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يعتبـــر مفهـــوم المخصصـــات واالحتياطيـــات وأهميـــة التفريـــق بينهمـــا مـــن الموضوعـــات الهامـــة، لتأثيرهمـــا 
علـــى نتيجـــة أعمـــال المنشـــأة وعلـــى الوعـــاء الضريبـــي لهـــا وعلـــى تصويـــر المركـــز المالـــي. كمـــا أن الخلـــط 
ـــر بالتالـــي علـــى التوزيعـــات وعلـــى رقـــم الضرائـــب الواجـــب  ـــر علـــى صافـــي الربـــح ويؤث ـــز يؤث بينهمـــا وعـــدم التميي
ـــن المخصصـــات  ـــى كل م ـــر عل ـــز ونفـــرق بينهمـــا ونتعـــرف أكث ـــدد أن نمي ـــنحاول فـــي هـــذا الع دفعهـــا. ولهـــذا س

واالحتياطيـــات بشـــكل مفصـــل.

محاور العدد:
· تعريف المخصص واالحتياطي	
· أسباب تكوين المخصص واالحتياطي	
· التمييز بين المخصصات واالحتياطيات	
· الفروق بين المخصص واالحتياطي	
· كيفية معالجة كل من المخصص واإلحتياطى وإظهاره بالقوائم المالية	
· أهم المخصصات واالحتياطيات طبيعتها واستخداماتها:	
· المخصصات	

−··المخصصات المتعلقة بأصول المشروع
−··المخصصات المتعلقة بإلتزامات المشروع

· االحتياطيات	
−··طرق تبويب االحتياطيات ·

··−··شرح موجز ألهم االحتياطيات

تعريف المخصص
هـــو كل مبلـــغ يســـتقطع مـــن اإليـــرادات مـــن أجـــل 
مقابلـــة إهـــاك )النقـــص فـــي قيمـــة األصـــل( أو 
ـــة نقـــص فـــي قيمـــة  ـــة أو مقابل ـــد األصـــول الثابت تجدي
أي أصـــل مـــن األصـــول، أو بهـــدف مقابلـــة إلتـــزام أو 
ــد  ــن تحديـ ــا وال يمكـ ــرف عليهـ ــن التعـ ــائر يمكـ خسـ

قيمتهـــا بدقـــة .

تعريف االحتياطي
هـــو كل مبلـــغ يحتجـــز مـــن األربـــاح الصافيـــة لغيـــر 
ــا المخصـــص وذلـــك  األغـــراض التـــي يكـــون مـــن أجلهـ
لمقابلـــة أغـــراض أو تحقيـــق أهـــداف معينـــة )مثـــل دعـــم 
المركـــز المالـــي للمشـــروع، تمويـــل ســـداد إلتزامـــات(.

أسباب تكوين المخصص

1- مقابلة النقص فى قيمة األصول الثابتة )االهاك(.

2- مقابلة تجديد األصول الثابتة.

3-  مقابلة النقص المؤكد الحدوث فى قيمة األصول 
والذى يمكن التعرف عليه وال يمكن تحديد قيمته 

بدقة )مثل مخصص الديون المعدومة(.

ـــة النقـــص المحتمـــل الحـــدوث مســـتقبًا فـــى  4- مقابل
ـــون المشـــكوك  ـــل مخصـــص الدي قيمـــة األصـــول )مث
فـــي تحصيلهـــا، مخصـــص هبـــوط أســـعار بضاعـــة، 

ـــة(. ـــعار أوراق مالي ـــوط أس ـــص هب مخص

5- مقابلـــة إلتزامـــات مؤكـــدة يمكـــن التعـــرف عليهـــا 
ـــل مخصـــص  ـــد قيمتهـــا بدقـــة )مث وال يمكـــن تحدي

الضرائـــب(.

6- مقابلـــة إلتـــزام محتمـــل الحـــدوث )مثـــل مخصص 
التعويضـــات(.

 إطار العمل الموحد
 لضريبة القيمة
 المضافة في دول
 مجلس التعاون
 الخليجي

مالية ومصرفية



أسباب تكوين اإلحتياطي

1- تدعيم المركز المالي للمنشأة )مثل اإلحتياطي القانوني واإلحتياطي العام(.

