنفقات �ن

ً
 منظمة ما. حق�قة

 الخاتمة - ٩

ي استخدام  
المحاسبة المستحقة أو المحاسبة النقد�ة إ�كاك �عتمد القرار �ن

ا� جدا�  : كث�ي   ع� ما ��ي
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ن  -١ البساطة مقابل التعقد. من السهل جدا� فهم المحاسبة النقد�ة، ع� حني
ي المحاسبة. ومن 

تتطلب المحاسبة المستحقة بعض المعرفة المال�ة �ن
ن استخدام موظف لمسك الدفاتر  ن الفرق بني ن هذا �عني منظور مالك الموظفني

تب ع� ذلك من تبعات مال�ة. ومن منظ ور اللجنة الدائمة أو محاسب وما ي�ت
ي أن اتخاذ أي قرار ما حول ما إذا كان فهم المالءة المال�ة للمنظمة  هذا �عىن
 مع ما إذا كان معرفة ر�ح�ة المنظمة وفهم توجهاتها �كتسب 

ً
كاف مقارنة

ن الدفوعات المطروحة هو أن الحسابات  . ومن بني سهلة جدا� أهم�ة أ��ب
 أمران من السهل تحق�قهما.  ما ه بح�ث أن حساب التدفق النقدي وال��ح�ة

ات األداء الرئ�س�ة ( -٢ ي المحاسبة النقد�ة الKPIال��ح�ة كأحد مؤ�ش
�مكن  ) �ن

ات  ات األداء الرئ�س�ة. ولذلك هناك مؤ�ش استعمال ال��ح�ة كأحد مؤ�ش
ات بخصوص   استخدامها �جب  ،مثل تول�د اإليرادات ،مال�ة أخرى كمؤ�ش

 نمو المنظمة ونجاحها. 

ي مس� من . منح التم��ل -٣
 ،لتول�د م��د من اإليرادات من المشار�ــــع إ�كاك�ن

ة ومن األمم المتحدة، لذا  والعد�د منها س�كون من منظمات حكوم�ة كب�ي
إجراءات إ�كاك ع� ستتطلب تأ��دات من اعتماد فإن هذە المنظمات 

ع� النحو والمراجعة أن حساباتها تخضع للتدقيق من محاسب�ة دول�ة و 
 . المناسب

هناك هيئات دول�ة للسلع الرئ�س�ة مشابهة للجنة �ستخدم المحاسبة  -٤
ي و�عود  ،النقد�ة

 سهولة عمل�ة المحاسبة فيها. إ� ذلك السبب �ن

ي   ي عمل�ة اتخاذ قد ُ�ْطلب إ� اللجنة التوجيه�ة أن تقدم تعل�قاتها الىت
�ساعد �ن

ي االجتماع القادم للجنة  القرار 
 إلجراء مناقشة أشمل �ن

�
أو �مكن أن �شكل أساسا
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ي االستمرار باستخدام 
ي إما �ن

ن اتخاذ القرار النهاىئ الدائمة، وعندها �مكن للمندو�ني
 أو التحول إ� نظام المحاسبة المستحقة. 

�
 نظام المحاسبة النقد�ة المتبع حال�ا

 كاي هيوز

 المدير التنف�ذي