 2- المســاعدة فــى تنفيــذ سياســة إداريــة معينــة )مثــل إحتياطــي التجديــدات والتوســعات، إحتياطــي ارتفــاع أســعار
     األصول الثابتة(.

 3- إحتياطيــات تهــدف إلــى مســاعدة الدولــة فــى تنفيــذ خطــة التنميــة االقتصاديــة )مثــل إحتياطــي شــراء
      السندات الحكومية(.

التمييز بين المخصصات واإلحتياطيات 

ــز بيــن المخصصــات واإلحتياطيــات علــى أســاس المصــدر الــذي تكــون منــه األمــوال، فاألمــوال التــي  يمكــن التميي
ــر  ــح تعتب ــي تحجــز مــن الرب ــر مخصصــات، بينمــا األمــوال الت ــح تعتب ــى الرب ــل الوصــول إل ــرادات قب تخصــم مــن اإلي
إحتياطيــات، وإن المخصصــات تعتبــر فــي هــذه الحالــة نفقــات ويجــب أن تحمــل علــى إيــرادات الفتــرة بينمــا 
اإلحتياطيــات تعتبــر إســتخدام للربــح وليــس عــبء عليــه، لكــن األســاس الــذي يعتبــر مائمــًا للتمييــز بيــن المخصــص 
واإلحتياطــي هــو الحالــة التــي يتــم فيهــا القيــاس فــإذا كان القيــاس يتــم فــي ظــروف التأكــد فإنــه فــي هــذه 
ــاك مشــكلة عــدم تأكــد، لكــن إذا كان  ــن يكــون هن ــه ل ــاك دافــع لحجــز أي أمــوال نتيجــة أن ــة ال يكــون هن الحال
القيــاس يتــم تحــت ظــروف المخاطــره فــإن المبالــغ التــي تكــون فــي هــذه الحالــة تعتبــر مخصصــات بينمــا إذا كان 
القيــاس يتــم تحــت ظــروف عــدم التأكــد فــإن األمــوال التــي تكــون لمواجهــة حــاالت عــدم التأكــد تعتبــر إحتياطيات. 

الفروق بين المخصص واإلحتياطي

ــائر  ــى خس ــاح أو صاف ــى أرب ــول لصاف ــل الوص ــراد قب ــا لإلي ــب تحميله ــي يج ــاء الت ــن األعب ــر م ــص يعتب 1- المخص
ــا  ــارة( .أم ــى خس ــح أو صاف ــى رب ــن صاف ــاط م ــة النش ــن نتيج ــر ع ــض النظ ــه بغ ــم تكوين ــه يت ــروع )أي أن المش
االحتياطــي فيعتبــر توزيــع للربــح )وعلــى ذلــك فإنــه يلــزم تحقيــق المشــروع صافــى ربــح حتــى يتــم تكويــن 

االحتياطــي(. 

2- المخصــص يظهــر فــي حســاب المتاجــرة )مثــل مخصــص هبــوط أســعار البضاعــة( أو فــي حســاب األرباح والخســائر 
ــة فــي  ــرادات، كمــا يظهــر المخصــص فــي الميزاني ــى اإلي ــًا عل ــاره عبئ ــواع المخصصــات( باعتب ــل باقــي أن )مث
جانــب الخصــوم أو فــي جانــب األصــول مطروحــًا مــن األصــول المختصــة. أمــا االحتياطــي فيظهــر فــي حســاب 

توزيــع األربــاح باعتبــاره اســتعمااًل للربــح، كمــا يظهــر فــي الميزانيــة فــي جانــب الخصــوم.

ــن  ــي يمك ــائر الت ــات أو الخس ــة اإللتزام ــول أو لمقابل ــة األص ــي قيم ــص ف ــة النق ــى مقابل ــدف إل ــص يه 3- المخص
التعــرف عليهــا وال يمكــن تحديــد قيمتهــا بدقــة أمــا االحتياطــي فيتــم تكوينــه بهــدف تدعيــم المركــز المالــي 

للمشــروع أو تنفيــذًا لسياســة إداريــة معينــة أو لمســاعدة الدولــة فــي تدبيــر المــوارد الماليــة الازمــة لهــا.

أمــا  المشــروع  إيــرادات  مصــدره  المخصــص   -4
االحتياطــي فمصــدرة أربــاح المشــروع العاديــة 

الرأســمالية. واألربــاح 

ــغ  ــة المبل ــن المخصــص أو عــدم كفاي 5- عــدم تكوي
المشــروع  أعمــال  نتيجــة  علــى  يؤثــر  المكــون 
ويــؤدى إلــى تضخيــم األربــاح واحتوائهــا علــى 
أربــاح صوريــة بمقــدار قيمــة المخصــص أو بمقــدار 
ــك  ــن ذل ــس م ــى العك ــه، وعل ــي قيمت ــص ف النق
يــؤدى  المخصــص  تكويــن  فــي  المغــاالة  فــإن 
ــاح المشــروع بمقــدار المغــاالة  ــى انخفــاض أرب إل
ــن فــإن  ــا الحالتي فــي قيمــة المخصــص، وفــى كلت
ــروع.  ــال المش ــة أعم ــى نتيج ــر عل ــص يؤث المخص
عــدم  أو  تكوينــه  يؤثــر  فــا  االحتياطــي  أمــا 
تكوينــه علــى نتيجــة أعمــال المشــروع حيــث أنــه 

ــح.  ــع للرب توزي

6- التحديــد الدقيــق لقيمــة المخصــص يــؤدى إلــى 
إظهــار المركــز المالــي الســليم للمشــروع أمــا 
المخصــص فــا يؤثــر علــى ســامة المركــز المالــي 

للمشــروع.

قيمــة  فــي  نقــص  لمقابلــة  يكــون  المخصــص   -7
فــا  وبالتالــي  اإللتزامــات  لمقابلــة  أو  األصــول 
ــي  ــا االحتياط ــودات أم ــوق أو موج ــه أي حق يقابل
فهــو أربــاح أعيــد اســتثمارها فــي المشــروع فــي 
شــكل موجــودات وأصــول أو خــارج المشــروع فــي 
شــكل اســتثمارات ولذلــك فــإن االحتياطــي يقابلــه 

ــة. ــول حقيقي أص

كيفية معالجة كل من المخصص واإلحتياطي 
وإظهاره بالقوائم المالية

المخصــص يظهــر فــى حســاب المتاجــرة )مثــل 	 
فــى  أو  البضاعــة(  أســعار  هبــوط  مخصــص 
حســاب األربــاح والخســائر )مثــل باقــى أنــواع 
اإليــرادات،  علــى  عبئــًا  باعتبــارة  المخصصــات( 
كمــا يظهــر المخصــص فــى الميزانيــة فــى جانــب 
الخصــوم أو فــى جانــب األصــول مطروحــًا مــن 

المختصــة. األصــول 

توزيــع 	  حســاب  فــى  فيظهــر  االحتياطــي  أمــا 
ــر  ــا يظه ــح، كم ــتعمااًل للرب ــاره اس ــاح باعتب األرب

فــى الميزانيــة فــى جانــب الخصــوم.



أهم المخصصات واإلحتياطيات طبيعتها 
واستخداماتها

Provisions أواًل: المخصصات
المخصصات المتعلقة بأصول المشروع:

1- مخصصات لمقابلة النقص الفعلى الذى تتعرض له 
 األصول: ويندرج تحت هذا النوع من المخصصات:

مخصص األصول الثابتة حيث أن األصول الثابتة تتعرض 
للنقــص فى قيمتها خــال عمرها اإلنتاجى نتيجة 
استعمالها أو مضى المدة عليها أو التقادم الذى 

يلحق بها.

2- مخصصــات تكون لمقابلــة النقص المؤكد الحدوث 
ــا  ــد مقداره ــن تحدي ــول وال يمك ــم األص ــى قي ف
 بدقــة: ومــن أمثلــة هــذا النــوع مــن المخصصــات:

مخصــص الديــون المعدومــة الــذى يكــون لمقابلــة 
نقــص مؤكــد الحــدوث فــى أرصــدة العمــاء نتيجــة 
توقــف بعــض العمــاء عن ســداد الديون المســتحقة 
عليهــم للمشــروع فــى تاريــخ اســتحقاقها ولكــن 
ــدم  ــبب ع ــة بس ــك بدق ــدار ذل ــد مق ــن تحدي ال يمك

انتهــاء  إجــراءات التفليســة بعــد. 

3- المخصصات التى تكون لمقابلة النقص المحتمل 
 الحدوث مستقباًل فى قيم األصول:

وفى هذا النوع من المخصصات يتم تكوين المخصص 
لمقابلة نقص محتمل الحدوث وليس مؤكد فى قيم 

 األصول ومن أمثلة هذه المخصصات:

مخصص الديون المشــكوك فى تحصيلها: ويكون 
مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها لمقابلة 
احتمال توقف أحد العماء عن سداد الدين المستحق 

عليه فى تاريخ االستحقاق الذى لم يحل بعد.

ــة  ــة: ويكــون لمقابل ــوط أســعار البضاع ــص هب مخص
احتمــال انخفــاض ســعر الســوق للبضائــع التــى يتاجــر 
فيهــا المشــروع عــن ســعر تكلفتهــا وهــو يعتبــر 
المحتمــل  مــن  التــى  الخســائر  لمقابلــة  مخصــص 
المنشــأة  تتبــع  عندمــا  وذلــك  مســتقبًا  حدوثهــا 

تقويــم البضاعــة بســعر التكلفــة  دائمــًا.

مخصــص هبــوط أســعار األوراق الماليــة: ويكــون 
علــى اســتثمارات األوراق الماليــة المشــتراه بقصــد 
إعــادة بيعهــا، وهــذا النــوع مــن األصول مــن المحتمل 
أن تنخفــض القيمــة الســوقية لهــا فــى تاريــخ إعــداد 
الميزانيــة عــن القيمــة الدفتريــة، لــذا يكــون مخصــص 
الهبــوط لمقابلــة احتمــال حــدوث هــذا االنخفــاض 

مستقبًا. 

المخصصات المتعلقة بإلتزامات المشروع: 

المخصصــات التــى تكــون لمقابلــة إلتزامــات مؤكدة: 
هنــاك بعــض اإللتزامــات المؤكــدة التــى ســتلتزم 
بهــا المنشــأة مســتقباًل ولكــن ال يمكــن تحديــد 

ــل: ــة مث ــا بدق مقداره

التــى  والصناعيــة  التجاريــة  األربــاح  علــى  الضريبــة 
ــة  ــى نهاي ــة ف ــه الدق ــى وج ــا عل ــن تحديده ال يمك
أنهــا  إال  عنهــا،  تســتحق  التــى  الماليــة  الســنة 
مؤكــدة بمجــرد تحقيــق األربــاح حيــث أنــه غالبــًا 
ــى  ــات عل ــراء تعدي ــب بإج ــة الضرائ ــوم مصلح ــا تق م
ــبة  ــد المحاس ــًا لقواع ــد طبق ــبي المع ــح المحاس الرب
ــذى قــد يتعــارض مــع تعليمــات  المتعــارف عليهــا وال
ــدل  ــل ج ــي مح ــاء الضريب ــل الوع ــا يجع ــة مم المصلح
بيــن المشــروع ومصلحــة الضرائــب وال يمكــن التحقــق 
منــه بشــكل قاطــع وقــت إعــداد الحســابات الختاميــة 

والميزانيــة.

المخصصــات التــى تكــون محتملــة الحــدوث لمقابلــة 
إلتزامــات مســتقباًل:

مخصــص التأميــن الداخلــي: والــذى تكونــه الشــركات 
الكبيــرة صاحبــة رأس المــال الضخــم والعمــل الواســع 
وخاصــة شــركات الماحــة التــى قــد تفضــل بــداًل مــن 
ــى  ــأ إل ــن أن تلج ــركات التأمي ــدى ش ــدى إح ــن ل التأمي
عمــل ذلــك المخصــص وترحــل إليــه بصفــة دوريــة 
ــن  ــاط التأمي ــًا ألقس ــا اإلدارة بدي ــى تراه ــغ الت المبال
وتســتخدم األمــوال المجمعــة فــى هــذا المخصــص 
أصولهــا،  لهــا  تتعــرض  خســائر  أيــة  تغطيــة  فــى 
ــذا  ــوال ه ــتثمار أم ــأة بإس ــوم المنش ــل أن تق ويفض
المخصــص فــى إســتثمارات خارجيــة تــؤدى إلــى توفيــر 
الســيولة النقديــة عنــد بيعهــا وقــت حــدوث خســائر.

مخصــص التعويضــات: ويكــون هــذا المخصــص حيــث 
يوجــد عنصــر عــدم التأكــد كمــا فــى حالــة صــدور 
مــع  تعويــض  بدفــع  اإلبتدائيــة  المحكمــة  حكــم 
وجــود احتمــال نقــض هــذا الحكــم فــى محاكــم 

االســتئناف.

  Reserves  ثانيًا: االحتياطيات

تبوب االحتياطيات:

1- من حيث مدى اإللزام بتكوينها:

	 إحتياطيات إلزامية: مثل احتياطي قانوني، احتياطي 
شراء سندات حكومية، احتياطي نظامي.

• احتياطيات اختيارية: مثل اإلحتياطي العام، إحتياطي 
الطوارئ.

2-  من حيث الهدف بتكوينها:

ــل: اإلحتياطــي  ــي للمنشــأة مث ــم المركــز المال 	 تدعي
ــي واإلحتياطــي العــام. القانون

ارتفــاع  إحتياطــي  إداريــة مثــل:  تنفيــذ سياســات   	
التوســعات. وإحتياطــي  الثابتــة  األصــول  أســعار 

للدولــة مثــل:  التنميــة اإلقتصاديــة  تنفيــذ خطــة   	
الحكوميــة. الســندات  شــراء  إحتياطــي 

3- من حيث مصدرها:

القانونــي  اإلحتياطــي  مثــل:  إيراديــة  إحتياطيــات   	
حكوميــة. ســندات  وشــراء  العــام  واإلحتياطــي 

	 إحتياطيــات رأســمالية مثــل: تكــون هــذه اإلحتياطيات 
لمواجهــة خســائر غيــر عاديــة أو إهاك الشــهر.

4- من حيث مكان استثمارها:

	 داخل الشركة مثل: اإلحتياطي القانوني واإلحتياطي          
ااالنظامي.

	 خارج الشركة مثل: إحتياطي شراء سندات حكومية.

5- من حيث مدى اإلفصاح عنها:
	 إحتياطيــات معلنــة وتشــمل جميع أنــواع اإلحتياطيات 

الســابق ذكرها.

	 إحتياطيات سرية



شرح موجز ألهم هذه اإلحتياطيات:

1- اإلحتياطي القانوني

التــي  األمــوال  تلــك  القانونــي  اإلحتياطــي  يمثــل 
تحجــز مــن األربــاح طبقــًا لنــص القانــون المتعلقــة 
ــة أو طبقــًا لمــا  ــم أعمــال الشــركات فــي الدول بتنظي
ينــص عليــه القانــون النظامــي للشــركة ذاتهــا، وقــد 
ينــص القانــون النظامــي لبعــض الشــركات علــى حجــم 
ــي  ــبة الت ــن النس ــى م ــبة أعل ــة بنس ــات معين احتياطي
تحددهــا القوانيــن، وفــي هــذه الحالــة يجــب أن ترحــل 
الزيــادة إلــى حســابات خاصــة تحــت تســويات مختلفــة 
مثــل االحتياطــي النظامــي أو االحتياطــي اإلتفاقــي 
ولكــن ياحــظ فــي هــذه الحالــة أن الزيــادة تعتبــر 
مــن طبيعــة االحتياطــي القانونــي وكل الفــرق أن 
ــون  ــى أســاس نصــوص القان ــادة حجــزت عل هــذه الزي
أن  يفضــل  فإنــه  لذلــك  للشــركة وطبقــًا  النظامــي 
ــاء  ــي تحجزهــا الشــركة بن ــات الت ترحــل كل االحتياطي
علــى نــص القانــون إلــى حســاب اإلحتياطــي القانونــي 
ــن  ــى نصــوص قواني ــاء عل ــي تكــون بن ــك الت ســواء تل
الشــركات فــي الدولــة أو بنــاء علــى النــص القانونــي 

ــا. ــركة ذاته ــي للش النظام

وتكــون اإلحتياطيــات بهــدف مواجهــة الخســائر غيــر 
العاديــة التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة نتيجــة ظروف 
غيــر متوقعــه ولذلــك فإنــه مــن الضــروري أال تســتخدم 
االحتياطيــات القانونيــة فــي غيــر الغــرض وعلــى ســبيل 
المثــال تغطيــة بعــض الخســائر أو المصروفــات العادية 
أو تســتخدم فــي إجــراء توزيعــات علــى المســاهمين، 
لكــن يمكــن اســتخدام االحتياطيــات القانونيــة فقــط 
فــي تعويــض النقــص الــذي قــد يحــدث لبعــض أصــول 
الشــركة نتيجــة تعرضهــا ألخطــار لــم تكــن متوقعــة .

2- اإلحتياطي العام

المركــز  تدعيــم  العــام بهــدف  اإلحتياطــي  يكــون 
المالــي للشــركة وجعلهــا أكثــر قــدرة علــى مواجهة 
أي ظــروف غيــر عاديــة، ويكــون االحتياطــي العــام بناء 
علــى موافقــة الجمعيــة العموميــة وتمثــل األمــوال 
تمويــل  العــام مصــدر  االحتياطــي  مــن  المتجمعــة 
داخلــي للشــركة وبالتالــي تدعــم المركــز المالــي 
لهــا، ويمكــن للشــركة أن تســتخدم االحتياطــي العــام 
لمواجهــة الخســائر أو إجــراء التوســيعات ومــن ناحيــة 
أخــرى فإنــه يمكــن اســتخدام االحتياطــي العــام فــي 
إجــراء توزيعــات علــى المســاهمين للحفــاظ علــى 
االحتياطــي  ويختلــف  المعتــادة،  التوزيــع  معــدالت 
العــام فــي ذلــك عــن االحتياطــي القانونــي الــذي 
يعتبــر غيــر قابــل للتوزيــع علــى المســاهمين وإن كان 
يشــترك معــه فــي أن الغــرض األساســي مــن التكويــن 

ــركة. ــي للش ــز المال ــم المرك ــو تدعي ه

3- اإلحتياطي الرأسمالي

ــي  ــرادات الت ــن اإلي ــمالي م ــي الرأس ــون اإلحتياط يتك
العــادي  بالنشــاط  تتعلــق  ال  عمليــات  بســبب  تنشــأ 
ــة  ــول الثابت ــل باألص ــات تتص ــة عملي ــركة، أو نتيج للش
أو اإللتزامــات وعلــى ســبيل المثــال فــإن الكســب قــد 
ينشــأ عــن عمليــات تتعلــق ببيــع بعــض األصــول الثابتــة 
ــتبدالها  ــرار باس ــاذ ق ــا أو اتخ ــتنغاء عنه ــة اإلس نتيج
التعويضــات  أو  الثابتــة،  األصــول  تقييــم  إعــادة  أو 
ــل  ــهرة أو مقاب ــل الش ــركة مقاب ــا الش ــي تحصله الت
ــرادات لهــا طبيعــة  العامــة التجاريــة وكل هــذه اإلي
الكســب الرأســمالي وال تدخــل ضمــن األربــاح العاديــة 
التــي تحققهــا الشــركة نتيجــة ممارســتها لنشــاطها 
العــادي، ونفــس الشــيء فقــد يكــون هنــاك إيــرادات 
ــة بأقــل مــن  ــج عــن ســداد بعــض اإللتزامــات الثابت تنت
قيمتهــا اإلســمية وذلــك كمــا هــو الحــال عنــد شــراء 

الشــركة لســنداتها بأقــل مــن القيمــة اإلســمية وبنــاء 
ــن  ــون م ــمالي يتك ــي الرأس ــإن االحتياط ــك ف ــى ذل عل
اإليــرادات التــي تتعلــق بعمليــات رأســمالية وال تدخــل 

ــركة. ــة للش ــاح العادي ــن األرب ضم

ــي  ــا االحتياط ــون منه ــي يتك ــوال الت ــت األم وإذا كان
الرأســمالي تعتبــر مــن طبيعــة اإليــرادات غيــر القابلــة 
للتوزيــع فإنــه مــن الضــروري أال يســتخدم االحتياطــي 
الرأســمالي فــي إجــراء أي توزيعــات على المســاهمين 
ولكــن يخصــص لمواجهــة الخســائر الرأســمالية التــي 
قــد تحــدث فــي المســتقبل ويظــل يســتخدم فــي 
أعمــال الشــركة طالمــا كانــت مســتمرة في نشــاطها.

4- إحتياطي التوسيعات

لمقابلــة  إحتياطــي  تكويــن  إلــى  الشــركات  تلجــأ 
النفقــات الازمــة لشــراء بعــض األصــول الثابتــة أو 
المتداولــة للتوســع فــي أعمــال الشــركة وتلجــأ إلــى 
أهدافهــا  لتنفيــذ  المــال  رأس  زيــادة  أو  االقتــراض 
التوســعية وياحــظ أن احتياطــي التوســيعات يرحــل 
إلــى االحتياطــي العــام إذا تبقــى منــه رصيــد بعــد 
ــيعات  ــة للتوس ــول الازم ــراء األص ــي ش ــتخدامه ف اس
التــي تراهــا الشــركة ضروريــة، وترحيــل الرصيــد فــي 
هــذه الحالــة إلــى االحتياطــي العــام يكــون بســبب أن 

احتياطــي التوســيعات قــد اســتنفذ الغــرض منــه.

5- إحتياطي رد السندات

يتكــون إحتياطــي رد الســندات بهــدف توفيــر األمــوال 
الازمــة لــرد قيمة الســندات فــي مواعيد اســتحقاقها 
وتكويــن هــذا االحتياطــي يضمــن مــن ناحيتــه لحملــة 
الســندات حصولهــم علــى قيمــة ســنداتهم عنــد 
ناحيــة  مــن  ويضمــن  اســتحقاقها  مواعيــد  حلــول 
ــة  ــركة نتيج ــل بالش ــال العام ــر رأس الم ــرى إال يتأث أخ
ســدادها لقيمــة الســندات، وإذا اســتخدم االحتياطــي 



ــك  ــه بعــذ ذل ــع الســندات وتبقــى من فــي ســداد جمي
رصيــد فــإن االحتياطــي فــي هــذه الحالــة قــد اســتنفذ 
الغــرض منــه ويرحــل الرصيــد المتبقــي إلــى االحتياطــي 

العــام.

6-  اإلحتياطي السري

تنشــأ االحتياطيــات الســرية نتيجــة اســتخدام اإلدارة 
لوســائل تــؤدي إلــى إظهــار حقــوق المســاهمين فــي 
الميزانيــة بأقــل مــن القيمــة الحقيقيــة ومــن الوســائل 

التــي تــؤدي إلــى وجــود إحتياطيــات ســرية:

	 المغاالة في تحديد قيمة المخصصات.

ــن  ــدة م ــرة واح ــمالية م ــات الرأس ــاك المصروف 	 إه
ــك  ــن تل ــل م ــنوات أق ــن الس ــدد م ــى ع ــاح أو عل األرب

الســنوات التــي تنتفــع بالمصروفــات.

	 اثبات األصول الثابتة بأقل من قيمتها الفعلية.

	 اثبات اإللتزامات بأكثر من قيمتها الفعلية.

ويؤيــد فريــق مــن المحاســبين وجــود االحتياطيــات 
ــادة  ــى زي ــك علــى أســاس أنهــا تــؤدي ال الســرية وذل
التــي  المشــاكل  مواجهــة  علــى  الشــركة  قــدرة 
تقابلهــا فــي حــاالت الكســاد ويمكنهــا من االســتمرار 
فــي نشــاطها وســداد إلتزاماتهــا بينمــا يعــارض فريق 
آخــر مــن المحاســبين تكويــن االحتياطيات الســرية على 
أســاس أنهــا تمكــن اإلدارة مــن إخفــاء خســائرها 
ــى أن  ــؤدي أيضــَا إل ــي يمكــن أن تتحقــق الحقــًا وت الت
القوائــم الماليــة ال تعبــر عــن حقيقــة نتائــج األعمــال 

ــي. وال عــن المركــز المال
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